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kreślić zwłaszcza w kontekście „duszpasterskiej perspektywy”, na którą, pisząc swoją 
adhortację, wskazuje papież Franciszek. Niemniej wielokrotnie wzywa w niej do pod-
jęcia i zgłębiania poruszonych przez siebie zagadnień przez teologów systematycznych. 
Zjawisko nowej ewangelizacji wiązane jest często z tak zwaną nową wiosną Kościoła, 
co z kolei odsyła do zgłębienia prawdy o działającym w Kościele Duchu Świętym i do 
otwierania się na doświadczenie tego działania. O tym, że nowa ewangelizacja jest cen-
tralnym problemem zarówno pastoralnym, jak i systematycznym, rozstrzyga wydarzenie 
Jezusa Chrystusa głoszącego królestwo Boże i posyłającego apostołów z misją naucza-
nia oraz udzielania chrztu w Imię Trójcy Świętej do wszystkich narodów, czemu były 
podporządkowane wszystkie rozwiązania w Kościele, łącznie z urzędem i właściwymi 
temuż funkcjami. Stąd zamieszczone w tej części pracy artykuły, począwszy od kwe-
stii misyjnego przeobrażenia współczesnego Kościoła (Marek Tatar), podejmują różne 
zagadnienia związane z ewangelizacją w Kościele, realizacją tego dzieła i ważniejszymi 
aspektami tegoż. Wszystko w kontekście zarysowanych przez Franciszka perspektyw 
i wskazanych wymiarów, odnośnych do dzieła nowej ewangelizacji we współczesnym 
świecie oraz w zależności od osobistych zainteresowań i kompetencji autorów artykułów. 
W książce nie zabrakło więc duchowego i ascetycznego wymiaru ewangelizacyjnego 
zaangażowania (Maciej Będziński i Maciej Korczyński), refleksji na temat przygotowa-
nia do tego dzieła, i to już w formacji seminaryjnej (Jarosław Wojtkun). Poza tym kwestii 
związanych z kerygmą i przepowiadaniem (Sławomir Płusa), znaczenia, jakie w Evan-
gelii gaudium biskup Rzymu przypisuje katechezie (Stanisław Łabendowicz), a także 
znaczenia ewangelizacyjnego świadectwa w pobożności ludowej (Marek Jagodziński). 
Wreszcie interesującej i wnikliwej refleksji na temat piękna ewangelizacji (Piotr Turzyń-
ski) oraz nieodłącznego od niej przepowiadania i świadczenia miłosierdzia chrześcijań-
skiego (Jacek Kucharski) jako najbardziej wyczerpującej odpowiedzi na sytuację ubogich 
w świecie (Wiesław Przygoda) i wykluczonych, których nierozwiązane problemy pod-
ważają relacje chrześcijańskiej, międzyludzkiej sprawiedliwości (Sylwester Jaśkiewicz). 
Bardziej ogólny charakter ma tekst Daniela Swenda poświęcony ważniejszym przedpo-
lom ewangelizacji i związanym z nią formom ludzkiej aktywności, co autor ujmuje pod 
pojęciem „Krajobraz ewangelizacji współczesnej”. 

Tę trzecią, ostatnią część publikacji zamyka tekst ks. Ignacego Bokwy piszącego na 
temat Nudy i ograniczoności ateizmu. Trzeba powiedzieć – najmniej związany z doku-
mentem, bardzo wnikliwie analizowanym przez pozostałych autorów, niemniej do niego 
nawiązującym. Trudno jednak nie dostrzec w nim jednego z najbardziej poważnych 
wyzwań wobec chrześcijaństwa, jakim jest współczesny ateizm. Odnosząc się do róż-
nych form i autorów ateizmu w historii, Ignacy Bokwa podkreśla „masowy” i nieco 

„utajony” charakter współczesnego ateizmu, co rozumie jako „nieuświadomiony” i „bez-
refleksyjny”; poza tym dobrze wkomponowujący się w ponowoczesną dekonstrukcję. Jak 
dowodzi autor tego tekstu, nie zmienia to w niczym doświadczania przez ateistów rze-
czywistej i brutalnej pustki, bezsensu życia, samotności oraz nudy, których nie łagodzi 
i nie obłaskawia znajdująca się na usługach ateistycznej negacji literatura piękna, filozo-
ficzna, a nawet nauki szczegółowe.
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