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NOWA EWANGELIZACJA 
WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE
Konferencja naukowa

Katowice 27 października 2011 r.

27 października 2011 r. w Katowicach obyła się konferencja naukowa 
Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Organizatorem spo-
tkania był Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W trakcie konferencji referaty wygłosili: ks. dr Adam Wodarczyk, mo-
derator generalny ruchu Światło-Życie – Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 
prekursorem nowej ewangelizacji w Polsce, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina 
z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Nowa generacja i stara 
Ewangelia – jak ewangelizować dzisiaj?, ks. dr Kazimierz Półtorak z Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – Kierunki odnowy ewangelizacji 
w parafi i i diecezji, ks. dr Waldemar Szlachetka, opiekun duszpasterski wspól-
noty Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Barnaby w Poznaniu – Ewangelizacyj-
ne propozycje dla diecezji i parafi i. Projekt autorski poznańskiego środowiska. 
W nurcie tematyki rozważań komunikaty przedstawili pracownicy Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego: dr Elżbieta Tkocz – Ewangelizacyjny 
charakter nauczania religii w szkole i ks. dr hab. Leszek Szewczyk – Kaznodziej-
stwo w służbie nowej ewangelizacji. 

W ramach części zatytułowanej Między teorią a praktyką duszpasterską 
doświadczeniami podzielili się ks. Teodor Suchoń, proboszcz i kustosz sank-
tuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach oraz mo-
derator Kościoła Domowego w archidiecezji katowickiej, ks. Krzysztof Ma-
tuszewski, wikariusz w parafi i bł. Karoliny Kózkówny w Tychach, diecezjalny 
moderator Ruchu Światło-Życie oraz ks. Marian Wandrasz, dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Rodzin Kurii Metropolitalnej, asystent kościelny Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.

Konferencję prowadził ks. dr hab. Bogdan Biela z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego, który zwrócił uwagę, że odbywa się ona rok przed 
XIII zwyczajnym zgromadzeniem ogólnym Synodu Biskupów poświęconym 
nowej ewangelizacji oraz przed ogłoszonym przez Benedykta XVI Rokiem 
Wiary. Natomiast ks. abp Damian Zimoń, metropolita katowicki i Wielki 
Kanclerz Wydziału Teologicznego, w słowie wstępnym podkreślił, że temat 
nowej ewangelizacji był wielokrotnie omawiany przez Konferencję Episkopa-
tu Polski. Zwrócił też uwagę na powołanie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji 
w ramach Komisji ds. Duszpasterstwa Episkopatu Polski.

14 – Wrocławski Przegląd Teologiczny



Sprawozdania i recenzje210

Pokłosiem konferencji jest licząca 530 stron publikacja książkowa zatytu-
łowana Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce pod redakcją 
ks. Bogdana Bieli, wydana przez Wydawnictwo Emmanuel (Katowice 2011). 
Zawiera ona wykłady i komunikaty z konferencji oraz inne materiały odnoszą-
ce się do szczegółowych aspektów nowej ewangelizacji.

Uczestnicząc w konferencji, zadawałem sobie pytanie: Do kogo jest ona 
adresowana? Oprócz prelegentów obecna była niewielka grupa alumnów i stu-
dentów, którzy – sądząc po ich zachowaniu i znudzonych minach – siedzieli 
w auli chyba raczej z obowiązku niż z zainteresowania problematyką. Duszpa-
sterzy z parafi i czy duszpasterstw specjalistycznych było niewielu, nie mówiąc 
już o nieobecnych przedstawicielach ruchów i stowarzyszeń czy szkół ewange-
lizacji. Nasuwają się kolejne pytania: Czy jest sens organizowania konferen-
cji o nowej ewangelizacji, by przekonywać już przekonanych? Było to widać 
chociażby po niemrawej dyskusji. Czy temat nowej ewangelizacji nie stał się 
wytartym sloganem i prowokuje raczej do ziewania niż budzi entuzjazm dusz-
pasterski? Czy nowo utworzony Zespół ds. Nowej Ewangelizacji nie stanie się 
jeszcze jednym papierowym tworem Kościoła w Polsce?

Przyznaję, że nie potrafi łem znaleźć odpowiedzi na te i podobne pytania. 
Co więcej, mam obawę, że chociażby z racji przyszłorocznego Synodu Bisku-
pów poświeconego nowej ewangelizacji będą kolejne podobne sympozja, zo-
staną wydane kolejne publikacje, ale nie posunie to w żaden sposób do przodu 
dróg nowej ewangelizacji. Obym był w tym względzie fałszywym prorokiem, 
ale po obecnych doświadczeniach raczej ufam swojej intuicji.
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