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Jan Paweł II omawiając proces wcielania Ewangelii w kultury na
rodów w encyklice Redemptoris missio, rozpoczyna od oczywistego, 
a jednocześnie bardzo znaczącego stwierdzenia, iż prowadząc dzia
łalność misyjną wśród narodów, Kościół spotyka różne kultury i zo
staje wciągnięty w proces inkulturacji (RMis 52). Misje polegają na 
„wcielaniu Chrystusa” w danym miejscu i czasie. Chrystus powinien 
nieustannie rodzić się w sercach konkretnych ludzi. Te narodziny są 
związane z głoszeniem Ewangelii i zakładaniem Kościoła, a zatem 
z misjami w ścisłym sensie.

Kiedy mówi się o inkulturacji, bardzo często przywołuje się obrzędy 
liturgiczne, a przecież inkulturacja to rzeczywistość o wiele głębsza od 
prostej adaptacji rytualnej. Przepowiadanie Dobrej Nowiny w różnych 
zakątkach świata łączy się z nawróceniem i chrztem, które prowadzą do 
powstawania wspólnoty, czyli do zakładania i formowania miejscowych 
Kościołów. Kościoły te nie mogą być przesadzane czy kopiowane skąd
inąd. M ają stać się wspólnotami rodzimymi, dojrzałymi, co zawiera 
w sobie teologiczna koncepcja inkulturacji. Do tej potrzeby rodzimo
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ści nawiązuje choćby deklaracja biskupów Demokratycznej Republiki 
Konga (Zairu): Zair nie będzie chrześcijański dopóty, dopóki nie „za
symiluje” chrześcijaństwa. Inaczej mówiąc, dopóki nie będzie myślał 
i wyrażał w języku afrykańskim swojego doświadczenia Chrystusa (dok
tryny i życia). Jest to zrozumiałe, iż praca ta może być wykonana tyl
ko przez Zairczyków. Ta afrykanizacja chrześcijaństwa dokonuje się na 
wszystkich poziomach: teologicznym wyrazie przesłania, afrykanizacji 
struktur zarządzania i sprawowania władzy, afrykańskich rodzajach 
literackich w przepowiadaniu i kościelnym słownictwie, afrykańskich 
wyrażeniach i symbolice w liturgii, afrykanizacji dyscypliny kościel
nej, poszukiwaniu wartości afrykańskich (np. solidarności, dzielenia 
się, życia wspólnego, gościnności, itp.), w sposobie życia Kościoła za- 
irskiego, we wspólnotowym wyrażaniu wiary'4 .

Termin: inkulturacja zawiera ideę wzrostu, dojrzewania, wzajemne
go wzbogacania się osób i całych grup w związku ze spotkaniem się 
Ewangelii i miejscowego środowiska społecznego. Jest to droga misji 
wśród narodów, których celem je s t zakładanie wspólnot chrześcijań
skich, rozwijanie Kościołów aż do całkowitej dojrzałości (RMis 48). 
Jednak trudno uchwycić, a tym bardziej ocenić ten złożony proces. 
Dlatego też konieczne wydaje się zebranie i skoncentrowanie się na 
istotnych dziedzinach inkulturacji.

1. WYMOGI INKULTURACJI W GROMADZENIU 
LUDU BOŻEGO

Sobór Watykański II i jego trudna do przecenienia inspiracja od
nowy misji zapoczątkowały istotne zmiany w sposobie gromadze
nia Ludu Bożego, czyli zakładania Kościoła. By wiara chrześcijańska 
mogła skutecznie przeniknąć do miejscowej kultury, konieczna jest -  
według A d gentes -  odpowiednia liczba wiernych, miejscowych ka
płanów, zakonników i zakonnic, rodzime zgromadzenia zakonne

1 Conférence episcopale du Zaïre à la 3e Assemblée générale du Synode des 
Evêques, Kinshasa 1977, s. 15.
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oraz liczne zastępy świeckich współpracowników zaangażowanych 
w ewangelizację i dzieła miejscowego Kościoła,

1.1. „Odpowiednia liczba” wiernych

Numer 19. soborowego Dekretu o działalności misyjnej Kościoła 
już w pierwszym zdaniu mówi, iż dzieło zakładania Kościoła w okre
ślonej społeczności wtedy osiąga swój pewny kres, gdy zgromadzenie 
wiernych, zakorzenione ju ż  w życiu społecznym i w jakiejś mierze do
stosowane do kultury miejscowej, cieszy się pewną trwałością i siłą. 
Jako znaki tej trwałości i siły wymienia własną, chociaż jeszcze nie
dostateczną liczbę rodzimych kapłanów, osób zakonnych i świeckich 
(DM 19). Nie precyzuje jednak, o jaką liczbę, czy o jaki procent całej 
populacji chodzi. Z pewnością można do nich zaliczyć również kate
chumenów, którzy za sprawą Ducha Świętego z wyraźnej woli swojej 
pragną być wcieleni do Kościoła, ju ż  dzięki temu pragnieniu są z  nim 
w łączności” (KK 15).

Z punktu widzenia ewangelizacji kultury można bliżej określić ce
chy tej choćby jeszcze niedostatecznej liczby wiernych świeckich.

Najpierw zgromadzenie wiernych powinno być zakorzenione ju ż  
w życiu społecznym i w jakiejś mierze dostosowane do kultury miej
scowej. Ojcowie Soborowi rozróżniają tutaj życie społeczne i kulturę. 
Jednostka staje się członkiem społeczności przez proces socjalizacji. 
Owo życie społeczne to przede wszystkim rozbudowana sieć relacji, 
pełnione funkcje, systemy poznawcze i komunikowanie się, kontro
le społeczne i inne usystematyzowane interakcje. Granice polityczne 
nie są tu ważne. Natomiast kultura w ścisłym znaczeniu to społeczeń
stwo mówiące tym samym lub pokrewnym językiem, żyjące w mniej 
więcej tym samym systemie ekonomicznym, społecznym i ideologicz
nym. Istotny wpływ na te systemy wywiera także religia; stąd ostrożne 
rozróżnienie między zakorzenieniem w życiu społecznym i dostosowa
niem do miejscowej kultury.

To zdanie zwraca także uwagę na fakt, iż kultura jest ponadindy- 
widualna, nie zamyka się w jakiejś grupie jednorodnej pod względem 
zawodu, wieku czy płci, ale jest wytworem społecznie akumulowa-
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nych wartości i doświadczeń. A zatem ewangelizacja kultury nie może 
ograniczać się do jednostek, które pozostają na uboczu, bez większe
go wpływu na życie społeczne i kulturę. Nie może także koncentro
wać się np. na grupie wiekowej, grupie zawodowej, kobietach czy też 
dzieciach uczęszczających do szkoły. Ewangelizacja ma dążyć do na
wrócenia całej społeczności i przeobrażenia od wewnątrz jej kultury. 
A zatem ta choćby jeszcze niedostateczna liczba wiernych świeckich 
nie może stanowić zamkniętej lub też wyspecjalizowanej grupy (sub
kultury). Nie może także koncentrować się wyłącznie w społeczno
ściach wiejskich lub w społecznościach miejskich, obejmować tylko 
elity i ludzi wykształconych lub też tylko rolników, kowali czy paste
rzy. A zatem zgodnie z tą  kategorią ta „jeszcze niedostateczna liczba” 
wiernych świeckich nie może też ograniczać się do jednego rodu, ple
mienia czy mniejszości narodowej.

To wszystko wymaga grupy ważnej w społeczeństwie, dynamicz
nej, zdolnej do inicjowania przemian i ich realizacji. I chociaż wska
zania soborowe i założenia antropologiczne koncentrują się na jakości 
i różnorodności grupy, to jednak jej liczebność nie jest bez znaczenia2.

1.2. Rodzimi kapłani i ich formacja

Duchowni stanowią integralną część Ludu Bożego. Ich kapłaństwo 
ma charakter urzędowy i różni się od powszechnego kapłaństwa wier
nych samą istotą. Kapłan urzędowy mianowicie, dzięki władzy świętej, 
jaką  się cieszy, kształci lud kapłański i kieruje nim, sprawuje w zastęp
stwie Chrystusa (in persona Christi) Ofiarę eucharystyczną i składa 
ją  Bogu w imieniu całego ludu, podkreśla Konstytucja dogmatyczna

2 Do tego kryterium nawiązuje Jan Pawel II w  Redemptoris missio, mówiąc iż 
mnożenie się młodych Kościołów w ostatnich czasach nie powinno łudzić, gdyż na 
terytoriach powierzonych tym Kościołom istnieją rozległe obszary, na których nie 
przeprowadzono ewangelizacji. „Istnieją kraje oraz obszary geograficzne i kulturowe, 
w których brak jest tubylczych wspólnot chrześcijańskich; gdzie indziej są one tak 
małe, że nie są rozpoznawalnym znakiem chrześcijańskiej obecności, lub brak tym 
wspólnotom dynamizmu, potrzebnego do ewangelizowania własnych społeczeństw, 
czy też należą one do ludności będącej mniejszością, nie włączoną w dominującą kul
turę narodową” (RMis 37).
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o Kościele Soboru Watykańskiego II (KK 10). Kapłan, podobnie jak 
cały Lud Boży, zakorzeniony jest we wszystkich narodach ziemi, nie 
przynosząc żadnego uszczerbku dobru doczesnemu jakiegokolwiek 
narodu, lecz przeciwnie, wspierając i przyswajając sobie uzdolnie
nia i zasoby oraz obyczaje narodów, o ile są dobre (KK 13). Te pod
stawowe założenia dogmatyczne kierowały także twórcom Dekretu 
o działalności misyjnej Kościoła, którzy wśród istotnych znaków doj
rzałości miejscowego Kościoła wymieniają także choćby jeszcze nie
dostateczną liczbą rodzimych kapłanów (DM 19). W innym miejscu 
omawia on podstawowe założenia formacji przygotowującej do ka
płaństwa, uwzględniając potrzebę zakorzenienia w miejscowej kul
turze. Rozwijanie tego znaku dojrzałości w praktyce misyjnej było 
procesem złożonym i trudnym, domagało się nie tylko przystosowa
nia do miejscowej kultury, ale też zmiany w dotychczasowym, euro
pejskim modelu formacji kapłanów oraz sposobu pełnienia przez nich 
posługi. Ten proces jest wyzwanim i stanowi przedmiot refleksji oraz 
dyskusji.

1.3. R odzim i zakonnicy i zakonnice

Kolejnym znakiem dojrzewania Kościoła lokalnego -  wymienio
nym przez soborowy dekret Ad gentes -  są rodzime powołania do ży
cia konsekrowanego (DM 19). Wskazuje to młodemu Kościołowi 
Sobór Watykański II, mówiąc iż tworzenie instytutów życia zakonne
go nie tylko służy pomocą, ale nadto jasno wyraża najgłębszą isto
tą powołania chrześcijańskiego. Oczywiście podkreśla on przy tym, 
by zakony na danym obszarze przekazywały mistyczne bogactwa 
Kościoła odpowiednio do usposobienia i charakteru poszczególne
go narodu. Różnorodność zakonów ma ukazywać różne rodzaje misji 
Chrystusowej i życia Kościoła, a ich międzynarodowość stwarza moż
liwość zgromadzenia wszystkich w jedno w Chrystusie. Nie może być 
mowy o powstaniu Kościoła lokalnego, zakorzenionego w miejscowej 
kulturze i życiu, bez zakonów (DM 18).

Stan zakonny, wyróżniany zwyczajowo z Ludu Bożego, od począt
ku spełniał funkcję proroczą w Kościele, odpowiadając na potrzebę
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wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, całkowitego wyrzeczenia się 
siebie oraz na potrzeby Kościoła i znaki czasu. Stąd wynika tak ogrom
na różnorodność powstających i zanikających zakonów. Funkcja pro
rocza wypływa już z samego składu tej grupy, która wykracza poza 
ściśle teologiczny i prawny podział wiernych na duchownych i świec
kich. Zakonnicy wywodzą się spośród jednych i drugich. Łączą ich 
śluby lub inne święte więzy, modlitwa, wspólne życie i praca.

Szczególnym znakiem wrastania Kościoła w miejscową kultu
rę jest powstawanie rodzimych zgromadzeń zakonnych. Najczęściej 
inicjatorami są obdarzeni charyzmą miejscowi świeccy lub duchowni 
współpracujący z misjonarzami. Niekiedy też inicjatywy wychodzą od 
samych misjonarzy, najczęściej biskupów.

1.4 Katechiści i inni zaangażowani świeccy

Do dojrzałości Kościoła i jego zakorzenienia w miejscowej kultu
rze potrzebna jest nie tylko choćby niedostateczna jeszcze liczba wier
nych świeckich, wierzących i oddanych Kościołowi, ale także jakaś 
ich część poświęcająca się bardziej bezpośrednio dziełu ewangelizacji. 
Tak ujmuje to także pierwszy rozdział adhortacji apostolskiej Ecclesia 
in Africa, wymieniając katechistów zaraz po rozwoju organizacyjnym 
Kościoła, wzroście wiernych, duchownych, seminarzystów i członków 
zakonów (por. EAfr 38). To podkreślenie jest echem ujęcia prezento
wanego przez Dekret o działalności misyjnej Kościoła, traktując ten 
wymóg nawet jako warunek sine qua non zakorzenienia. Kościół nie 
jes t naprawdę założony, nie żyje w pełni ani też nie jes t doskonałym 
znakiem Chrystusa wśród ludzi, jeżeli wraz z hierarchią nie istnieje 
i nie pracuje autentyczny laikat. Ewangelia bowiem nie może zapu
ścić głębokich korzeni w umysłach, w życiu i pracy jakiegoś narodu 
bez czynnego udziału ludzi świeckich (DM 21). Katechista jest laikiem. 
Nie ma święceń kapłańskich ni diakonatu, ani nie należy do żadne
go instytutu życia konsekrowanego, traktowanego w tradycji jako stan 
pośredni między laikatem i duchowieństwem. A jednak w działalności 
misyjnej był on zawsze obecny przy boku misjonarza, pracując z nim 
nad głoszeniem Ewangelii, gdyż katecheza misyjna w wykonaniu tej
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grupy świeckich miała o wiele więcej cech kerygmatycznych niż in
formacyjnych. Nawet jeśli nie w treści, to przynajmniej w formie, gdyż 
była przekazem ich osobistej wiary, wypowiedzianym w sposób zro
zumiały i w różnym stopniu dostosowany do mentalności i kultury słu
chaczy. Misjonarz pozostawał zawsze kimś innym, obcym, nawet jeśli 
na stałe wpisał się w miejscowy krajobraz. Katechista natomiast po
chodził z wnętrza wspólnoty, otrzymał takie samo wychowanie, znał 
miejscowe życie i jego uwarunkowania, jak każdy. Poza tym mówił 
zrozumiałym językiem.

Cytowane już stwierdzenie soborowego dekretu A d gentes, iż 
Kościół nie je s t naprawdę założony, nie żyje w pełni ani też nie jes t do
skonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi, jeżeli wraz z hierarchią nie 
istnieje i nie pracuje autentyczny laikat, wskazuje na potrzebę two
rzenia wielu grup, gdyż chrześcijanie tylko jako grupa mogą rzeczy
wiście wpłynąć na miejscową kulturę. Stąd troska, by od początku 
przywiązywać jak największą wagę do tworzenia dojrzałego, chrześci
jańskiego laikatu. Ten zaangażowany laikat ma być znakiem obecno
ści Bożej w świecie. Obdarzony bogactwem kultury własnego narodu, 
powinien głęboko zapuścić korzenie w lud. Dzieje się to przez rodziny 
chrześcijańskie, a także przez „stowarzyszenia i związki, poprzez któ
re apostolstwo świeckich mogłoby całą społeczność przepoić duchem 
Ewangelii” (DM 15).

Podstawowe znaczenie zaangażowania świeckich w rzeczywistym 
zakorzenianiu Kościoła w miejscowych kulturach, przez dzieło ich 
ewangelizacji, wypływa niejako z podwójnej natury świeckich. Jak za
uważa Dekret o działalności misyjnej Kościoła wierni świeccy należą 
w całej pełni równocześnie i do Ludu Bożego, i do społeczności cywil
nej: Należą do swego narodu, w którym się urodzili, w którego bogac
twach kulturalnych zaczęli uczestniczyć przez wychowanie, z którego 
życiem są połączeni różnorodnymi więzami społecznymi, do którego 
rozwoju przyczyniają się własnym wysiłkiem. Ale równocześnie na
leżą do Chrystusa, gdyż odrodzili się w Kościele przez wiarę i przez 
chrzest, aby przez nowość życia i działania byli Chrystusowymi, aby 
w Chrystusie wszystko poddane było Bogu i by wreszcie Bóg był wszyst
kim we wszystkim (DM 21). To oczywiste stwierdzenie otwiera przed
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świeckimi dwa pola zadań do wykonania, co wynika z tej podwój
nej przynależności. Zadania te mogą wypełniać osobiście, w sposób 
wewnętrzny, przez uświęcenie siebie; mogą je  także uzewnętrzniać 
w postaci apostolatu. Apostolat z kolei może przybierać indywidualne 
i grupowe formy czynu i głoszenia. Może obejmować wioskę, sektor, 
albo też rozciągać się na misję czy na kraj. Może dotyczyć zaangażo
wania duchowego, materialnego lub społeczno-politycznego. Wreszcie 
najbardziej widoczny apostolat grupowy może być realizowany w for
mach zrzeszonych i nie zrzeszonych.

Z punktu widzenia tworzenia Kościoła lokalnego, zakorzenionego 
w miejscowej kulturze, oraz z punktu widzenia wpływu na życie spo
łeczne, ważny jest apostolat grupowy. W rzeczywistości wpływ „ kultu
rowy ”, będąc źródłem i bodźcem, ale także owocem i znakiem wszelkich 
innych przemian w środowisku i społeczeństwie, może zaistnieć tylko 
dzięki działaniu nie tyle jednostek, co „podmiotu społecznego ”, to jest 
jakiejś grupy, wspólnoty, zrzeszenia bądź ruchu -  podkreś lał Jan Paweł II 
w adhortacji apostolskiej Christifideles laici (29).

W społeczności chrześcijańskiej istotną rolę odgrywają bardziej wy
specjalizowane grupy chrześcijan, zrzeszających się ze względu na 
realizowanie szczególnych charyzmatów, danych przez Boga dla peł
nienia służby we wspólnocie lub też realizowania zadań apostolskich, 
mających konkretne cele społeczne, modlitewne, apostolskie, związa
ne z wprowadzaniem sprawiedliwości, troską o ubogich, dzieci itp.

1.5. Kościelne Wspólnoty Podstawowe

Próbą ścisłego zespolenia działalności charytatywnej, społecznej, 
politycznej, gospodarczej i zarazem kościelnej, opartej na głębokim 
życiu chrześcijańskim, była szeroko propagowana i rozwijana idea 
Kościelnych Wspólnot Podstawowych. Skupiała ona w sobie cały ide
ał dobrze uformowanego laikatu nabierającego dojrzałości we wszyst
kich dziedzinach życia chrześcijańskiego, odnowionego wedle wskazań 
obecnego Soboru. Według nich społeczności wiernych stają się coraz 
bardziej świadomie żywymi wspólnotami wiary, liturgii i miłości; lu
dzie świeccy przez działalność obywatelską i apostolską starają się za
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prowadzić w swoim kraju porządek miłości i sprawiedliwości (DM 19). 
Założeniem Kościelnych Wspólnot Podstawowych było odtworzenie 
chrześcijańskiej tkanki społeczności ludzkiej, a warunkiem i podsta
wą tego było odtworzenie chrześcijańskiej tkanki samych wspólnot ko
ścielnych w konkretnym kraju i narodzie (ChL 34).

Kościelne Wspólnoty Podstawowe zawdzięczają popularność wy
pracowaniu kilku elementów istotnych z punktu widzenia zakorze
nienia się Kościoła w lokalnym środowisku. Ich charakter oddolny 
związany był z palącąpotrzebą rozwiązania problemów, z którymi 
trzeba było sobie poradzić w duchu chrześcijańskim. W ten sposób 
w środowisku ludzi prostych i ubogich powstał prężny organizm chrze
ścijański, który nie koncentrował się tylko na indywidualnym bądź 
grupowym uświęceniu przez modlitwę, Słowo Boże i sakramenty, ale 
wychodząc od tych rzeczywistości dawał przykład zaangażowania 
w świecie, i to zaangażowania wspólnotowego. To zaangażowanie tak
że przekładało się na życie i struktury Kościoła, gdyż dawało nową 
koncepcję pracy parafialnej, w której decydującą rolę tak pod wzglę
dem wykonawczym, organizacyjnym, jak i odpowiedzialności mieli 
świeccy. Dawało to szansę rozwoju wielu Kościołom partykularnym, 
przeżywającym niedostatek duszpasterzy, zakonników i zakonnic. 
Rozwiązywało także wiele problemów materialnych Kościoła, przy 
jednoczesnej bardziej efektywnej trosce o ubogich dzięki integralnej 
koncepcji rozwoju człowieka.

Definicję tych wspólnot i ich miejsce w strukturze kościelnej określa 
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifldeles laici, wychodząc 
od nieodzownej w życiu wspólnoty kościelnej struktury parafialnej, 
która jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a ponie
kąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek. 
To właśnie w parafii można odkryć, czym jest ona naprawdę, choć 
czasem bywa uboga w ludzi i środki, niekiedy rozproszona na rozle
głych obszarach, albo zagubiona w ludnych, pełnych chaosu dzielni
cach wielkich metropolii, nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, 
budynkiem, ale raczej „rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem 
jedności”, „domem rodzinnym, braterskim i gościnnym”, „wspólno
tą wiernych ". Parafia wreszcie jes t zbudowana na gruncie rzeczywi
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stości teologicznej, bowiem jes t ona wspólnotą eucharystyczną, czyli 
wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źró
dłem je j  wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z  całym 
Kościołem. Ta zdolność wynika z  tego, że parafia jest wspólnotą wia
ry oraz wspólnotą organiczną” (ChL 26). W innym miejscu tej samej 
adhortacji Jan Paweł II podkreśla znaczenie formacyjne Kościelnych 
Wspólnot Podstawowych mówiąc, iż parafiom, zwłaszcza gdy są roz
ległe bądź rozproszone, znaczną pomocą w formacji chrześcijan słu
żą „ małe wspólnoty kościelne ”, dzięki którym do wszystkich zakątków 
dociera z całą mocą świadomość i doświadczenie kościelnej komunii 
i misji (ChL 61).

1.6. Rodziny chrześcijańskie

Podstawowe znaczenie rodziny chrześcijańskiej w dojrzewaniu 
miejscowego Kościoła wypływa przede wszystkim z faktu, iż jest 
pierwszym miejscem, w którym wrasta się w kulturę, czyli przecho
dzi się proces enkulturacji. To zatem coś więcej niż proces wrastania 
w społeczeństwo, dostosowywania się do jego norm i sposobów życia. 
Jest to proces trwający przez całe życie, ale jego pierwsze lata, prze
żywane w rodzinie, mają zasadnicze znaczenie. Od dzieciństwa przez 
obserwowanie i naśladowanie, przez mimowolną absorpcję oraz przez 
wychowanie dziecko uczy się zasad danej kultury. Staje się ona jego 
drugą naturą. Dzięki enkulturacji możliwe jest życie społeczne, komu
nikacja, współpraca itd. Od tego zatem, na jakich podstawach i war
tościach budowane jest życie rodziny, zależą postawy jej członków. 
Zadaniem ewangelizacji jest zatem kształtowanie nawyków chrze
ścijańskich, i to już w rodzinie, w konkretnym systemie kulturowym. 
Wiele jego elementów stanowi przygotowanie do przyjęcia Ewangelii. 
Trzeba je  odkryć i wzbogacić. Przez wspólnotę bowiem, a szczegól
nie przez wspólnotę rodzinną, najpłynniej i najtrwalej przekazywane 
są wartości.
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1.7. Święci Kościoła partykularnego

Mówiąc o duchowości misyjnej, której owocem jest świętość, 
Jan Paweł II podkreśla, iż misjonarz powinien być człowiekiem mo
dlitwy kontemplacyjnej i czynu. Rozwiązanie problemów znajduje on 
w świetle słowa Bożego oraz w modlitwie osobistej i wspólnotowej 
(RMis 91). Te wskazówki, odczytywane w kontekście miejscowej kul
tury i życia społecznego, nabierają głębszego znaczenia. A do takiej 
interpretacji uprawnia następująca po nich refleksja, iż kontemplacji 
można się uczyć z przedstawicielami tradycji duchowych niechrze
ścijańskich (por. RMis 91). Dążenie do świętości jest bowiem zwią
zane z codziennym życiem w konkretnych warunkach społecznych 
i kulturowych. Nie można ich zignorować ani uniknąć. Misjonarz jest 
człowiekiem błogosławieństw, przeżywanych hic et nunc. Tym bar
dziej przeżywanie tych błogosławieństw powiązane jest z miejscową 
tkanką kulturową i społeczną u tych, którzy przyjmują Dobrą Nowinę. 
Dlatego też w późniejszej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa pa
pież stwierdza, iż drogą do świętości jes t także inkulturacja, bo dzięki 
niej wiara przenika życie ludzi i społeczności, z  których się wywodzą. 
Te zaskakujące słowa tłumaczy wzorem samego Chrystusa, który przez 
Wcielenie przyjął ludzką naturę we wszystkim z wyjątkiem grzechu. 
Podobnie chrześcijańskie orędzie wchłania przez inkulturację warto
ści społeczeństwa, któremu jes t głoszone, odrzucając wszystko, co nosi 
piętno grzechu. W takiej mierze, w jakiej kościelna wspólnota potrafi 
przyswoić sobie pozytywne wartości określonej kultury, przyczynia się 
do je j otwarcia na wymiary chrześcijańskiej świętości. Mądrze prze
prowadzona inkulturacja oczyszcza i uszlachetnia kultury różnych lu
dów (EAfr 87).

Rozpatrując kulturę jako plan życia, czyli raczej projekt -  coś otwar
tego, ideacyjnego, podkreślamy jednocześnie możliwość jej zaadapto
wania się do celów. Celem działalności misyjnej jest świętość, ale ta 
świętość może być osiągana dzięki wartościom wypracowanym w okre
ślonej kulturze. Chrześcijańskie orędzie potrafi je wchłonąć, odrzuca
jąc tylko to, co nosi piętno grzechu. To otwarcie na miejscową kulturę 
otwiera jednocześnie ją  samą na wymiary chrześcijańskiej świętości.
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W ten sposób oczyszcza ją  i uszlachetnia. Świętość można -  i nawet 
trzeba -  osiągać na drogach duchowych miejscowej kultury, z którymi 
młode wspólnoty chrześcijańskie są zrośnięte. Można budować na ich 
wartościach duchowych, ich wrażliwości, sposobach modlitwy i życia, 
pod warunkiem wszakże, że nie noszą one piętna grzechu.

Niejako sprzężenie zwrotne świętości i inkulturacji podkreślił 
podczas obrad Synodu Biskupów poświęconego Afryce bp Laurent 
Pasinya Monsengwo, ordynariusz Kasangani. Zwrócił on uwagę na to, 
że tam, gdzie panuje grzech indywidualny lub społeczny, jest o wiele 
mniej miejsca na inkulturację. Inkulturacja przyjmuje się bardziej tam, 
gdzie znajduje się świętość ludzi nawróconych do Chrystusa. Dlatego 
też istnieje wielka potrzeba tworzenia przestrzeni ludzkiej i społecz
nej, w której rozwiną się wartości Królestwa takie jak sprawiedliwość, 
pokój, prawda i godność ludzka. Inaczej mówiąc, tam, gdzie wspólno
ta chrześcijańska promieniuje świętością i wartościami ewangeliczny
mi, istnieje większa szansa na powodzenie inkulturacji posłannictwa 
Kościoła. Krótko mówiąc, inkulturacja wiary jes t wyzwaniem świę
tości. Nie szuka się inkulturacji przez wprowadzenie chrześcijaństwa 
na drodze ustępstwa. Przeciwnie, inkulturacja pozwala zweryfikować 
stopień świętości danej wspólnoty, poziom penetracji ewangelicznej 
i wiary w Chrystusa3.

2. WŁASNA I SAMOWYSTARCZALNA 
STRUKTURA KOŚCIELNA

Mówiąc o dziele zakładania Kościoła w określonej społeczności, 
w Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła zaznacza się, że do doj
rzałości Kościoła wymagane jest też wyposażenie zgromadzenia wier
nych w urzędy i instytucje, które niezbędne są do prowadzenia i rozwoju 
życia Ludu Bożego pod kierownictwem własnego biskupa (DM 19).

3 L. P a s i n y a  M o n s e n g w o  bp, lnculturation, défi de sainteté, w: Le Synode 
africain. Histoire et textes, s. 93-95.
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2.1. Rozwój struktur Kościoła jako wymóg inkulturacji

W aktualnym Kodeksie Prawa Kanonicznego, mówiąc o struktu
rach Kościoła rzymskiego, stwierdzono, iż Kościoły partykularne, 
w których istnieje i z których składa się jeden i jedyny Kościół ka
tolicki, to przede wszystkim diecezje, z którymi są zrównane m.in. 
wikariat apostolski i prefektura apostolska, jak również administra
tura apostolska erygowana na stałe, prałatura i opactwo terytorialne 
(Kan. 368). Powierzone są one pasterskiej pieczy biskupa z współ
pracującym z  nim prezbiterium, tak by ta część Ludu Bożego trwa
jąc  przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym 
przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w któ
rym prawdziwie obecny jes t i działa jeden, święty, katolicki i apostolski 
Kościół Chrystusa (Kan. 369). W zakończeniu tego kanonu wybrzmie- 
wa echo dokumentów soborowych, które miejscowemu zrzeszeniu 
wiernych, trwających przy biskupie, zwłaszcza podczas sprawowa
nia Eucharystii, przyznają przymioty jednego, świętego, katolickiego 
i apostolskiego Kościoła (por. KK 26). Przejawem samodzielności da
nego obszaru społeczno-kulturowego, czy też -  w praktyce -  struktu
ry państwowej, było utworzenie na jej terenie metropolii kościelnej, 
tj. archidiecezji z podległymi jej sufraganiami. Szczególnym wyrazem 
tej odrębności -  chociaż prawnie bardzo ograniczonym -  jest konfe
rencja biskupów danego obszaru, szczególnie jeśli jej organizacja jest 
tożsama ze strukturami społeczno-kulturowymi.

Za ustanowieniem struktury diecezjalnej szły z reguły wymogi two
rzenia wewnętrznych, bardziej solidnych struktur diecezjalnych, po
prawnie usytuowanych również pod względem prawnym. Tworzono 
urzędy wikariuszy generalnych i biskupich, ale i najbardziej podstawo
we instytucje, takie jak rada biskupia, rada kapłańska, kolegium kon- 
sultorów, rada duszpasterska, komitet finansowy, komitet diecezjalny 
ds. rozwoju, rada katechetyczna, rada liturgiczna, rada ds. młodzieży, 
itp. Ważną instytucją były także synody diecezjalne, które w założe
niach, jako zgromadzenie wybranych kapłanów oraz innych wiernych 
Kościoła partykularnego, miały świadczyć pomoc biskupowi diece
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zjalnemu w wypracowywaniu i pogłębianiu niektórych dziedzin zwią
zanych z życiem diecezji.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że struktury kościelne są również przed
miotem inkulturacji, gdyż pozostają ściśle związane z przekazywanym 
depozytem wiary.

2.2. Samowystarczalność finansowa i pomoc innym

Wśród różnych znaków dojrzewania Kościoła Dekret o działalności 
misyjnej Kościoła wymienia także jego samowystarczalność finanso
wą, dlatego wspólnotą chrześcijańską od samego początku tak należy 
ukształtować, aby -  o ile to możliwe -  sama mogła zaradzić swoim po 
trzebom (DM 15). Podobnie też i Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
podkreśla, iż między poszczególnymi częściami Kościoła istnieją wię
zy głębokiej wspólnoty co do bogactw duchowych, pracowników apo
stolskich i doczesnych pomocy, albowiem członkowie Ludu Bożego 
powołani są do wzajemnego udzielania sobie dóbr (KK 13). Z tekstu 
Lumen gentium wynika ponadto, iż każdy Kościół partykularny, nawet 
ten najbiedniejszy, powinien dzielić się swoimi zasobami duchowymi, 
doczesnymi i ludzkimi z innymi Kościołami partykularnymi. Ten bar
dzo praktyczny znak dojrzałości budził wiele kontrowersji, ale jako 
taki nie był kwestionowany.

3. WYMOGI INKULTURACJI W REALIZACJI 
NAUCZYCIELSKIEGO ZADANIA KOŚCIOŁA

Z polecenia Jezusa Chrystusa Kościół ma obowiązek przepowia
dania Ewangelii wszystkim narodom. Z asystencją Ducha Świętego 
strzeże też prawdy objawionej, wnikliwie ją  bada, wiernie głosi i wy
kłada. To pełnienie zadania nauczycielskiego przybiera różne formy, 
które zdążają ku temu przepowiadaniu (RMis 44).
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3.1. Inkulturowane przepowiadanie słowa Bożego

Tak jak pierwszym i niezastąpionym środkiem komunikacji w spo
łeczności ludzkiej jest słowo, tak samo Lud Boży jednoczy się przede 
wszystkim przez słowo Boga żywego. Dlatego Dekret o działalności 
misyjnej Kościoła podkreśla, iż główną metodą zakładania Kościoła 
jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, do której przepowiadania 
posłał Pan swoich uczniów na cały świat (DM 6). Wspomniane przepo
wiadanie to ewangelizacja dążąca do nawrócenia sercaku Chrystusowi. 
Przy tym Kościół głosi Dobrą Nowinę nie tylko przez przepowiadanie 
słowa, otrzymanego od Pana, ale także przez świadectwo życia, dzięki 
któremu uczniowie Chrystusa ukazują zasadność wiary, nadziei i miło
ści, która w nich jest (EAfr 55). Te dwie rzeczywistości spłatają się ze 
sobą i wzajemnie uzupełniają.

Chociaż przepowiadanie słowa Bożego z urzędu jest związane z du
chowieństwem, to jednak świeccy przez chrzest i bierzmowanie są tak
że wezwani do apostolstwa i mają ogólny obowiązek i zarazem prawo 
współpracować, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było pozna
ne przez wszystkich ludzi. Pozwala to zrozumieć już lektura Dziejów 
Apostolskich, która pokazuje, że u zarania Kościoła misja wśród na
rodów prowadzona była nie tylko przez misjonarzy, ale traktowano ją  
jako normalny owoc życia chrześcijańskiego, codzienne zadanie dla 
każdego wierzącego poprzez świadectwo osobiste i wyraźne przepo
wiadanie tam, gdzie to było możliwe (RMis 27).

Dlatego też, mówiąc o misyjnych drogach Kościoła, encyklika 
Redemptoris missio podkreśla, iż świadectwo życia chrześcijańskiego 
je s t  pierwszą i niezastąpioną form ą misji (RMis 42). Podobnie rzecz 
się ma ze świadectwem świeckich. Szczególnie ważne i aktualne dzisiaj 
wydaje się podkreślenie aspektu świadectwa wspólnotowego różnorod
nych grup chrześcijan, a także międzynarodowych wspólnot zakonnych 
i kapłańskich. Uczą one życia własną kulturą i jednocześnie otwarcia na 
innych. Ponadto niekiedy przez jakiś czas nie można bezpośrednio i od 
razu głosić nowiny ewangelicznej -  wówczas misjonarze mogą i po
winni cierpliwie, roztropnie, a równocześnie z  wielką ufnością dawać
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choćby tylko świadectwo miłości i dobroci Chrystusowej i w ten sposób 
torować drogę Panu i w pewien sposób Go uobecniać (DM 6).

Nie można tutaj pominąć także świadectwa całego Kościoła, dawane
go na poziomie relacji społecznych i politycznych, gdyż Kościół wezwa
ny jest do tego, by dawać świadectwo Chrystusowi, zajmując odważne 
i profetyczne stanowisko wobec korupcji świata politycznego czy eko
nomicznego, nie szukając dla siebie chwały i dóbr materialnych, uży
wając własnych dóbr na służbę najuboższym, naśladując prostotę 
życia Chrystusa (RMis 43). Szczególnie ważkim polem tej działalno
ści Kościoła stały się obecnie prawa człowieka. Misjonarze dali w prze
szłości liczne dowody troski o człowieka i angażowali się w jego obronę. 
Zaangażowanie to i dziś napotyka trudności, doświadczenia i niejed
nokrotnie wymaga najwyższego świadectwa: daru własnego życia*.

Encyklika Redemptoris missio podkreśla także, iż elementem tego 
świadectwa chrześcijan i całych wspólnot chrześcijańskich jest do
głębne włączenie się w miejscowe życie społeczne, a także wierność 
swemu narodowi i kulturze narodowej (RMis 43). W tekście encykli
ki zostało to podkreślone, a głęboko uzasadnione w dekrecie A d gen
tes, który łączy skuteczne świadectwo o Chrystusie z okazywaniem 
ludziom miłości i szacunku, utożsamianiem się ze społecznością lu
dzi, wśród których przyszło żyć misjonarzom czy innym chrześcija
nom, braniem udziału w życiu kulturalnym i społecznym przez różne 
życiowe kontakty i zajęcia. Wyzwanie inkulturacji staje się zatem rów
nocześnie świadectwem. I nie jest to przypadkowe, gdyż szacunek do 
człowieka łączy się przecież ściśle z szacunkiem dla jego kultury.

3.2. Przekłady Pisma Świętego

Nieznajomość Pisma Świętego je s t nieznajomością Chrystusa -  
przekonywał współczesnych i potomnych św. Hieronim, wskazując na 
podstawowe znaczenie tekstów Pisma Świętego w życiu chrześcijani
na. Słowo Objawione wraz z Tradycją znajduje się u źródeł nauczania

4 J a n  P a w e ł  I I ,  Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 22 października 1989 r., 
nr 4.
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Kościoła i ma stanowić podstawę wszelkiego przepowiadania. Jest ono 
przeznaczone nie tylko dla misjonarzy, ale dla każdego chrześcijanina 
z osobna i dla całych wspólnot.

Dojrzałości miejscowych wspólnot chrześcijańskich nie można osią
gnąć bez przekładów Pisma Świętego i oparcia na nim całego życia 
chrześcijańskiego. Dlatego też, by wierni rzeczywiście znali, kochali, 
rozważali i zachowywali w sercach słowo Boże, należy pomnożyć wy
siłki w celu ułatwienia dostępu do Pisma Świętego, zwłaszcza przez 
wydawanie przekładów całości lub części Biblii, przygotowanych -  j e 
śli to możliwe -  we współpracy z  innymi Kościołami i Wspólnotami ko
ścielnymi i zaopatrzonych we wskazówki dla czytelnika, które ułatwią 
modlitwę, lekturę w rodzinie czy we wspólnocie (EAfr 58).

Przekład Pisma Świętego kształtuje także najbardziej podstawową 
i źródłową terminologię chrześcijańską. Wprowadza do miejscowej 
kultury nowy sposób myślenia i wartościowania. Przygotowuje tak
że drogę do przyjęcia wypracowanej przez wieki Tradycji chrześci
jańskiej, na podstawie której powinna się także rozwijać miejscowa 
teologia. Bez przekładu Pisma Świętego niemożliwy jest rozwój teolo
gii i szerszy dialog chrześcijaństwa z miejscową kulturą. A zatem pro
ces inkulturacji będzie przebiegał bardzo powierzchownie, dotykając 
zaledwie powierzchni kultury, jej podstawowych form kulturowych, 
czyli pojedynczych bloków kultury, znaków i symboli.

3.3. Katecheza

Już w Nowym Testamencie można wyróżnić dwie różniące się za
sadniczo rzeczywistości, tj. przepowiadanie misyjne (czyli kerygmę) 
i katechezę. Przepowiadanie misyjne miało za zadanie wzbudzenie 
wiary i nawrócenie. Charakteryzował je język dostosowany do słu
chaczy i najbardziej podstawowa treść. Katecheza natomiast skiero
wana była do nawróconych, mając na celu utwierdzenie ich wiary i jej 
pogłębienie. Były one zatem wyróżnione, co w historii zostało sku
tecznie zatarte, a w ostatnich wiekach cała uwaga skoncentrowała się 
jedynie na katechezie. Nawrócenie początkowo jest z reguły jeszcze 
mało dojrzałe, chociaż wystarczające, by człowiek zrozumiał, iż zo
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staje wprowadzony w tajemnicę miłości Boga, który wzywa go do oso
bistego przestawania z  sobą w Chrystusie. Nowo nawrócony za łaską 
Bożą wchodzi na drogę duchową, na której przechodzi ze starego do 
nowego człowieka doskonałego w Chrystusie. Podczas katechumena
tu należy według starodawnego zwyczaju Kościoła badać motywy na
wrócenia, a w razie potrzeby oczyszczać je  (DM 13).

Katecheza w katechumenacie w praktyce misyjnej odróżnia się za
sadniczo od katechezy głoszonej już ochrzczonym czy też dzieciom 
chrześcijan, które przyjęły chrzest jako niemowlęta. To rozróżnienie 
dotyczy m.in. problemów poruszanych podczas katechez, jak również 
sposobu ich prowadzenia i częstotliwości.

3.4. Wychowanie katolickie

W historii ewangelizacji początki szkolnictwa związały się z misja
mi. Jako religia Księgi, chrześcijaństwo dążyło do nauczenia miesz
kańców Afryki czytania i pisania. Dlatego też zakładanie i rozwijanie 
szkół było jednym z pierwszych i bardzo konkretnych wymiarów pracy 
misyjnej. U podstaw tego zaangażowania leżała troska o przekazanie 
Bożego słowa -  Biblii. W sposób naturalny jednak troska ta złączyła 
się z pracą na rzecz rozwoju różnorodnych kultur oraz rozwoju czło
wieka w ogólności.

Chociaż u podstaw zakładania przez Kościół szkół leżała troska 
ewangelizacyjna, nauczanie w nich miało charakter systematyczny 
i całościowy. Kościół katolicki przez szkoły i inne dzieła edukacyj
ne uczestniczył w dziele rozwoju całego narodu. Chociaż szkoły kato
lickie miały też własne, odrębne nieco tradycje i systemy, żywiły się 
ideą kształtowania przyszłego społeczeństwa przez wychowanie mło
dzieży, koncentrując się przy tym na instytucjonalnym wsparciu akcji 
ewangelizacyjnej w bliższej lub dalszej perspektywie. Na te cele wska
zywał także Dekret o działalności misyjnej, polecając misjonarzom, 
by ze szczególną troską poświęcali się wychowaniu dzieci i młodzieży 
przez szkoły różnego stopnia, które należy uważać nie tylko za dosko
nały środek do kształcenia i rozwijania młodzieży chrześcijańskiej, lecz 
jednocześnie za najwyższej wagi usługę dla ludzi, a przede wszystkim
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dla narodów rozwijających się, oddaną podnoszeniu godności ludzkiej 
i przygotowaniu warunków życia bardziej ludzkich (DM 12).

3.5. Regularna odnowa oraz poszukiwania 
teologiczno-pastoralne

Różnorodne aspekty inkulturacji wiążą się głęboko z Pismem 
Świętym, chrystologią, eklezjologią, liturgią, katechezą i różnymi in
nymi działami teologii oraz antropologii kulturowej. Ta złożoność wy
maga wszechstronności poszukiwań i badań oraz ich ciągłości. Dlatego 
też poszukując metod jak najpełniejszego i jak najgłębszego zakorze
nienia Ewangelii w miejscowych kulturach, Dekret o działalności mi
syjnej Kościoła poleca Konferencjom Biskupów, by troszczyły się
0 to, aby co pewien czas odbywały się kursy odnowy biblijnej, teologicz
nej, ascetycznej i pastoralnej, aby kler, wśród różnorodnych i zmienia
jących się warunków, zdobywał coraz to pełniejszą wiedzę teologiczną
1 znajomość metod duszpasterskich (DM 20). Dekret zwraca uwagę 
właśnie na wszechstronność tej odnowy, a jako powód podaje różno
rodne i zmieniające się warunki.

Ta odnowa, zwracająca uwagę na zmieniającą się kulturę, zmierza 
do powtórzenia ekonomii Wcielenia w młodych Kościołach, co wy
raża poetyckie porównanie w numerze 22 dekretu A d gentes: ziar
no, którym jes t słowo Boże, wyrastając z dobrej gleby, zwilżonej rosą 
niebieską, czerpie soki, przetwarza je  i przyswaja sobie, aby w końcu 
przynieść dużo owoców (DM 22). Dekret wskazał tutaj na podstawę 
inkulturacji, nie określając jej jednak tym terminem. By ją  ukształto
wać i by przyniosła ona owoce, konieczne je s t rozbudzenie na każdym 
wielkim obszarze tzw. społeczno-kulturowym badań teologicznych. To 
drugi element, którego realizacja powinna przebiegać równolegle do 
odnowy biblijnej, teologicznej, ascetycznej i pastoralnej. Dzięki ich 
połączeniu można na nowo przebadać w świetle Tradycji Kościoła 
powszechne czyny i słowa objawione przez Boga, zapisane w Piśmie 
Świętym i wyjaśnione przez Ojców oraz Magisterium Kościoła. Dzięki 
temu jaśniej dostrzeże się, jakim i drogami, uwzględniając filozofię  
i mądrość ludów, może wiara szukać zrozumienia, i w jaki sposób zwy-
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czaję, światopogląd oraz porządek społeczny można pogodzić z przepi
sami moralnymi, zawartymi w objawieniu Bożym (DM 22).

Przy tworzeniu rodzimej teologii nie można opierać się jednak tyl
ko na spontanicznym wyrazie wiary wspólnoty wierzących. Od wie
ków teologii towarzyszą określone rygory rozumowania, które różnią 
się zasadniczo od potocznego sposobu myślenia ze względu na me- 
todyczność, precyzję terminologii i konsekwencję w jej stosowaniu. 
Dlatego ważna jest wymiana myśli, współpraca z ośrodkami teologicz
nymi, poszukiwania teologiczno-kulturowe, prace naukowe, książki, 
periodyki, sesje i stowarzyszenia.

3.6. Środki społecznego przekazu

Pojawienie się i szybki rozwój środków społecznego przekazu we 
wszystkich kulturach świata miało z pewnością epokowe znaczenie 
i wielki wpływ na zmiany kulturowe. Stanowiło to także wyzwanie 
dla Kościoła, który początkowo traktował je obojętnie i nieufnie, by 
następnie przejść do postawy krytycznej i ostrożnej akceptacji, a na
stępnie zainteresowania się nimi i ich akceptacji jako środków ewan
gelizacji. Uświadamiając sobie ich specyfikę i tworzenie przez nie 
nowej rzeczywistości kulturowej, Kościół nie traktował ich tylko jako 
narzędzi ewangelizacji, ale także jako rzeczywistość, którą trrzeba 
ewangelizować.

3.7. Dialog ekumeniczny i między religijny

Podając definicję misji, w dekrecie A d gentes zaznaczono, iż dzia
łalność misyjna wśród narodów różni się tak od działalności dusz
pasterskiej wśród wiernych, jak i od przedsięwzięć podejmowanych 
w celu przywrócenia jedności wśród chrześcijan. Jednakże te dwie 
ostatnie sprawy ściśle łączą się z  działalnością misyjną Kościoła: 
rozłam bowiem między chrześcijanami szkodzi świętej sprawie gło
szenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i dla wielu zamyka drogę 
do wiary (DM 6). Dlatego do wymagań działalności misyjnej należy 
postawa ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. W ujęciu soboro
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wym Kościół dojrzały to Kościół otwarty na innych, Kościół dialo
gu. Dlatego też przed misjonarzami i miejscowym duchowieństwem 
postawiono wyzwanie, by wśród nowo nawróconych pielęgnować 
ducha ekumenizmu. Tę działalność ekumeniczną należy tak rozwi
jać, aby katolicy po bratersku współpracowali z braćmi odłączonymi, 
według norm „Dekretu o ekumenizmie”, przez wspólne w danym ra
zie wyznawanie wobec narodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa 
oraz we współpracę zarówno na polu społecznym i technicznym, ja k  
też kulturalnym i religijnym, z  wykluczeniem jednak wszelkiego pozo
ru indyferentyzmu i pomieszania pojęć, ja k  też niezdrowej rywalizacji 
(DM 15).

Działalność misyjna, która w historii dała poważny impuls dzia
łalności ekumenicznej, ma nadal przez współpracę z chrześcijanami 
innych wyznań prowadzić miejscowe Kościoły do jedności i kato- 
lickości. Wymaga ona jednak wielkiej dojrzałości i woli współpracy, 
gdyż otwarcie ekumeniczne prowadzi do postawienia trudnych pytań 
o indywidualne decyzje chrześcijan dotyczące zmiany Kościoła, czy 
też działalności misyjnej wśród tej samej społeczności lub w bliskim 
sąsiedztwie, prowadzonej przez różne Kościoły. W związku z tym wie
lokrotnie podnoszono kwestie prozelityzmu, pojmowanego jako dą
żenie za wszelką cenę do pozyskania wyznawców danej religii, bez 
okazania należnego szacunku dla ich dotychczasowej tradycji reli
gijnej. Udzielenie odpowiedzi na te pytania i znalezienie rozwiązań 
utrudniała dodatkowo historia misji, która do ostatnich dni dostarczała 
bardzo wielu przykładów rywalizacji międzykonfesyjnej o potencjal
nych wyznawców.

3.8. Własna działalność misyjna

W Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła Sobór Watykański II 
poświęca dużo miejsca działalności misyjnej młodych Kościołów. Nie 
wystarcza bowiem, żeby lud chrześcijański był obecny i zorganizowa
ny wśród jakiegoś narodu; nie wystarcza też, żeby spełniał apostol
stwo dobrego przykładu. Jest on na to ustanowiony i po to obecny, 
aby współobywatelom niechrześcijanom głosić Chrystusa słowem
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i czynem i pomagać im do pełnego przyjęcia Chrystusa (DM 15). Ta 
sama myśl została przypomniana w numerze 20., z nawiązaniem do 
faktu, iż Kościół partykularny powinien jak najdoskonalej odzwier
ciedlać Kościół powszechny. To zaś zakłada odpowiedzialność za gło
szenie Ewangelii tym, którzy w Chrystusa nie wierzą, a żyją razem na 
tym samym terytorium. To wezwanie kierowane jest także do miejsco
wych biskupów i kapłanów, którzy powinni przystąpić z zapałem do 
głoszenia Ewangelii, ściśle współpracując z misjonarzami przybyłymi 
z  zagranicy. Są bowiem wezwani nie tylko dla opieki duszpasterskiej 
nad wiernymi i sprawowania służby Bożej, lecz także celem głoszenia 
Ewangelii tym, którzy sąpoza Kościołem. Ten sam zapał powinni oka
zać zakonnicy i zakonnice, a także świeccy względem swoich współo
bywateli, zwłaszcza uboższych (DM 20).

Dekret wskazuje im wszystkim o wiele szersze pole działalności mi
syjnej niż tylko geograficzne czy społeczne granice wewnątrz młodych 
Kościołów. Jest bowiem rzeczą bardzo wskazaną, by młode Kościoły 
ja k  najprędzej czynnie uczestniczyły w powszechnym dziele misyjnym 
Kościoła, wysyłając od siebie misjonarzy do głoszenia Ewangelii na 
całym świecie, chociażby same cierpiały na brak kapłanów. Przez gor
liwe bowiem i czynne włączenie się ich w działalność misyjną wśród 
innych narodów, łączność z Kościołem powszechnym znajdzie w pe
wien sposób swe dopełnienie (DM 20).

Dekret A d gentes traktuje zatem działalność misyjną jako znak doj
rzałości Kościoła oraz łączności z Kościołem powszechnym. Tę samą 
myśl rozwinął Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Misyjny 
w 1981 r., mówiąc iż młode Kościoły, które same stały się misyjnymi, 
dają dowód swej dojrzałości w wierze. Zrozumiały one, że Kościół lo
kalny, który nie byłby misyjny, nie je s t w pełni katolicki. Papież odwo
łał się w orędziu do misyjności Kościoła, która wypływa z jego natury. 
Kościół, który o tym zapomina, Kościół zamknięty w sobie, nie posia
dający misyjnej otwartości, je s t  Kościołem jeszcze niedojrzałym albo 
Kościołem chorym5.

5 J a n  P a w e l  I I ,  Orędzie do wszystkich chrześcijan z  okazji Światowego Dnia 
Misyjnego (18 października), 7 czerwca 1981, nr 1.
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4. WYMOGI INKULTURACJI W REALIZACJI 
UŚWIĘCAJĄCEGO ZADANIA KOŚCIOŁA

Jednym z najbardziej podstawowych zadań Kościoła jest uświęce
nie. Wypływa ono ze świętej i organicznie ukształtowanej natury spo
łeczności kapłańskiej, która uobecnia się przez sakramenty i przez 
cnoty. W szczególny sposób to zadanie uświęcania wypełnia Kościół 
przez świętą liturgię. Jest ona bowiem sprawowaniem kapłańskiego 
urzędu Jezusa Chrystusa i w niej, poprzez znaki widzialne, ukazuje się 
i w sposób właściwy każdemu dokonuje się uświęcenie ludzi. W litur
gii zaś wyjątkowe miejsce zajmują sakramenty, na czele z Najświętszą 
Eucharystią jako źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześci
jańskiego (KK 11). Zadanie uświęcania wypełnia Kościół także za 
pomocą innych środków, takich jak modlitwy czy też dzieła pokuty 
i miłości.

Wypełnianie tego wzniosłego zadania uświęcenia dokonuje się 
w konkretnym okresie historii, w konkretnym miejscu i w konkret
nej kulturze. Jest ono niejako nieustannym wezwaniem do ponownego 
wcielania Chrystusa, na wzór ekonomii zbawienia. Chrystus bowiem 
ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości 
tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go też przy ży
ciu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich 
(KK 8). To podkreślenie wskazuje na dynamizm Kościoła i jednocze
śnie potrzebę jego przemiany.

4.1. Inkulturacja liturgii chrześcijańskiej

Troska o przystępność i zrozumiałość liturgii towarzyszyła wska
zaniom Soboru Watykańskiego II. Kult liturgiczny bowiem jest wy
konywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. Każdy obrzęd 
liturgiczny jes t czynnością w najwyższym stopniu świętą, której żadna 
inna nie jest w stanie dorównać (KL 7). A zatem wierni powinni w peł
ni uczestniczyć w sprawowaniu obchodów liturgicznych, gdyż w nich 
dokonuje się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, 
które jes t celem wszystkich innych dzieł Kościoła (KL 10).
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To uczestniczenie wiernych zakłada także możliwość wyrażenia 
w liturgii siebie przez gesty i postawy, które są zrozumiałe i szczegól
nie bliskie miejscowej kulturze. Ojcowie Soborowi w Konstytucji o li
turgii świętej zwracają uwagę na to, by wierni starali się uczestniczyć 
w liturgii, będąc do niej dobrze przygotowanymi, tak by byli w stanie 
współpracować z udzielaną im przez Boga łaską. Zauważyć tutaj moż
na troskę o dwie sprawy: z jednej strony o to, by sprawowano liturgię 
ważnie i godziwie (KL 11), z drugiej zaś, by uczestnictwo wiernych 
w niej było świadome, czynne i owocne. Umożliwia to i zakłada zara
zem czerpanie z rodzimej tradycji tego, co jest dobre i godziwe, gdyż 
Kościół w sprawach, które nie dotyczą wiary lub dobra powszechne
go, nie chce narzucać sztywnych, jednolitych form  nawet w liturgii. 
Przeciwnie, otacza opieką i rozwija duchowe zalety i dary różnych ple
mion i narodów (KL 37). Dlatego też soborowa Konstytucja o litur
gii świętej zachęca, by dopuścić uprawnione różnice i dostosować do 
rozmaitych ugrupowań, regionów i narodów, zwłaszcza na misjach 
(KL 38), do czego nawiązuje także Dekret o działalności misyjnej 
Kościoła, mówiąc iż prawdy wiary wyraża się w liturgii zgodnie z  wro
dzonym odczuciem ludu (DM 19). Konstytucja ta zatem jednoznacznie 
opowiada się z jednej strony za zachowaniem substancjalnym obrzę
du rzymskiego, z drugiej zaś strony zachęca do adaptacji i zróżnicowa
nia regionalnego.

Z historii liturgii oraz zasad inkulturacji wynika, iż Bóg przedkłada 
znaczenie nad formę: Miłości [znaczenie] pragnę, nie krwawej ofiary 
[forma] (Oz 6,6). Bóg bowiem nade wszystko ceni nasze intencje i to, 
co one znaczą. Podobnie Chrystus nie uznaje faryzejskiego formali
zmu (por. Mt 23,13 -39) : podkreśla, że to szabat został ustanowiony dla 
człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Mk 2,27). Cytowany tu kilka
krotnie Louis Luzbetak podkreśla, iż formy same w sobie, pozbawione 
znaczenia zamierzonego przez Boga, mają znikomą wartość. Nie jest 
ważne dla Boga, w jakiej formie kulturowej wyrażamy owo znacze
nie. Dlatego pierwszeństwo należy przyznać symbolom lokalnym, co 
stanowi normę w inkulturacji liturgii, a nie wyjątek. Miejscowe sym
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bole lepiej wyrażają pragnienia i najgłębsze uczucia ludzi niż symbo
le importowane6.

Soborowe inspiracje zmian i kreatywności w liturgii wyznacza
ły jednak pewne ścisłe zasady. Konstytucja Sacrosanctum Concilium 
uznaje liturgię za rzeczywistość żywotną i rozwijającą się, a zatem da
leką od stagnacji. Sobór uznał bowiem, że w szczególny sposób należy 
zatroszczyć się także o odnowienie i rozwój liturgii (KL 1). W para
grafie 2. tejże konstytucji Ojcowie Soborowi wyjaśniają, dlaczego po
trzebna jest odnowa liturgiczna jako taka: Liturgia bowiem składa się 
z części niezmiennej, pochodzącej z  ustanowienia Bożego, i z  części 
podlegającej zmianom, które z  biegiem lat mogą lub nawet powinny 
być zmienione, jeżeli wkradły się do nich elementy, które niezupełnie 
dobrze odpowiadają wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te 
części stały się mniej odpowiednie (KL 21). Nie chodzi zatem o rady
kalne zmiany, ale odnowę. To odnowienie ma polegać na takim ukła
dzie tekstów i obrzędów, aby one jaśniej wyrażały święte tajemnice, 
których są znakiem, i aby łud chrześcijański, o ile to możliwe, łatwo 
mógł je  zrozumieć i uczestniczyć w nich w sposób pełny, czynny i spo
łeczny (KL 21). Jeśli bowiem liturgia jest działaniem Ludu Bożego, 
tenże lud powinien ją  rozumieć, zarówno w słowach, jak i w gestach, 
by mógł w niej w pełni uczestniczyć, by mu ona służyła. Dlatego też 
konstytucja Sacrosanctum Concilium w numerach 37—40 podaje zasa
dy dostosowania liturgii do charakteru i tradycji narodów.

6 Nie negując tej generalnej zasady, twierdzi, że -  jego zdaniem -  istnieją jednak 
sytuacje, w których symbole nielokalne mająpierwszeństwo przed lokalnymi. Wpływa 
na to przykład Jezusa, który np. kładł nacisk na ceremonie obmycia, zalecając chrzest 
dla wszystkich narodów (Mt 28,19; Mk 16,16) oraz rytualny posiłek -  Eucharystię 
(Mk 14,22-24; J 6,51-56; 1 Kor 11,17-34). Fundamentalnymi symbolami są sakra
menty święte, Biblia oraz Kościół. Dzieło misyjne nie polega na kulturalizowaniu 
chrześcijaństwa, lecz na chrystianizowaniu kultur. Symbolika uniwersalna wypływa 
także z uniwersalnego charakteru Kościoła, gdzie ważnymi elementami wydają się 
być podstawowe święta chrześcijańskie oraz okresy sakralne. Wreszcie na symbolikę 
zapożyczoną może i powinien mieć wpływ profetyczny charakter Kościoła oraz po
wszechne zjawisko zapożyczeń kulturowych. Por. L. L u z b e t a k ,  Kościół a kultury. 
Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, Warszawa 1998, s. 258-262.
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Sobór Watykański II otacza szacunkiem kultury różnych narodów, 
dlatego też numer 37. Konstytucji o liturgii świętej można odczytać 
w świetle nie tylko poszanowania tych wartości, ale ich włączenia do 
liturgii Kościoła, o ile to odpowiada zasadom prawdziwego i auten
tycznego ducha liturgii (KL 37). Ta inkulturacja nie będzie unicestwie
niem jedności substancjalnej obrządku rzymskiego, gdyż zachowując 
istotnąjedność obrządku rzymskiego, należy dopuścić uprawnione róż
nice i dostosowanie do rozmaitych ugrupowań, regionów i narodów, 
zwłaszcza na misjach, ja k  również w razie przeglądu i poprawiania 
ksiąg liturgicznych. Zasadę tę należy brać pod  uwagę przy układaniu 
obrzędów i rubryk (KL 38).

W regułach tych powraca zasada wyrażona w numerze 22. niniej
szej konstytucji, mówiąca iż na mocy władzy udzielonej przez prawo, 
kierowanie sprawami liturgii w ustalonych granicach należy także do 
różnych prawnie ustanowionych konferencji biskupów, właściwych da
nemu terytorium. Konferencja Biskupów niech dokładnie i roztropnie 
rozważy, co w tej dziedzinie można przyjąć do kultu Bożego z tradycji 
i ducha poszczególnych narodów. Przystosowania, które się uzna za 
pożyteczne lub konieczne, należy przedłożyć Stolicy Apostolskiej, a po  
uzyskaniu je j  zgody -  wprowadzić (KL 40,1). Stolica Apostolska w ra
zie potrzeby udzieli tejże kościelnej władzy terytorialnej uprawnienia 
do pozwalania na potrzebne próby w odpowiednich do tego grupach 
przez określony czas oraz kierowania nimi (KL 40,2).

Konstytucja nie podaje szczegółowo, co należy zaakcentować w tej
że odnowie, ale zwraca uwagę, iż poszukiwań i odnowy wymagają 
przede wszystkim same obrzędy, ponieważ z  biegiem wieków do ob
rzędów sakramentów i sakramentaliów przedostały się elementy, które 
w naszych czasach nie dość jasno wyrażają ich naturę i cel, i ponieważ 
nadto niejedno w nich należy dostosować do potrzeb naszych czasów 
(KL 62), dlatego domagają się one krytycznego rozpatrzenia. Nieco 
wcześniej konstytucja wspominała o tym, iż w różnych miejscach 
i okolicznościach nagli potrzeba głębszego dostosowania liturgii 
(KL 40), to zaś łączy się z przyjęciem do niej elementów kulturowych 
różnych narodów. Po drugie zachodzi konieczność używania w litur
gii miejscowych języków, a to zadanie wykracza znacznie poza proste
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tłumaczenia tekstów, gdyż struktury myślenia, struktury językowe, jak 
również bogactwo rodzajów literackich domagają się czegoś więcej.

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, można stwierdzić, iż ist
nieje potrzeba wypracowania tego, co Sobór określa mianem rytuałów 
partykularnych w ramach jednego obrządku rzymskiego7. Z pewno
ścią wprowadzanie zmian trzeba zacząć w dziedzinach liturgicznych, 
które to umożliwiają i gdzie one się sprawdzają. Najpierw zatem 
w muzyce i tańcu, następnie w celebrowaniu sakramentów, w szczegól
ności Mszy św., gdzie wierni mogliby wyrazić swoje zaangażowanie 
w odpowiednich gestach oraz rozumieć Modlitwy Eucharystyczne do
stosowane do ich stylu myślenia i modlitwy. W tym rytmie celebra
cji potrzebna jest przestrzeń na milczenie i modlitwę spontaniczną. 
Można także rozbudować błogosławieństwa na różne okazje życiowe, 
zainteresować się wystrojem kościoła i wreszcie dostosować do miej
scowej mentalności sposób głoszenia Słowa.

4.2. Inkulturacja sakramentaliów

O wiele większe niż sakramenty pole w dziedzinie inkulturacji środ
ków uświęcających mają z pewnością sakramentalia, które, jako zna
ki święte, z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, 
przede wszystkim duchowe, a osiągają je  przez modlitwą Kościoła. 
Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów 
i uświęcają różne okoliczności życia (KL 60). Ze swej natury niejako 
są one bardziej niż sakramenty otwarte na lokalną rzeczywistość kul
turową i okoliczności życia, gdyż rozpatrywane są w duchu naczel
nej zasady o świadomym, czynnym i łatwym do zrealizowania udziale 
wiernych i z  uwzględnieniem potrzeb współczesnych. Przy reformowa
niu rytuałów zgodnie z art. 63, w miarę potrzeby można również dodać 
nowe sakramentalia -  a zatem soborowa konstytucja Sacrosanctum 
Concilium uznaje możliwość dołączenia nowych sakramentaliów. 
Ponadto należy przewidzieć możność udzielania niektórych sakramen-

7 Por. M. D u 1 a r i e r , Initiative et créativité. L ’élaboration des rituels particu
liers, «Le Calao. Bulletin trimestriel de la Commission Episcopale de Catéchèse et 
Liturgie, Afrique de l ’Ouest» (1980) nr 3, s. 11-25.
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taliów przez posiadających odpowiednie kwalifikacje ludzi świeckich 
(KL 79).

Jednym z bardzo ważnych sakramentaliów obecnych w życiu każde
go miejscowego Kościoła jest liturgia pogrzebowa. Przez obrzędy po
grzebowe wspólnota chrześcijańska wyrażała przede wszystkim wiarę 
w Misterium Paschalne, czyli wiarę w Jezusa, który został ukrzyżowa
ny i trzeciego dnia zmartwychwstał, który zwyciężył grzech, śmierć 
i szatana. Wyrażała jednak także wiarę w życie pozagrobowe razem 
z tym właśnie Jezusem, Synem Bożym. Już w chwili przyjęcia sakra
mentu chrztu św. chrześcijanin przechodził ze śmierci (grzechu) do ży
cia dziecka Bożego. Opuszczając ten świat, znajduje on dopełnienie 
tegoż życia dziecka Bożego. Drugim motywem zwracającym szcze
gólną uwagę chrześcijan na obrzędy pogrzebowe była z pewnością 
modlitwa za zmarłych. Przekonani, iż dla Boga czas nie istnieje, wie
rzyli -  zgodnie z tradycją biblijną -  iż modlitwa za zmarłych jest sku
teczna i zmarli jej potrzebują.

4.3. Miejsca i czasy święte

Miejsca i czasy święte to cecha charakterystyczna każdej religii. 
Miejscami świętymi w chrześcijaństwie są te, które przez poświęcenie 
lub błogosławieństwo przeznacza się do kultu Bożego lub na pocho
wanie zmarłych. Będą nimi zatem przede wszystkim kościoły, sank
tuaria, ale także cmentarze. Czasy święte to dni świąteczne oraz dni 
pokuty, ustanawiane dla całego Kościoła przez Stolicę Apostolską, 
a dodatkowe, dla diecezji, przez ordynariusza miejsca.

Świątynia chrześcijańska ma być miejscem sakralnym z jednej stro
ny i bliskim człowiekowi z drugiej strony. Ma go wprowadzać w świat 
nadprzyrodzony i nastrajać do modlitwy. Nie może być zatem czymś 
obcym, nieznanym. Dlatego też powinna czerpać wzorce z miejscowej 
architektury sakralnej, czy też miejsc świętych. Podobnie jak i jej wy
strój. Konstytucja o liturgii świętej mówi, że Kościół żadnego stylu nie 
uważał jakby za swój własny, łecz stosownie do charakteru i warunków 
narodów oraz potrzeb różnych obrządków dopuszczał form y artystycz
ne każdej epoki, tworząc z biegiem wieków skarbiec sztuki, który z całą
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troską należy zachować. Także sztuka naszej epoki oraz wszystkich na
rodów i regionów może się swobodnie rozwijać w Kościele, byleby 
z należytą czcią i szacunkiem służyła świątyniom i obrzędom świętym 
(KL 12). Inkulturacja w budownictwie sakralnym została zaakcepto
wana przez Kościół i znalazła wyraz także w innych licznych sformu
łowaniach soborowych (por. KK 8; KDK 62; DM 20-22).

5. WYMOGI INKULTURACJI W REALIZACJI 
PROROCKIEGO ZADANIA KOŚCIOŁA

Chrystus Prorok wielki, który zarówno świadectwem życia, ja k  mocą 
słowa ogłosił Królestwo Ojca, pełni swe prorocze zadanie aż do pełne
go objawienia się chwały przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu 
i Jego władzą oraz przez świeckich, których zadaniem jest ukazywa
nie światła i mocy Ewangelii w życiu codziennym, rodzinnym i społecz
nym. Ta Ewangelia ma znajdować stale wyraz w postępowaniu oraz 
walce przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom 
(por. KK 35). Kościół angażuje się w sprawy świata, wypełniając swoją 
misję profetyczną. Ma być wiarygodnym świadectwem sprawiedliwo
ści, pojednania, pokoju i miłości oraz traktować te wartości jako część 
składową swego posłania ewangelicznego. Zaangażowanie Kościoła 
w kształtowanie relacji międzyludzkich na poziomie społecznym, eko
nomicznym i politycznym jest wyrazem jego dojrzałości. Ma także 
ścisły związek z zakorzenianiem się w miejscowej kulturze i kształto
waniem jej właśnie na poziomie tych relacji.

5.1. Podstawy zaangażowania Kościoła w kształtowanie 
relacji społecznych, ekonomicznych i politycznych

Pojęcia wolności i wyzwolenia należą do istoty orędzia chrześcijań
skiego, które przesunęło ideę wyzwolenia z płaszczyzny filozoficznej, 
właściwej myśli greckiej, na religijną, głosząc, że prawdziwe wyzwo
lenie daje wiara w Jezusa Chrystusa. Św. Paweł oznajmia w Liście 
do Galatów: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie 
w niej i nie poddawajcie się na nowo podjarzmo niewoli (Ga 5,1). Jezus
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Chrystus niósł wyzwolenie od grzechu -  podstawowego zniewolenia 
człowieka, prowadził też ku wolności zewnętrznej przez czynienie 
wszystkich ludzi braćmi i dziećmi jednego Ojca. Miłość ewangelicz
na i powołanie do synostwa Bożego wszystkich ludzi domagają się po
szanowania każdej istoty ludzkiej w jej prawach do życia i godności. 
Kościół -  wspólnota uczniów Chrystusa -  ma obowiązek postępować 
drogą autentycznego wyzwolenia. Jest to jednak proces złożony, do
tykający wielu dziedzin życia społecznego w skali międzynarodowej, 
narodowej, rodzinnej, a także życia indywidualnego.

Przyjęcie w definicji soborowej złożonego modelu kultury zawiera 
w sobie także zbiór norm, standardów zajmujących się różnymi wymo
gami życia. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze
snym wymienia różne składniki kultury, między innymi i to wszystko, 
co czyni bardziej ludzkim życie społeczne tak w rodzinie, ja k  i w całej 
społeczności państwowej przez postęp obyczajów i instytucji (KDK 53). 
Obejmuje zatem także kształtowanie relacji międzyludzkich na pozio
mie społecznym, ekonomicznym i politycznym. Inkulturacja, jako pro
ces całościowy i złożony, nie może pomijać również tych niezwykle 
istotnych aspektów.

Kościół nie jest związany z żadnym systemem społecznym, ekono
micznym czy politycznym. Jednak wypełniając własne zadanie, tym 
samym pobudza i nakłania do kultury życia osobistego i społeczne
go i działalnością swoją, także liturgiczną, wychowuje człowieka do 
wewnętrznej wolności (KDK 58). Wyjaśnia to Jan Paweł II w swoim 
pierwszym orędziu na Światowy Dzień Misyjny, wskazując, iż działal
ność ewangelizacyjna ma na celu wewnętrzną przemianę każdej ludz
kiej istoty. Ale przez to wprowadza do sumień zaczyn odnowy, zdolny 
z  pomocą Ewangelii ogarnąć i jakby doprowadzić do przewrotu w za
kresie kryteriów ocen, w dziedzinie wartości determinujących zainte
resowania, w kierunkach myślenia, w źródłach natchnień i we wzorach 
życia ludzkości, dotychczas przeciwnych Słowu Bożemu i planowi zba
wienia (por. EN 19). Jednostka ludzka pod  wpływem tego bodźca we
wnętrznego skłania się do coraz większego uświadomienia sobie swej
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rzeczywistości chrześcijanina, czyli godności właściwej jednostce jako  
bytowi ludzkiemu, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boga*.

Dlatego też dekret A d gentes zwraca uwagę Kościołom partyku
larnym, iż chrześcijanie powinni dołożyć starań, aby współpracować 
z innymi w należytym układaniu stosunków ekonomicznych i społecz
nych (DM 12). Jako przykład podaje samego Chrystusa, który obcho
dził wszystkie miasta i wioski, uzdrawiając wszelkie choroby i niemoce 
na znak, że nadeszło Królestwo Boże. Naśladując Go, Kościół podob
nie łączy się z ludźmi każdego stanu, szczególnie zaś z biednymi i uci
śnionymi, i chętnie poświęca się dla nich. Uczestniczy bowiem w ich 
radościach i cierpieniach, zna ich pragnienia i tajniki życia, współ
czuje im w śmiertelnych niepokojach. Tym, co szukają pokoju, pragnie 
wyjść naprzeciw z  braterskim dialogiem, przynosząc im pokój i światło 
wypływające z Ewangelii (DM 12). Temat ten podjęto podczas Synodu 
Biskupów w 1971 r., gdzie mówiono otwarcie, iż słysząc wołanie tych, 
którzy cierpią przemoc, uciśnieni przez niesprawiedliwe systemy i me
chanizmy oraz wyzwanie świata, który w swoim zepsuciu zaprzecza 
planom Stwórcy, uświadomiliśmy sobie wspólnie, że Kościół je s t po 
wołany do tego, by być obecnym jakby w sercu świata, głosząc Dobrą 
Nowinę ubogim, wyzwolenie uciśnionym, radość przygnębionym9, do
dając przy tym, iż misja głoszenia Ewangelii w naszych czasach wy
maga zaangażowania na rzecz całkowitego wyzwolenia człowieka już 
w czasie życia ziemskiego. Kameruński teolog Jean-Marc Ela uwa
ża nawet, iż wyzwolenie uciśnionych jest podstawowym warunkiem 
wszelkiej inkulturacji przesłania chrześcijańskiego i z tego założenia 
czyni oś, wokół której sytuuje się treść jego głośnej książki Ma fo i  
d ’Africain10. To założenie łączy promocję ludzką z inkulturacją nie tyl
ko w koncepcjach niektórych teologów afrykańskich, ale także pozo
staje w zgodzie z logiką zarówno inkulturacji, która obejmuje przecież 
całokształt życia chrześ-cijańskiego, jak również nauczania Kościoła.

8 J a n  P a w e ł  I I ,  Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 14 czerwca 1979, 
NP 11,1, s. 727.

9 Synod Biskupów, O sprawiedliwości w świecie (de iustitia in mundo), nr 5.
10 Tamże.
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5.2. Ujawnianie i ocena niesprawiedliwości

O roli Kościoła w ujawnianiu niesprawiedliwości mówi Jan Paweł II 
w encyklice Redemptoris missio : Kościół wezwany jest, by dawać świa
dectwo Chrystusowi, zajmując odważne i profetyczne stanowisko wo
bec korupcji świata politycznego czy ekonomicznego, nie szukając dla 
siebie chwały i dóbr materialnych, używając własnych dóbr na służbę 
najuboższym, naśladując prostotę życia Chrystusa (RMis 43). Kościół 
spełnia także zadanie oceny, odnosząc się otwarcie do każdej niespra
wiedliwości i łamania praw człowieka, zarówno na polu politycznym, 
jak i ekonomicznym oraz społecznym. Kościół mówi otwarcie o po
gwałconych czy naruszonych podstawowych i niezbywalnych pra
wach ludzkich, na których bazuje prawdziwa jedność między ludźmi 
oraz prawdziwa integralna promocja człowieka. Ten obowiązek spo
czywa przede wszystkim na pasterzach diecezji, ale także na wszyst
kich wiernych tworzących Lud Boży.

5.3. Działanie inspirujące naprawę państwa i społeczeństwa

Realizując swoją misję prorocką, Kościół spełnia wielką rolę edu
kacyjną. Kształtuje on świadomość ludzi i upowszechnia humanizm 
chrześcijański. Wskazuje też drogi rozwiązań problemów. Narzędziem, 
jakim Kościół posługuje się ,aby osiągnąć ten cel, jest jego nauka spo
łeczna: W obecnej trudnej sytuacji wielką pomocą we właściwym po
stawieniu problemów i ich możliwie najlepszym rozwiązaniu może być 
dokładniejsza znajomość i szersze upowszechnienie całokształtu za
sad refleksji, kryteriów ocen i wytycznych działania podanych w jego  
nauczaniu (SRS 41). Tę konieczność inspiracji i edukacji podkreślił 
Jan Paweł II w Ecclesia in Africa, mówiąc: skoro głoszenie sprawie
dliwości i pokoju stanowi nieodłączną część misji ewangelizacyjnej, 
to troska o te wartości winna też być elementem programu duszpa
sterskiego każdej chrześcijańskiej wspólnoty. Dlatego tak bardzo na
legam, aby wszystkie osoby zaangażowane w duszpasterstwo zostały 
odpowiednio przygotowane do tego rodzaju apostolatu (EAfr 107).
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Problem sprawiedliwości społecznej został wprowadzony do na
uki Kościoła przez encyklikę Piusa XI Quadragesimo anno w 1931 r. 
Kościół wcale nie może zrezygnować z obowiązku, który nań Bóg na
łożył, a który mu każe występować, wprawdzie nie w sprawach techniki 
życia społeczno-gospodarczego, bo do tego nie ma ani środków odpo
wiednich, ani nie jes t powołany, lecz w tych wszystkich sprawach, któ
re m ajązwiązekz moralnością (QA41). Problem ten został pogłębiony 
i rozszerzony już nie tylko do wymiaru jednego społeczeństwa, ale do 
wymiaru międzynarodowego, przez Jana XXIII w encyklice Pacem in 
terris (1963). Teologię pokoju rozwinął jeszcze bardziej Paweł VI, da
jąc praktyczne wskazania zwłaszcza w encyklice Populorum progres
sio (1967). Sprawa krajów Trzeciego Świata wypłynęła na Soborze 
Watykańskim II i znalazła odbicie w konstytucji Gaudium et spes, 
ogłoszonej 7 grudnia 1965 r. Mając na względzie ogrom utrapień, któ
re dziś jeszcze dręczą większą część rodu ludzkiego, i chcąc wspierać 
wszędzie sprawiedliwość, a zarazem miłość Chrystusową względem 
ubogich, Sobór uważa za rzecz bardzo wskazaną utworzenie jakiejś 
organizacji w Kościele powszechnym, której zadaniem byłoby pobu
dzać społeczność katolicką do popierania rozwoju krajów cierpią
cych niedostatek oraz sprawiedliwości społecznej między narodami 
-  pisali Ojcowie Soborowi w jednym z ostatnich numerów konsty
tucji (KDK 90). Ten ich postulat już 6 stycznia 1967 r. zrealizował 
Paweł VI, powołując na podstawie motu proprio Catholicam Christi 
Ecclesiam Papieską Komisję Iustitia et Pax. Zgodnie ze swą nazwą 
Komisja Iustitia et Pax miała za zadanie przywracanie sprawiedliwo
ści między narodami, co w konsekwencji domagało się rozwoju kra
jów zacofanych.

Ważnym wskazaniem dla prac Komisji Iustitia et Pax stał się do
kument Synodu Biskupów z 1971 r. De iustitia in mundo, który został 
zaaprobowany przez Pawła VI, stając się przez to oficjalnym doku
mentem Kościoła. Dokument ten wychodził od analizy niesprawiedli
wości w świecie, która występuje nie tylko w formach jawnych, ale 
także ukrytych, łamiąc podstawowe prawa człowieka i przyczynia
jąc się do dyskryminacji rasowej, narodowej, klasowej, regionalnej,
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religijnej itp. Wskazywał jednocześnie na potrzebę wychowania do 
sprawiedliwości.

Tak szeroko zakreślone zadanie domagało się jednak ustalenia prio
rytetów. Na czoło wysunęła się tutaj sytuacja krajów Trzeciego Świata, 
w których występowały najbardziej jaskrawe formy naruszania spra
wiedliwości społecznej i tym samym zagrożenia dla pokoju na świecie. 
Za podstawę swej działalności Komisja przyjęła encyklikę Populorum 
progressio. W ramach Papieskiej Komisji lustitia et Pax działało pięć 
komitetów: do spraw rozważań teologicznych i nauczania społeczne
go, współpracy międzynarodowej dla rozwoju, pokoju i wspólnoty 
międzynarodowej, współpracy ekumenicznej i promocji człowieka11.

Rozwój sieci papieskich komisji lustitia et Pax na szczeblu regio
nów, państw, diecezji i parafii sprawił, iż stała się ona nie tylko krzewi
cielem nauczania społecznego Kościoła, ale także jego dostosowania 
do bardzo zróżnicowanych, miejscowych warunków kulturowych. 
Przez zakorzenienie w terenie, a jednocześnie międzynarodowy cha
rakter oddziaływania, sieć ta stała się instytucją mającą realny wpływ 
na wprowadzanie, sprawiedliwości i pokoju w bardzo konkretnych sy
tuacjach w różnych zakątkach świata.

5.4. Troska o pomoc w rozwoju gospodarczym jako przejaw
posługi miłości

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym wie
lokrotnie mówi o promocji ludzkiej i rozwoju, podkreślając, iż termin 
promocja ludzka jest pojęciem szerszym od ogólnie pojętego postępu 
technicznego, ekonomicznego czy też podniesienia standardu życia, 
polepszenia całokształtu bytu ludzkiego (KDK 35). Używa go jednak 
także w wielu odniesieniach do konkretnych aspektów życia (KDK 42, 
44, 52, 53, 66, 76, 84).

Mówiąc o relacji ewangelizacji i promocji ludzkiej, Jan Paweł II na
wiązuje do wskazań udzielonych przez Sobór i jego poprzedników na 
Stolicy Piotrowej, rozwijając je znacznie i przestrzegając, by troska

11 Por. J. R ó ż a ń s k i ,  Misje a promocja ludzka, Warszawa 2001, s. 178-180.
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0 wszechstronny rozwój człowieka w wymiarze doczesnym nie prze
słaniała jego powołania do życia z Bogiem w wieczności: Misje są tak
że ośrodkami rozwoju ludzkiego, gdyż z jednej strony Kościół na mocy 
miłości, która go ożywia, nie może pozostać nieczuły na troski mate
rialne swoich braci, ja k  również poprzez samo głoszenie Ewangelii
1 przez to, że pomaga ludziom zrozumieć siebie w Chrystusie, kształtuje 
świadomość obywatelską i przyczynia się do postępu społecznegon .

Działalność misyjna Kościoła od wieków związana była z pracą 
na rzecz promocji ludzkiej, chociaż nie zawsze znajdowało to wyraz 
w refleksji teologicznej. Najstarsze formy pomocy w rozwoju, aktu
alne także dzisiaj, wypływały z przykazania miłości oraz -  w przy
padku szkolnictwa -  z troski o zrozumienie i pogłębienie Ewangelii. 
O tych odwiecznych formach pomocy w rozwoju, związanych z dzia
łalnością misyjną Kościoła, mówi także Jan Paweł II w Redemptoris 
missio, podkreślając, iż Kościół i misjonarze są krzewicielami rozwo
ju  także przez prowadzone przez siebie szkoły, szpitale, drukarnie, uni
wersytety, doświadczalne gospodarstwa rolne (RMis 58). W swoim 
nauczaniu i praktycznych działaniach Jan Paweł II wskazał także na 
szereg wyzwań w dziedzinie pomocy w rozwoju i wyzwolenia, jakie 
współcześnie stają przez działalnością misyjną. Najczęściej są to pro
blemy związane z globalizacją gospodarczą oraz łączącym się z nią 
zubożeniem Południa. Do ich ukazania przyczynił się zwłaszcza Rok 
Jubileuszowy, który stał się okazją do poruszenia problemu zadłużenia 
międzynarodowego, niesprawiedliwego podziału ziemi, czy współcze
snych form niewolnictwa. W świecie podzielonym, cierpiącym z powo
du wojen etnicznych, narodowych czy regionalnych, Kościół ma się 
stawać czynnikiem pojednania i nadziei, tym bardziej że bardzo czę
sto jest jedyną instytucją działającą w tzw. terenie, która majeszcze ja 
kiś autorytet i nie jest do końca skorumpowana. Z problemem wojen 
ściśle związany jest międzynarodowy handel bronią, który po upad
ku dwóch wrogich sobie systemów politycznych stał się nie kontro
lowanym przez nikogo źródłem najbardziej bezwzględnego wyzysku,

12 J a n  P a w e ł  I I ,  Orędzie z  okazji Światowego Dnia Misyjnego, 25 maja 1980, 
nr 2.
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połączonego z niewyobrażalnym ludzkim nieszczęściem. Inne wielkie 
wyzwania stojące dzisiaj przed pomocą w rozwoju to m. in. epidemia 
AIDS, tragiczny los uchodźców i innych migrantów, pornografia, pro
stytucja i turystyka seksualna, prawa kobiet, ekologia, handel narkoty
kami i zjawisko narkomanii.

Main areas of inculturation

The author presents the main areas o f inculturation from the different angles. 
Firstly, he shows the requiremnets in the gathering o f the People o f God. Secondly, he 
shows the issue o f proper ecclesiastical structure. Thirdly, he presents the requirement 
o f  inculturation from the perspective if  Christ the techer. Consequetly, presents the 
requirements from the perspective o f the sanctifying office o f the Church, and lastly 
prophetical office o f the Church.
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