
Spotkanie w małej grupie

Ewangelizacja przez świeckich według Adhortacji posynodalnej 
Christifideles laici

1. Mówiąc o życiu chrześcijanina, Jezus używał obrazu owocowania. Oznacza to, ze nasze życie ma być płode. Mamy 
przynosić  plon  obfity,  rodzic  dobre  owoce.  Rozumiemy  je  często  jako  symbol  dobrych  uczynków.  Czy  jednak 
Jezusowi  chodziło  tylko  o  dobre  uczynki?  Szukając  odpowiedzi  na  to  pytanie,  przeczytajmy  fragment  nru  32 
Adhortacji posynodalnej Christifideles laici (ChL):

32 Biblijny obraz krzewu winnego i latorośli, do którego wypada nam teraz powrócić, 
kieruje nasze rozważania w sposób bezpośredni i naturalny ku tematowi płodności i życia. 
Latorośle, które wyrastają z winnego krzewu, czerpiąc zeń życie, mają przynosić owoc: „Ja 
jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc  obfity”  (J   15,  5  ).  To  przynoszenie  owocu  jest  podstawowym  wymogiem 
chrześcijańskiego  życia  w Kościele.  Kto  nie  przynosi  owocu,  ten  nie  trwa  w komunii: 
„Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, [Ojciec mój] odcina” (J   15, 2  ).

Absolutnie koniecznym warunkiem przynoszenia owocu jest komunia z Jezusem, z której 
wynika  komunia  pośród  chrześcijan:  „beze  Mnie  nic  nie  możecie  uczynić”  (J   15,  5  ). 
Najpiękniejszym zaś owocem, jaki mogą wydać pędy winorośli, jest komunia z innymi, dar 
Chrystusa i Jego Ducha.

Komunia rodzi komunię i w samej swej istocie przyjmuje kształt  komunii misyjnej. Jezus 
bowiem  mówi  do  swoich  uczniów:  „Nie  wyście  Mnie  wybrali,  ale  Ja  was  wybrałem  i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J   15, 16  ).

Komunia i misja są ze sobą głęboko związane, przenikają się i nawzajem implikują tak 
dalece,  że komunia  jest  równocześnie  źródłem i  owocem misji:  komunia jest  misyjna,  
misja zaś służy komunii. Zawsze jeden i ten sam Duch gromadzi i jednoczy Kościół oraz 
posyła go, aby głosił Ewangelię „aż po krańce ziemi” (Dz   1, 8  ). Kościół zaś zdaje sobie 
sprawę z tego, że komunia, którą otrzymał w darze, ma przeznaczenie powszechne. Czuje 
się  więc  dłużnikiem  wobec  całej  ludzkości  i  każdego  człowieka,  otrzymawszy  dar  od 
Ducha, który rozlewa w sercach ludzi wierzących miłość Jezusa Chrystusa, tę cudowną siłę 
zapewniającą wewnętrzną spójność i zewnętrzny rozwój. Misja Kościoła wynika z samej 
jego natury,  otrzymanej  od Chrystusa,  który  ustanowił  go „znakiem i  narzędziem (…) 
jedności całego rodzaju ludzkiego”120. Celem owej misji jest to, aby wszyscy ludzie poznali 
i przeżyli „nową” komunię: weszła ona w historię świata przez Syna Bożego, który stał się 
człowiekiem. W tym sensie świadectwo Jana Ewangelisty określa w sposób ostateczny 
uszczęśliwiający cel, do którego zmierza cała misja Kościoła: „oznajmiamy Wam, cośmy 
ujrzeli  i  słyszeli,  abyście  i  wy  mieli  współuczestnictwo  z  nami.  A  mieć  z  nami 
współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem” (1 J   1, 3  ).

- Jakie jest źródło owocowania w życiu chrześcijańskim?

- Jaki jest podstawowy warunek tego owocowania?

- Na czym to owocowanie ma polegać? Czym jest konkretnie to owocowanie?

- Jakimi dobrami mamy się dzielić z bliźnimi?

2. Jakie jest zadanie pasterzy w relacji do tej misji i zadań Kościoła? 

CHL nr 32 b Znaczną część odpowiedzialności za misję Kościoła Bóg powierza świeckim, 
pozostającym  w  komunii  ze  wszystkimi  innymi  członkami  Ludu  Bożego.  Pełną  tego 
świadomość mieli Ojcowie Soboru Watykańskiego II:  „Pasterze duchowni bowiem zdają 
sobie dobrze sprawę z tego, jak bardzo przyczyniają się ludzie świeccy do dobra całego  
Kościoła. Wiedzą mianowicie pasterze, iż nie po to ustanowieni zostali przez Chrystusa,  
aby całe zbawcze posłannictwo Kościoła w stosunku do świata wziąć na siebie samych,  
lecz że ich zaszczytnym zadaniem jest tak sprawować opiekę pasterską nad wiernymi i  
tak uznawać ich posługi oraz charyzmaty, żeby wszyscy oni pracowali zgodnie, każdy na  
swój  sposób,  dla  wspólnego  dzieła”121.  To  przekonanie  Ojców  soborowych  powróciło 
potem z całą jasnością i jeszcze większą mocą podczas prac Synodu.



- Jaka winna być zatem relacja pasterzy do wiernych świeckich?

- Przeczytajmy jeszcze dopowiedzenia Adhortacji o posłudze kapłanów Pastores dabo vobis:

PDV  nr  18:  Realizacja  naczelnego  zadania  duszpasterskiego,  jakim  jest  nowa 
ewangelizacja,  obejmująca  cały  Lud  Boży  i  domagająca  się  nowej  gorliwości,  nowych 
metod  i  nowego  sposobu  głoszenia  i  dawania  świadectwa  Ewangelii,  dziś  zwłaszcza 
potrzebuje  kapłanów, którzy bezwzględnie  i  w pełni  przeżywają tajemnicę Chrystusa i 
potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej jedności z papieżem, 
biskupami  i  z  innymi  kapłanami  oraz  w  owocnej  współpracy  z  wiernymi  świeckimi, 
szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie kościelnej38.

„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk   4, 21  ). Odczytujemy te słowa 
Jezusa w świetle kapłaństwa służebnego, którego naturę i  misję ukazaliśmy. „Dziś”, o 
którym mówi  Jezus,  wskazuje  na  czas  Kościoła,  ponieważ  określa  i  należy  do  „pełni 
czasu”,  czyli  czasu pełnego  i  ostatecznego  zbawienia.  Konsekracja  i  misja  Chrystusa: 
„Duch Pański (…) Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk   4,   
18), są źródłem konsekracji i misji Kościoła, „pełni” Chrystusa (por. Ef   1, 23  ). W chrzcie 
św.,  sakramencie odrodzenia,  wszyscy wierzący otrzymują Ducha Pańskiego,  który ich 
konsekruje do tworzenia duchowej świątyni i  świętego kapłaństwa oraz posyła ich, by 
głosili dzieła potęgi Tego, który wezwał ich z ciemności do przedziwnego swojego światła 
(por.  2  P   2,  4-10  ).  Prezbiter  uczestniczy  w  konsekracji  i  misji  Chrystusa  w  sposób  
specyficzny i urzędowy, czyli poprzez sakrament kapłaństwa, na mocy którego upodabnia 
swoje  istnienie  do  Jezusa,  Głowy  i  Pasterza,  i  pełni  misję  „niesienia  ubogim  Dobrej 
Nowiny” w imię i w zastępstwie samego Chrystusa.

- Co różni świeckich od kapłanów tej misji?

- Jakie są zasadnicze dziedziny działania świeckich?

ChL 23: Świeccy mogą spełniać rozmaite posługi, urzędy i funkcje, przysługujące im w 
obrębie liturgii, przekazywania wiary i wewnątrz pasterskich struktur Kościoła, czyniąc to 
w zgodzie ze swym specyficznym świeckim powołaniem, które różni się od powołania do 
posługi  urzędowej.  Przypomina  o  tym  adhortacja  Evangelii  nuntiandi,  która  w  dużej 
mierze pobudziła świeckich do różnorodnych form współpracy w życiu i ewangelizacyjnej 
misji  Kościoła:  „Polem właściwym dla  ich  ewangelizacyjnej  aktywności  jest  szeroka  i  
bardzo  złożona  dziedzina  polityki,  życia  społecznego,  gospodarki;  dalej,  dziedzina  
kultury, nauki i sztuki, stosunków międzynarodowych, środków przekazu społecznego; do  
tego  dochodzą  niektóre  dziedziny  szczególnie  otwarte  na  ewangelizację,  jak  miłość, 
rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa, cierpienia ludzkie. Im więcej  
będzie ludzi świeckich owianych duchem ewangelicznym, odpowiedzialnych za te sprawy, 
oraz wyraźnie im oddanych, i im kompetentniej zdołają je wspierać oraz świadomi będą  
obowiązku zaangażowania wszystkich swoich sił chrześcijańskich — które często zostają  
ukryte — tym więcej  wszystkie te sprawy będą służyć budowaniu Królestwa Bożego i  
przynoszeniu  zbawienia  w  Jezusie  Chrystusie;  nie  tracąc  czegokolwiek  ani  nie 
uszczuplając efektywności humanistycznej”76.

- Co rozumiemy przez „świeckie powołanie”? 

3. Czy świeccy mają jakieś miejsce również w misji głoszenia Ewangelii?

ChL nr 33 Jako  członkowie  Kościoła  świeccy  posiadają  powołanie  i  misję  głosicieli 
Ewangelii.  Do  wypełniania  tej  misji  upoważniają  ich  i  zobowiązują  sakramenty 
chrześcijańskiej inicjacji. Odczytajmy jasne i pełne treści słowa Soboru Watykańskiego II: 
„Jako uczestnicy funkcji Chrystusa-Kapłana, Proroka i Króla, mają świeccy swój czynny  
udział  w  życiu  i  działalności  Kościoła.  (…)  Czerpiąc  siły  z  czynnego  udziału  w  życiu  
liturgicznym swojej wspólnoty, gorliwie uczestniczą w jej pracach apostolskich; pociągają  
do  Kościoła  ludzi  trzymających  się  może  z  daleka  od  niego;  współpracują  usilnie  w  
głoszeniu słowa Bożego zwłaszcza przez katechizację; oddając na usługi Kościoła swoją  
wiedzę  fachową,  usprawniają  pracę  duszpasterską,  a  także  zarządzanie  dobrami  
kościelnymi”122.

- Co upoważnia wiernych świeckich do udziału w misji Kościoła?

- Do jakich zadań i prac powołani są wierni?



4. Jakie jest miejsce dzieła ewangelizacji w całej misji Kościoła?

ChL  nr 33b  Cała misja Kościoła koncentruje się i rozwija właśnie  w ewangelizacji, ona 
bowiem jest łaską i mandatem, który Jezus Chrystus powierzył mu na początku jego drogi 
dziejowej: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk   16, 15  ); 
„A oto  Ja  jestem z  wami  przez  wszystkie  dni,  aż  do skończenia  świata” (Mt   28,  20  ). 
„Obowiązek  ewangelizacji  należy  uważać  —  pisze  Paweł  VI  —  za  łaskę  i  właściwe 
powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziwszą jego właściwość”123.

Dzięki  ewangelizacji  możliwe  jest  budowanie  i  kształtowanie  Kościoła  jako  wspólnotę 
wiary,  a  ściślej  —  jako  wspólnoty  wiary  wyznawanej przez  przyjęcie  Słowa  Bożego, 
sprawowanej w sakramentach i przeżywanej w miłości — będącej duszą chrześcijańskiego 
życia  moralnego.  W  istocie  „dobra  nowina”  zmierza  do  nawrócenia  serca  i  duszy 
człowieka i  do  osobistego związania go z Jezusem Chrystusem, Panem i  Zbawicielem; 
przysposabia do Chrztu i do Eucharystii, umacnia w postanowieniu i urzeczywistnianiu 
postanowienia prowadzenia nowego życia wedle Ducha.

Z pewnością nakaz Jezusa: „Idźcie i głoście Ewangelię” zawsze pozostaje tak samo ważny 
i  przynaglający.  Jednak  sytuacja  aktualna nie  tylko  świata,  ale  także  różnych  części 
Kościoła  absolutnie  wymaga,  aby  na  słowo  Chrystusa  odpowiedzieć  posłuszeństwem 
bardziej zdecydowanym i wielkodusznym. Każdy uczeń jest wezwany osobiście. Nikomu 
nie wolno się uchylać od osobistej odpowiedzi: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”! 
(1 Kor 9, 16).

- Co stanowi centrum misji Kościoła? Jakie jest jego zasadnicze powołanie i posłanie?

- Czym jest ewangelizacja w sensie ścisłym?

- Do czego ona ma prowadzić? Jakie są jej podstawowe skutki?

- Czy widzimy to w życiu współczesnego Kościoła, np. parafialnego?

- Co w parafiach można nazwać ewangelizacją w sensie ścisłym?

- Synod rozpoznaje, ze aktualne sytuacja świata wzywa do szczególnej postawy wobec misyjnego nakazu Chrystusa. 
Jaka ma być nasza postawa wobec niego?

5. Jakie zjawiska w świecie świadczą o nowej, wyjątkowej sytuacji domagającej się ewangelizacji? (wypunktujmy je)

ChL nr 34: Całe kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły i dały 
początek wspólnocie wiary żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę, a 
niekiedy podlegają procesowi radykalnych przemian wskutek szerzenia się zobojętnienia, 
sekularyzmu i  ateizmu. Chodzi  tu przede wszystkim o kraje i  narody należące do tak 
zwanego Pierwszego  Świata,  w których  dobrobyt  materialny  i  konsumizm,  aczkolwiek 
przemieszane z sytuacjami zastraszającej nędzy i ubóstwa, sprzyjają i hołdują zasadzie: 
„żyć  tak,  jak  gdyby  Bóg  nie  istniał”.  Otóż  zobojętnienie  religijne  i  zupełny  brak 
praktycznego  odniesienia  do  Boga  nawet  w  obliczu  najpoważniejszych  problemów 
życiowych są zjawiskami nie mniej niepokojącymi i destruktywnymi niż jawny ateizm. I 
nawet  jeśli  wiara  chrześcijańska  zachowała  się  jeszcze  w  niektórych  tradycjach  i 
obrzędach, to stopniowo traci ona swe miejsce w najistotniejszych momentach ludzkiej 
egzystencji,  takich  jak  narodziny,  cierpienie  i  śmierć.  W  rezultacie,  współczesnego 
człowieka stojącego w obliczu tajemnic i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi, ogarnia 
rozczarowanie i rozpacz lub nawet pokusa wyeliminowania źródła tych problemów przez 
położenie kresu ludzkiemu życiu.

W innych regionach i narodach chrześcijańskie tradycje pobożności i religijności ludowej 
pozostały  żywe.  Dziś  jednak  owemu  moralnemu  i  duchowemu  dziedzictwu  grozi 
roztrwonienie  pod  wpływem  wielorakich  procesów,  wśród  których  na  pierwszy  plan 
wysuwa  się  proces  sekularyzacji  i  rozwój  sekt.  Jedynie  nowa  ewangelizacja  może 
zapewnić rozkwit czystej i głębokiej wiary, zdolnej nadać tym tradycjom siłę prowadzącą 
do autentycznej wolności.

Oczywiście  wszędzie  istnieje  pilna  potrzeba  odtworzenia  chrześcijańskiej  tkanki 
społeczności  ludzkiej.  Jednak warunkiem tego jest  odtworzenie  chrześcijańskiej  tkanki 
samych wspólnot kościelnych w tych krajach i narodach.



6. Co w tym kontekście mają głosić świeccy? O czym szczególnie mają świadczyć?

ChL  nr  34b:  W  owym  zadaniu  Kościoła  ludzie  świeccy,  na  mocy  ich  uczestnictwa  w 
prorockim  urzędzie  Chrystusa,  biorą  pełny  udział.  Do  nich  w  szczególności  należy 
świadczenie o tym, jak wiara chrześcijańska daje jedyną pełną odpowiedź, którą wszyscy 
mniej  lub bardziej  świadomie przyjmują i  której  pragną, na problemy i  nadzieje,  jakie 
życie stawia przed każdym człowiekiem i każdym społeczeństwem. Świeccy mogą spełniać 
to zadanie pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć rozdźwięk pomiędzy Ewangelią  a 
własnym  życiem,  nadając  wszystkim  swoim  działaniom  w  rodzinie,  w  pracy,  na  polu 
społecznym spójność właściwą takiemu życiu, które czerpie natchnienie z Ewangelii i w 
niej znajduje siłę do tego, by w pełni się realizować.

- Co jest podstawowym warunkiem prawdziwego świadectwa?

- Czego to wymaga od nas?

- Czy uważamy nasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe, społeczne za zewangelizowane, spójne z Ewangelią?
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