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Ryszard Hajduk CSsR 
 
Preewangelizacja i pola jej urzeczywistniania 
 
 
Na początku XXI wieku w przestrzeń refleksji teologicznej powraca termin „preewangelizacja” 
– często używany przed Soborem Watykańskim II, a w czasach posoborowych w zasadzie 
pomijany chociażby z uwagi na jego brak w dokumentach soborowych1. Dzisiaj jednak postuluje 
się powrót do preewangelizacji, czyli do poprzedzenia bezpośredniego przepowiadania Dobrej 
Nowiny stosownym przygotowaniem potencjalnych adresatów Ewangelii do jej słuchania i 
przyjęcia z wiarą2. Motywowane jest to przede wszystkim sytuacją, w której znalazł się 
współczesny Kościół wypełniający swoją misję w krajach „o chrześcijaństwie dawnej daty”. W 
nich bowiem „całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już 
za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii”3.  
Tam, gdzie w świecie niemożliwe jest otwarte wzywanie do nawrócenia w imię Jezusa 
Chrystusa albo ludzie nie są zainteresowani Ewangelią, pozostaje uwrażliwianie ich serc na 
przyjęcie słowa zbawienia, czyli preewangelizacja. Może być ona prowadzona przez wierzących 
we wszystkich okolicznościach. Obok tradycyjnie postrzeganych w kontekście preewangelizacji 
szpitali, szkół i innych instytucji prowadzonych przez Kościół, ważną rolę odgrywają dzisiaj 
rodziny, twórczość artystyczna, środki masowego przekazu oraz działalność społeczno-
polityczna. Pełnią one funkcję preewangelizacyjną, jeśli wierzący w Chrystusa wykorzystują je 
do budzenia zainteresowania otoczenia religią chrześcijańską, przenikając je duchem Ewangelii. 
 
 
1. Preewangelizacja i jej miejsce w dziele ewangelizacji 
W preewangelizacji chodzi o to, by zainteresować ludzi życiem religijnym i zachęcić ich do 
otwarcia uszu na orędzie chrześcijańskie oraz do przyjęcia go4. Mając na względzie położenie 
konkretnych ludzi, ich problemy i potrzeby, chrześcijanie przygotowują fundament do 
bezpośredniej proklamacji zbawienia w Jezusie Chrystusie. W swoim działaniu kierują się 
zasadą antropologiczną, stawiając w centrum człowieka żyjącego w konkretnej sytuacji, 
posiadającego swoje specyficzne doświadczenia i wyznającego konkretne wartości5. Z tego 
względu wierzący w Chrystusa uczą się terminów stosowanych w dyskursie społecznym, 
poznają blaski i cienie ludzkiej egzystencji, jak również przyglądają się temu, jaki wpływ ma na 
nich otaczające ich środowisko. Równocześnie próbują pobudzić ludzi do zmiany sposobu 
myślenia, odsłaniając przed nimi nowe wymiary rzeczywistości oraz skłaniając ich do 
zainteresowania się życiem duchowym. Starają się również rozpoznać zewnętrzne i wewnętrzne 
bariery, utrudniające im przyjęcie Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie.  

                                                
1 V.J. Donovan, Christianity Rediscovered, London 2004, s. 44; R.P. McBrien, The Church. The Evolution of 
Catholicism, New York 2008, s. 169; F.D. Kelly, The Mystery We Proclaim. Catechesis for the Third Millennium, 
Huntington 2008, s. 115; P. Mąkosa, Preewangelizacja pierwszym i koniecznym etapem formacji chrześcijańskiej, 
„Katecheta” 7-8 (2010), s. 25-34. 
2 D. Dorr, Option for the Poor and for the Earth. Catholic Social Teaching, New York 2012, s. 223. 
3 RMi nr 33. 
4 R. Sierra Argiro, La revelación según René Latourelle, Roma 2000, s. 67. 
5 L.T. Tacorda, Alfonso M. Nebreda, S.J. (1926- ) and the Missionary Problem of Pre-evangelization, Roma 1995, s. 
48-49. 



 2 

Preewangelizacja – chociaż nie jest jeszcze otwartym głoszeniem Ewangelii – nie wyklucza 
używania słów6. Ewangelizatorzy zabierają głos, aby podać w wątpliwość bezpieczeństwo oparte 
na posiadaniu dóbr materialnych czy dysponowaniu środkami technicznymi. Ich zadaniem jest 
uwrażliwić ludzi na istnienie niewidzialnej rzeczywistości, a także uczynić ich otwartymi na 
przyjęcie darów Bożych. Dzieje się to dzięki refleksji nad fenomenem przemijania i śmierci oraz 
nad istnieniem tego, co przekracza techniczne możliwości dokonywania pomiarów, a więc 
ludzkiej zdolności do myślenia i okazywania miłości, jak i przeżywania cierpienia, a także 
ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje moralne. W stadium preewangelizacji odsłania 
się prawda, iż rzeczywistość ludzka i różne jej składniki (np. rozstrzygnięcia dokonywane w 
sumieniu, rozwój społeczny i ekonomiczny, aspiracje duchowe) potrzebują odniesienia do innej 
wyższej rzeczywistości, czyli do odkupieńczej miłości Bożej, jeśli życie ludzkie wraz z 
wszystkimi najistotniejszymi dla niego kwestiami ma nabrać pełnego sensu7.  
Preewangelizacja jest etapem tworzenia więzów przyjaźni z otoczeniem i zanurzenia się w świat 
drugiego człowieka. Na początku chodzi o poznanie mitów, którymi ludzie się karmią, ich 
nadziei i lęków, niezaspokojonych potrzeb, a także bogactwa i problemów występujących w ich 
kulturze8. Polega to na uczeniu się od innych oraz na dzieleniu się z nimi swoim 
doświadczeniem. Podejmowana jest wówczas próba udzielenia odpowiedzi na potrzeby 
spotkanych ludzi przez nawiązanie relacji z nimi czy przez wprowadzenie ich w określone 
środowisko. Preewangelizacja polega na współpracy z otoczeniem, służącej zaprowadzeniu 
sprawiedliwości i pokoju oraz skłania do przyjęcia postawy gotowości do udzielania sobie 
wzajemnego wsparcia. Jest to szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią z powodu 
zacofania i ubóstwa dotykającego różnych wymiarów ich egzystencji.  
Preewangelizacja urzeczywistnia się tam, gdzie wierzący w Chrystusa prowadzą dialog z ludźmi 
wyznającymi różne ideologie i religie9. Mogą w nim dojść do głosu potrzeby i zagrożenia 
występujące w życiu ludzkim, jak i obiekcje względem chrześcijaństwa. Dialog stanowi 
sposobność do pozyskania życzliwości ludzkiej dzięki wydobyciu ze skarbca tradycji 
chrześcijańskiej tego, co może być uznane i dzielone przez wszystkich ludzi dobrej woli: 
niekwestionowana wartość osoby, obrona życia ludzkiego, potrzeba uznania prawdy, znaczenie 
jedności w rodzinie, niepodważalny sens życia ludzkiego także w obliczu śmierci10. Dialog 
stanowi płaszczyznę poszukiwania prawdy oraz dokonywania konfrontacji swojego stanowiska z 
poglądami innych ludzi. Dzięki temu możliwe jest poznanie innych światopoglądów i tradycji 
kulturowych, aby Ewangelia mogła być głoszona w sposób inkulturowany, czyli by poddawała 
krytyce te elementy zastanej kultury, które są nie do pogodzenia z prawdą Chrystusową oraz 
odsłaniała wartość tych, które nie sprzeciwiają się prawdzie chrześcijańskiej11. 
Dążąc do ukazania wiarygodności chrześcijaństwa, preewangelizacja przyjmuje postać 
apologetyki wysuwającej racjonalne argumenty przemawiające za przyjęciem wiary w 

                                                
6 J. Aldazábal, El ministerio de la homilía, Barcelona 2006, s. 25. 
7 A.-M. Nebreda, Session d’étude de asiatique sur la catéchèse missionnaire, „Lumen Vitae” 4 (1962), s. 631. 
8 F. Darcy-Berube, Religious Education at a Crossroads. Moving on in the Freedom of the Spirit, Mahwah 1995, s. 
41-42. 
9 G. O'Collins, Living Vatican II. The 21st Council for the 21st Century, Mahwah 2006, s. 187. 
10 M.C. Carnicella, Comunicazione ed evangelizzazione nella Chiesa, Torino 1998, s. 82; J. Aldazábal, El ministerio 
de la homilía, dz. cyt., s. 25. 
11 M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 1992, s. 254-255; T.H. Groome, Inkulturation als 
Aufgabe der Pastoral, „Concilium” 1 (1994), s. 83-84; A. Dulles, Evangelization for the Third Millennium, Mahwah 
2009, s. 96; R. Hajduk, Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego, Kraków 2013, s. 
88. 
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Chrystusa12. Chodzi przy tym nie tylko o odpieranie zarzutów ze strony przeciwników, lecz 
również o uznanie dla ludzkiego wysiłku podejmowanego w celu poznania prawdy i budowania 
lepszego świata, a także o dawanie świadectwa Ewangelii, by dotrzeć z nim do ludzi 
zagubionych i poszukujących sensu swej egzystencji. Broniąc wiary, nie wolno zapominać o 
ograniczoności oddziaływania apologetyki na człowieka. W odróżnieniu od słowa Bożego, 
apologetyka eksponująca racjonalność religii chrześcijańskiej nie jest bowiem w stanie 
„wytworzyć” zaufania, bez którego nie ma wiary prowadzącej do zbawienia13. 
W preewangelizacji ważną rolę odgrywa czynna miłość, która „zapowiada” proklamację 
Ewangelii14. Jest to służba polegająca na wspaniałomyślnym zanurzeniu się wyznawców 
Chrystusa w los żyjących wokół nich ludzi, którym chrześcijanie przekazują miłość Bożą. Służy 
temu nawiązanie relacji z otoczeniem przez życzliwą pomoc i dobry przykład. Dzięki temu 
odsłania się przed ludźmi prawda Ewangelii, która jeszcze nie jest komunikowana na sposób 
werbalny15. Praktykowana przez chrześcijan miłość ofiarna wskazuje już jednak ludziom drogę 
do zbawienia, gdy dzięki ich postawie zaczyna błyszczeć tajemnica Chrystusa. Bezinteresowna 
służba uczniów Chrystusa prowokuje ludzi do postawienia sobie pytania o jej genezę. To 
świadectwo miłości, pomagające w przygotowaniu serc ludzkich na przyjęcie orędzia Ewangelii, 
przekazywane jest nie tylko w indywidualnych relacjach międzyosobowych, ale także dzięki 
działalności takich instytucji kościelnych, jak szpitale, szkoły, hospicja czy zakłady pomocy 
społecznej16.  
Preewangelizacja jest częścią dzieła ewangelizacji, choć stanowi jej stadium wstępne i domaga 
się dopełnienia w postaci bezpośredniego głoszenia słowa Bożego17. Wbrew pozorom nie jest to 
jednak jakaś „defensywna” lub „okaleczona” forma dawania świadectwa o Jezusie, gdyż 
świadectwo miłości przewyższa wszelką mowę18. Preewangelizacji nie można kojarzyć z 
biernością, gdyż towarzyszy jej pełne pasji działanie. Chociaż nie ma w niej jeszcze otwartej 
proklamacji kerygmatu chrześcijańskiego, to jednak przez nią odsłania się ludzka rzeczywistość 
spragniona odkupienia. Dlatego też treścią preewangelizacji są ludzkie doznania, tęsknoty, 
problemy i wątpliwości, podczas gdy w centrum ewangelizacji właściwej znajduje się Boże 
dzieło zbawienia człowieka. Preewangelizacja służy przygotowaniu ludzi na słuchanie i 
przyjęcie prawdy Ewangelii, a celem ewangelizacji jest nawrócenie owocujące nawiązaniem 
osobistej relacji z Jezusem Chrystusem19. Dzięki preewangelizacji pierwsze przepowiadanie 
Dobrej Nowiny o Chrystusie staje się wyczekiwaną przez ludzi odpowiedzią na ich 
najistotniejsze kwestie egzystencjalne.  

                                                
12 R.B. Ramsay, Certeza de la fe. La defensa del Evangelio en un mundo inseguro, Barcelona 2008, s. 142; P. 
Mąkosa, Preewangelizacja pierwszym i koniecznym etapem formacji chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 26. 
13 A.-M. Nebreda, Session d’étude de asiatique sur la catéchèse missionnaire, dz. cyt., s. 632. 
14 D. Grasso, Evangelizzazione. Senso di un termine, w: M. Dhavamony (red.), Evangelisation, Roma 1975, s. 31. 
15 DM nr 12. 
16 D. Grasso, Evangelizzazione. Senso di un termine, dz. cyt., s. 30-31; P. Mąkosa, Preewangelizacja pierwszym i 
koniecznym etapem formacji chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 27. 
17 EN nr 51; R. Haight, Christian Community in History t. II. Comparative Ecclesiology, New York 2005, s. 404; K. 
Gründig, Mission im Wandel – ein neues Paradigma für Kirche und Gemeinde heute? Anfragen und Anstöße durch 
die Missionsgesellschaft Bethlehem (SMB) und die Bethlehem Mission Immensee (BMI), Immensee, Schweiz, Berlin 
2006, s. 70. 
18 H. van Straelen, Ouverture à l'autre laquelle? L'apostolat missionnaire et le monde non chrétien, Paris 1982, s. 
222; P. Giglioni, Predicazione missionaria, w: M. Sodi – A. Triacca (red.), Dizionario di omiletica, Torino – 
Bergamo 1998, s. 1208. 
19 M.C. Carnicella, Comunicazione ed evangelizzazione nella Chiesa, dz. cyt., s. 82; A. Dulles, Evangelization for 
the Third Millennium, dz. cyt., s. 68. 
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2. Pola działalności preewangelizacyjnej 
Nie ma ewangelizacji bez bezpośredniego głoszenia słowa Bożego, co jednak nie oznacza, że nie 
można jej proklamować także w sposób niewerbalny. Komunikacja Dobrej Nowiny o zbawieniu 
w Jezusie Chrystusie wykorzystuje możliwość dawania świadectwa postawą, stylem 
nawiązywania relacji międzyosobowych, koncepcją zagospodarowania przestrzeni czy 
zaangażowaniem w promocję sprawiedliwych stosunków społecznych. Dla chrześcijan być 
znaczy: dawać świadectwo Ewangelii, wykorzystując ku temu różne środki i płaszczyzny życia 
publicznego. Tego rodzaju działania traktowane kiedyś jako etap wstępny do ewangelizacji i 
nazywane preewangelizacją należą już do ewangelizacji, nawet gdy są podporządkowane 
przygotowaniu do wyraźnej proklamacji kerygmatu chrześcijańskiego. 
 
2.1. Rodzina 
W preewangelizacji ważną rolę odgrywa rodzina będąca przestrzenią, w której młody człowiek 
przygotowuje się na słuchanie Ewangelii. Zwyczaje rodzinne, w których uczestniczy i formy 
zachowania domagają się wyjaśnienia w świetle prawdy objawionej w Piśmie Świętym. 
Pielęgnowane na co dzień rytuały i postawy służą realizacji wartości, które posiadają doniosłe 
znaczenie w chrześcijaństwie20. Wszystko to budzi gotowość do słuchania orędzia 
chrześcijańskiego, gdyż to ono zaspokaja pragnienie pełnego zrozumienia sensu działań i postaw 
prezentowanych przez najbliższych. Wtedy też życie rodzinne staje się drogą wiary i szkołą 
egzystencji chrześcijańskiej21.  
Rodzina nie kojarzy się z pewnością z miejscem właściwym dla organizowania debat 
filozoficznych i teologicznych, służących obronie racjonalności wiary chrześcijańskiej, jak tego 
domaga się działalność preewangelizacyjna o charakterze apologetycznym. Nie oznacza to 
jednak, że nie ma w niej miejsca na rozmowy na poważne tematy. Preewangelizacja prowadzona 
w rodzinach chrześcijańskich przybiera postać dyskusji porządkującej chaos w świecie wartości i 
neutralizującej wynikające z niego niebezpieczeństwa. Jeszcze ważniejsze jest jednak 
ucieleśnianie autentycznych wartości w relacjach rodzinnych, które niezmiennie stanowią 
fundament kształtowania postaw młodego pokolenia. Wszystkie bowiem zakłócenia w rozwoju 
osobowym i odbiegające od normy zachowania – od złych wyników w szkole i przedwczesnego 
zakończenia nauki szkolnej począwszy poprzez używanie narkotyków i przestępstwa kryminalne 
aż po otyłość i zaburzenia psychiczne – mają swe korzenie w braku właściwych odniesień 
międzyosobowych w rodzinie22. 
Rodzina jest miejscem preewangelizacji, gdyż w niej życie zgodne z Ewangelią nadaje 
chrześcijaństwu wiarygodności. Jawi się ono jako bezpieczna droga prowadząca przez 
doczesność ku wieczności, gdyż udziela ludziom wsparcia w skutecznym opieraniu się złu 
(zasady postępowania, wsparcie duchowe, sakramenty i inne). Rodzina ma do odegrania 
szczególnie doniosłą rolę w obnażaniu zagrożeń, jakie niosą z sobą szeroko rozpowszechnione w 
życiu nowoczesnych społeczeństw relatywizm prowadzący do permisywizmu moralnego, 
hedonizm i indywidualizm. W sposób dostosowany do wieku swoich dzieci rodzice 
chrześcijańscy mogą wyjaśniać, dlaczego sprzeciw Kościoła wobec „nowej moralności” nie 

                                                
20 P. Tomasik, Rodzina wspólnotą ewangelizującą – apostolat rodzinny, „Communio” 1 (2013), s. 138. 
21 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998, nr 227. 
22 R. Inglehart, Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 
Gesellschaften, Frankfurt a. M. 1998, s. 402-403. 
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opiera się na jakimś irracjonalnym systemie tabu, lecz na solidnej podstawie, którą tworzą 
„zasady biologiczne i społeczne”23. 
Wielu młodych ludzi odkrywa Boga i Kościół przy pomocy rodziców i członków rodziny, którzy 
okazują im miłość. Można to nazwać preewangelizacją serca24. Szczególną rolę odgrywa w niej 
serdeczne spojrzenie wyrażające więcej niż słowa; jest ono sposobem okazania miłości. 
Spoglądając z miłością na siebie nawzajem w rodzinie, ludzie rozbudzają w sobie pragnienie 
dążenia do szczęścia. 
Życie rodziny wypełnione jest siecią relacji, w których nie ma posiadania i obojętności, lecz 
ofiarowanie się sobie nawzajem i służba. W tego rodzaju relacjach wyraża się miłość. W te 
relacje wchodzą dzieci, ucząc się szacunku dla własnej godności osobowej i innych ludzi. 
Odniesienia międzyosobowe wypełnione miłością wyciskają piętno na osobowości tych, którzy 
w rodzinie osiągają swoją ludzką dojrzałość. Obecne w relacjach uczucia, jak i wymagania 
pojawiają się obok siebie, tworząc zdrowe środowisko dla rozwoju osobowego25.  
W świecie, w którym chrześcijaństwo spotyka się ze zmasowaną krytyką bądź wręcz 
odrzuceniem, trudno bez preewangelizacji rozbudzającej pragnienie prawdy i odsłaniającej 
piękno życia duchowego realizować model formacji polegający na przejściu od proklamacji 
kerygmatu do katechezy. Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie znajdzie bowiem 
podatny grunt wśród tych ludzi, którzy przynajmniej odczuwają duchowe pragnienia, szukają 
odpowiedzi na pytania dotyczące istoty ludzkiej egzystencji i wykazują zainteresowanie 
chrześcijaństwem26. Dlatego też preewangelizacja w środowisku rodzinnym jest koniecznym 
etapem formacji chrześcijańskiej, przygotowującym ludzi młodych do przyjęcia Ewangelii.  
 
2.2. Działalność charytatywna 
Objawiona w Jezusie Chrystusie miłość Ojca niebieskiego do ludzi wzywa wierzących do 
miłowania „z Bogiem i w Bogu drugiego człowieka”27 i to każdego człowieka, gdyż wszyscy są 
umiłowanymi dziećmi Boga, powołanymi do życia w zjednoczeniu ze Stwórcą. W miłości 
chrześcijańskiej wzorowanej na miłości Bożej wyraża się zaangażowanie na rzecz drugiego czy 
też dążenie do podarowania się mu. Wskazuje ona na gotowość do służebnego oddania się 
drugiemu człowiekowi do dyspozycji dzięki uwolnieniu się od siebie samego i życiu nie dla siebie, 
ale dla Boga i innych ludzi28. W ludzkiej miłości ofiarnej objawia się chwała Boża w świecie, a 
ludzkie serca otwierają się na słowo Ewangelii pochodzące z tego samego źródła. Jeśli miłość ta 
służy preewangelizacji, to z uwagi na skutek uboczny, jakim jest pojawienie się u ludzi 
dotkniętych miłością pytania o motywację, która skłania chrześcijan do oddania się 
wspaniałomyślnie na służbę innym, często zupełnie obcym ludziom. 
Służyć innym to zstąpić w „otchłań społeczeństwa”, w której ludzie cierpią z przyczyn 
fizycznych, materialnych i duchowych. Nie chodzi zatem tylko o wykonywanie czynności 
służebnych czy udzielanie wsparcia materialnego, gdyż ważną działalnością charytatywną jest 
również udzielanie rady potrzebującym. W wielu sytuacjach pomoc ogranicza się do bycia z 
drugim człowiekiem, gdyż wobec cierpienia każda werbalna interpretacja czy pociecha wydaje 
się nieadekwatna29. 
                                                
23 V. Twomey, Der Papst, die Pille und die Krise der Moral, Augsburg 2008, s. 25. 
24 A. Daigneault, Du coeur de pierre au coeur de chair. À travers les crises de la vie, Paris 2004, s. 171-172. 
25 A. Lobato, Dignidad y aventura humana, Salamanca 1997, s. 193-194. 
26 P. Mąkosa, Preewangelizacja pierwszym i koniecznym etapem formacji chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 25. 
27 DCE nr 18. 
28 F. Torralba, „No olvidéis la hospitalidad” (Heb 13,2). Una exploración teológica, Madrid 2004, s. 58-60. 
29 Ibid., s. 65-74. 
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Miłość ofiarna wymaga od chrześcijan opuszczenia własnego środowiska i wyjścia naprzeciw 
ludziom w potrzebie. Chodzi zwłaszcza o ludzi cierpiących z powodu wykorzenienia i 
osamotnienia oraz obaw przed utratą kontroli nad własnym życiem. Wszystko to może 
prowadzić niejednokrotnie do depresji, stanów lękowych i uzależnień. Ważne znaczenie posiada 
wówczas umiejętność nawiązywania relacji z innymi, przy czym już samo zwrócenie się ku 
drugiemu człowiekowi jest wyrazem miłości. Gdy w spotkaniu międzyosobowym człowiek 
czuje się zrozumiany, zaczyna sam siebie lepiej rozumieć i łatwiej mu odnaleźć sens w 
poszczególnych wydarzeniach, a także siłę w zmaganiu się z przeciwnościami losu30. 
W preewangelizacji odwołującej się do miłości ofiarnej ważną rolę odgrywa gościnność. Jest 
ona najtrudniejszą formą miłości, gdyż angażuje całego człowieka, który troszczy się o 
zaspokojenie wszystkich potrzeb przybysza31. Gościnność nie ma na względzie jakiejś cechy czy 
jakiegoś aspektu bytu ludzkiego, ale odnosi się bezpośrednio do osoby jako takiej. Jest ona 
realizacją przykazania miłości. W niej znajduje wyraz miłość łaskawa, która nie kalkuluje. 
Otwartość na obcych i przybyszów jest sposobem naśladowania Boga, który miłuje człowieka w 
sposób wspaniałomyślny. 
Inną płaszczyzną dawania świadectwa miłości ofiarnej wobec potrzebujących są instytucje 
kościelne służące pomocą wszystkim potrzebującym. Miejscem urzeczywistniania miłości 
miłosiernej są przedszkola i szkoły, szpitale i domy starców, hospicja i ośrodki dla osób 
niepełnosprawnych32. Ludzie są w nich przyjmowani przez chrześcijan z tym wszystkim, czego 
doświadczają i w każdym dostrzega się konkretną osobę. W relacjach z wyznawcami Chrystusa, 
okazującymi im miłość, ludzie przekonują się, że choć nie znikają wszystkie problemy i 
niedogodności, to ich najgłębsze pragnienia mogą zostać zaspokojone. Chrześcijanie 
promieniujący na swoje otoczenie prawdą o Bogu, który jest miłością, przekonują, że warto nie 
tylko pielęgnować zdrowe odniesienia międzyludzkie, ale także nawiązać ścisłą więź z Tym, 
który uzdalnia ludzi do wspaniałomyślnej miłości służebnej, działając w nich i poprzez nich33. 
 
2.3. Sztuka 
Piękno to prawda i harmonia, które budzą fascynację. Posiada ono zarówno wymiar estetyczny, 
jak i moralny34. Piękno jest porządkiem rzeczy. Podziwiać piękno to mieć upodobanie w tym, co 
zostało uporządkowane w sposób doskonały. Piękno odznacza się subtelną siłą przyciągania, 
budząc pragnienie ludzi jako dobro i źródło szczęścia. Prawdziwe piękno jest atrakcyjne, 
zwracając uwagę człowieka tym, co dobre dla niego. Rozpoznaje się je po tym, że odpowiada na 
najgłębsze ludzkie aspiracje. Mobilizuje ono człowieka do działania, gdy budzi pragnienie jego 
osiągnięcia. Piękno to serce ludzkiej motywacji, decyzji i działania. Życie bez piękna 
pozbawione byłoby swego najgłębszego piękna35. 

                                                
30 K.H. Ladenhauf, L. Nausner, „Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen 
Widerhall fände” (GS 1). Pastoralpsychologische Weiterbildung als Lernfeld der Beziehungsfähigkeit, 
„Theologisch-Praktische Quartalschrift” 4 (2003), s. 348-355. 
31 L. Giusani, Il miracolo dell’ospitalità, Casale Monferrato 2003, s. 28-65. 
32 K. Deinzer, Die Konvergenz von Freiheit und Wahrheit im „Mysterium der  Gastfreundschaft”, „Geist und 
Leben” 6 (1996), s. 431. 
33 DCE nr 14. 
34 G. Ravasi, Comunicación y Palabra de Dios. Visión bíblica y teológica de la comunicación, w: G. Ravasi, J. 
McDonnell, W. Uranga, Evangelización y Comunicación, Caracas 1994, s. 63-64.  
35 P. Babin, La era de la comunicación para un nuevo modo de evangelizar, Santander 1990, s. 137; J.J. Navone, 
Toward a Theology of Beauty, Collegeville 1996, s. 24. 
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Piękno objawia się w przyrodzie i kosmosie, jak i w twórczości artystycznej, przybliżającej 
ludziom tajemnicę Boga, który jest źródłem piękna36.  
Sztuka inspirowana chrześcijaństwem służy preewangelizacji, przygotowując serca ludzkie na 
przyjęcie słowa zbawienia, pochodzącego z tego samego źródła co piękno. Dzieła artystyczne 
inspirowane wiarą chrześcijańską: obrazy, mozaiki, rzeźby, kompleksy architektoniczne, utwory 
poetyckie i proza, dzieła muzyczne i teatralne, kinematograficzne i choreograficzne mają 
niezmiennie potencjał do komunikowania doświadczenia wiary, prowadząc do spotkania z 
Jezusem Chrystusem, który objawia człowiekowi miłość Bożą. Via pulchritudinis prowadzi do 
prawdy wiary – do samego Chrystusa, który jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). 
Artyzm dzieł sztuki chrześcijańskiej porusza serca do słuchania Ewangelii, która została przez 
artystów odpowiednio zinterpretowana i utrwalona na płótnie, w drewnie czy na papierze. 
Piękno, które znajduje swoje lustrzane odbicie w sztuce, uwrażliwia ludzi na istnienie Boga i 
Jego bliskość. Preewangelizacji służą zwłaszcza dzieła religijne i obiekty architektury sakralnej 
świadczące o obfitości łaski Bożej w codziennym życiu ludzi. Świątynie i ich wnętrza spełniają 
implicite funkcję służebną, gdy swoim kształtem wskazują na Transcendencję i przemawiają 
również do wątpiących i niewierzących. Pełnią one rolę przestrzeni, w której można znaleźć 
pokój i wytchnienie dla duszy, a jednocześnie są one „przepowiadaniem utrwalonym w 
kamieniu”, głoszącym prawdę chrześcijańską w światopoglądowo pluralistycznym i obojętnym 
religijnie środowisku37. 
Obok dzieł architektury i sztuki ważną rolę w preewangelizacji odgrywa muzyka, poprzedzając 
wypowiedziane słowo. Może ono także towarzyszyć wypowiadanemu słowu albo je uzupełniać, 
poruszając serce i odmieniając spojrzenie na ludzkie życie38. Podobnie poezja chrześcijańska 
może przemówić do tych, którzy na co dzień nie mają styczności z językiem kościelnym. Użyte 
w niej metafory i symbole są w stanie poruszyć wyobraźnię i pobudzić ducha ludzkiego do 
wzniesienia się ponad to, co przyziemne i zwykle postrzegane za pośrednictwem 
rozpowszechnionych w świecie stereotypów39.  
Ważną rolę w komunikacji prawdy i piękna odgrywa teatr oraz film, który jest czymś w rodzaju 
języka. Posługuje się swoistą konwencją, aby wypowiedzieć określone treści. Film staje się 
przestrzenią, w której współczesna kultura analizuje i poddaje dyskusji najistotniejsze kwestie 
egzystencjalne40. Dziełu preewangelizacji służą publikacje – zwłaszcza albumy i przewodniki, 
które – obok informacji historycznych o dziełach sztuki – wyjaśniają ich sens religijny41. 
Podobną rolę odgrywają muzea (w szczególności pozostające w rękach instytucji kościelnych), 
które mogą służyć jako przestrzenie spotkania z pięknem i Jego transcendentnym Źródłem. 
Umysły i serca ludzkie zostaną wzbogacone przez spotkanie z pięknem, gdy oprowadzający po 
miejscach prezentujących sztukę sakralną dzięki odpowiedniemu przygotowaniu w kompetentny 

                                                
36 Pontificio Consejo de la Cultura, Via pulchritudinis. Camino de evangelización y de diálogo, Madrid 2008, s. 61. 
37 A. Gerhards, „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer” (Mt 9, 13). Zur diakonischen Dimension des 
Kirchengebäudes, w: B. Kranemann, Th. Sternberg, W. Zahner, Die diakonale Dimension der Liturgie, Freiburg i. 
B. 2006, s. 248. 
38 M.L. Heaney, Music as Theology. What Music says about the Word, Eugene 2012, s. 144. 
39 M.P. Gallagher, Hacia una nueva pre-evangelización. Reflexiones para el Año de la Fe, „Razón y Fe” 1379 
(2013), s. 127. 
40 J. Monaco, How to Read a Film. The World of Movies, Media, and Multimedia. Language, History, Theory, New 
York 2000, s. 25; T.B. Cargal, Hearing a Film, Seeing a Sermon. Preaching and Popular Movies, Louisville 2007, 
s. 3-4. 
41 Pontificio Consejo de la Cultura, Via pulchritudinis, dz. cyt., s. 66. 
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sposób wskazywać będą na chrześcijańską inspirację podziwianych dzieł i ich religijne 
przeznaczenie. 
 
2.4. Mas media 
Zarówno prasa, radio i telewizja, jak i Internet powinny być narzędziem preewangelizacji i 
intelektualnego przygotowania współczesnych ludzi na spotkanie ze słowem Bożym42. Aby 
wykorzystać mas media do praeparatio evangelica, chrześcijanie winni mówić językiem kultury, 
czyli posługiwać się zrozumiałą dla wszystkich terminologią. Ważną rolę odgrywa także sfera 
estetyczna. Chodzi o ukazywanie piękna, jak i wykorzystanie znaków i symboli wskazujących na 
istnienie rzeczywistości transcendującej ludzkie idee i koncepcje. Wszystko to służy 
preewangelizacji, gdy w sposób harmonizujący z prawdą chrześcijańską zostanie wykorzystane 
do pobudzenia zainteresowania odbiorców Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie43. 
Wierzący w Chrystusa, występujący w środkach masowego przekazu winni przejawiać gotowość 
do dialogu i posiadać umiejętność uzasadniania zajmowanego przez siebie stanowiska. Winni 
brać odpowiedzialność za wypowiadane słowa i swoje przekonania poprzeć osobistym 
świadectwem. Chodzi więc o taki sposób komunikowania, który zdecydowanie dystansuje się od 
mocno rozpowszechnionej dzisiaj w świecie mass mediów taktyki tzw. spin-doktorów 
wykorzystujących swoją wiedzę z zakresu „public relations”, aby wywołać na odbiorcach 
określone wrażenie. Chrześcijanie wypowiadający się w mas mediach winni być przeniknięci 
duchem Ewangelii i kierować się w  swoich wystąpieniach jej wskazaniami. W ten sposób w 
głosie wierzących winno ujawnić się to, co odróżnia ich postawę od stylu komunikowania 
właściwego dla „tego świata”. 
W dyskusjach i wypowiedziach publicznych nie wolno chrześcijanom ukrywać się za jakimiś 
ogólnikami albo wręcz wypierać się tego, co jest prawdą. Oczywiście, nie oznacza to, że wolno 
im wobec innych okazywać swoją wyższość albo drwić ze swoich adwersarzy. Sam sposób 
zachowania wierzących i ich mowa winny ich „zdradzać”, przyciągając uwagę tych, którzy 
tęsknią za życiem szczęśliwym i pięknym. Również preewangelizacja w mas mediach winna 
opierać się przede wszystkim na obecności i świadectwie życia zgodnego z Ewangelią. 
Zadaniem chrześcijan jest nie tylko przekazywać informacje czy ukazywać jakieś tematy 
religijne, lecz komunikować sposób interpretacji świata zgodny z Ewangelią. Obnażając z jednej 
strony redukcyjny charakter ujęć ludzkiej egzystencji np. przez lansowanie „kultury śmierci”, 
chrześcijanie równocześnie mogą korzystać ze środków masowego przekazu, aby przyciągać 
odbiorców w sposób odpowiadający ich pragnieniom ludzkiej samorealizacji. Ważna jest 
świadomość tego, co można innym podarować, chociażby w postaci wizji wszechstronnego 
rozwoju osobowego44. 
Środki masowego przekazu wpływają wielorako na warunki życia współczesnych ludzi45. Mają 
one zdolność przemiany życia rodzinnego i sposobu spędzania czasu wolnego. Kształtują one 
sposób podejścia do kwestii politycznych i społecznych. Do właściwego korzystania z mediów 
potrzebna jest świadomość konsekwencji wynikających z przyjmowania ukazywanych przez nie 
ideałów życiowych. Zadaniem wierzących jest relatywizować obowiązywalność tych wzorców, 
które wywierają destrukcyjny wpływ na rozwój osoby, jak i na relacje społeczne, a także 

                                                
42 R. Altobelli, Spazio-tempo cristologici e internet, w: R. Altobelli, S. Leone, La morale riflessa sul monitor. 
Internet ed etica, Roma 2006, s. 81.  
43 G. Baum, La Iglesia y los medios de comunicación, „Concilium” 6 (1993), s. 96.  
44 O. Fuchs, La relación entre la Iglesia y los medios de comunicación, „Concilium” 6 (1993), s. 113. 
45 AN nr 16.  (skrót Aetatis novae) 
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wskazywać na te już sprawdzone, dzięki którym człowiek może rozwijać się w sposób 
harmonijny. Tego rodzaju krytyczne podejście do działalności środków masowego przekazu jest 
urzeczywistnianiem preewangelizacji, której służy tworzenie grup dyskusyjnych, zajmujących 
się określonymi tematami oraz promowanie wartościowych audycji, a także zachęcanie do 
odpowiedzialnego korzystania z mas mediów i do udziału w wartościowych audycjach 
interaktywnych46. Ważne jest również promowanie w różnych środowiskach nadawców i 
programów, które służą prawdziwemu rozwojowi ludzkiemu. 
 
2.5. Polityka 
Polityka uprawiana przez katolików nie jest działaniem o charakterze kościelnym, lecz 
społecznym. Oznacza to, że w zsekularyzowanym społeczeństwie katolicy winni działać jako 
obywatele, a nie jako wysłannicy Kościoła. Ich działalność motywowana troską o dobro wspólne 
winna być wyrazem ich chrześcijańskiej odpowiedzialności i cieszyć się słuszną autonomią47. 
Takie ujęcie polityki pozwala na uznanie jej za uprzywilejowaną przestrzeń społeczną, w której 
jest miejsce na preewangelizację. 
Politycy chrześcijańscy dają świadectwo Ewangelii, promując chrześcijański obraz człowieka, 
który jest miarą ich politycznego działania. W jego świetle odsłania się to wszystko, co stanowi 
zagrożenie dla ludzkiej godności, jak wywieranie nacisku na człowieka przez różne grupy oraz 
poniżanie go zgodnie z rozpowszechnianymi dzisiaj przekonaniami sprzecznymi z 
chrześcijańskim wzorem odniesienia do osoby ludzkiej. Zadaniem chrześcijan jest stanąć w 
obronie tych, którzy sami nie są w stanie protestować przeciwko naciskom wywieranym za 
pośrednictwem tzw. opinii publicznej48. 
W polityce, która dzięki zaangażowaniu chrześcijan staje się płaszczyzną przenikania ducha 
Ewangelii w życie społeczne, ważne znaczenie ma dbałość o poszanowanie zasad moralnych. 
Kierowanie się nimi przez obywateli służy rozwojowi społeczeństw, gdyż umiejętność dobrego 
korzystania ze swojej wolności jest warunkiem zachowania pokoju, sprawiedliwości i porządku 
społecznego. Gdy w kulturach chrześcijańskich zakorzenionych w judaizmie i klasycznej myśli 
greckiej zostaną odrzucone sformułowane w oparciu o Ewangelię zasady moralne, zabraknie 
podstawy scalającej wszystko. Budzenie tego rodzaju świadomości jest preewangelizacją, gdyż 
skłania rozum ludzki do przyjęcia Objawienia, jeśli chce działać w sposób konstruktywny, 
uznając swoje ograniczenia, typowe dla bytu ludzkiego49. 
Zadaniem katolików należących do partii politycznych jest odważnie ukazywać kryteria oceny 
działań podejmowanych w zakresie bioetyki, genetyki i ochrony życia ludzkiego, a także w 
polityce rodzinnej i społecznej, w edukacji i gospodarce. Nie głoszą oni wprawdzie wtedy 
Ewangelii, to jednak podporządkowują nauczaniu chrześcijańskiemu swoje decyzje polityczne. 
W ten sposób dają świadectwo prawdy Chrystusowej, która kształtuje nie tylko postawy 
religijne, ale i społeczne.  
Politycy odwołujący się do tradycji chrześcijańskiej swoją działalnością przyczyniają się do 
ustanowienia porządku społecznego, który ze względu na swój humanistyczny charakter może 
być przyjęty przez wszystkich ludzi dobrej woli. Takie zasady społeczne, jak solidarność, 
                                                
46 O. Fuchs, Kirche und Medien auf dem Weg zum Jahr 2000. Anmerkungen zu einem römischen Textentwurf, 
„Stimmen der Zeit” 6 (1991), s. 419. 
47 R. Antoncich, Evangelización de lo político, Bogotá 1980, s. 83.  
48 H. Möller, Hanns Seidel christliches Menschenbild als Grundlage politischen Handelns, w: H. Zehetmair, Politik 
aus christlicher Verantwortung, Wiesbaden 2007, s. 85-89.    
49 D.V. Twomey, Pope Benedict XVI. The Conscience of Our Age. A Theological Portrait, San Francisco 2007, s. 
119. 
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subsydiarność, sprawiedliwość czy poszanowanie dobra wspólnego mogą zostać także przyjęte 
przez niechrześcijan respektujących ogólne zasady, na których opiera się europejska etyka i 
kultura.  
Dla niewierzących i obojętnych religijnie wszystko to jest impulsem do przemyślenia swojej 
własnej postawy, a także poszukiwania w kontekście wiary głębszych racji przemawiających za 
uznaniem światopoglądu chrześcijańskiego i opartego na nim kształtu życia społecznego. 
Chrześcijanie, którzy w świetle Ewangelii poddają publicznej ocenie sytuacje, systemy 
polityczne, ideologie i życie polityczne, przygotowują serca ludzi na przyjęcie kerygmatu 
zbawczego, który uzasadnia wyznawane przez nich przekonania i podejmowane działania50. 
 
* * * 
 
Istotą preewangelizacji jest przygotowanie do prowadzenia dzieła ewangelizacji w postaci 
bezpośredniej proklamacji słowa Bożego. Praeparatio evangelica zwiększa szansę na to, iż trud 
włożony w werbalną proklamację Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie nie okaże 
się daremny. Im lepsze poznanie tego, co nurtuje współczesnych ludzi i im głębsze ich 
pragnienie życia w pełni, tym większa „chłonność” i otwartość na prawdę chrześcijańską. W tej 
perspektywie preewangelizacja daje nadzieję na to, że działalność Kościoła przyniesienie owoce 
w postaci licznych nawróceń, a także umocni się zapał wierzących w Chrystusa do 
przekazywania światu orędzia chrześcijańskiego.  
Preewangelizacja prowadzona w rodzinach, w życiu społecznym czy w środkach masowego 
przekazu jest działaniem, które nie wymaga przeprowadzania spektakularnych akcji i 
realizowania oryginalnych pomysłów. Przygotowanie serc ludzkich do przyjęcia Ewangelii 
angażuje wszystkich wierzących w Chrystusa, nie wykluczając nikogo z grona aktywnych 
uczestników w tym dziele – ani starszych, ani niepełnosprawnych, ani młodych, ani 
niewykształconych. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że jeśli nie wszyscy chrześcijanie 
mogą z różnych racji uczestniczyć w bezpośrednim głoszeniu słowa Bożego, to w zasadzie 
każdy z wyznawców Chrystusa może brać udział w przygotowaniu „gruntu” na zasiew 
Ewangelii w swoim środowisku. 
Preewangelizacja nie polega wprawdzie na bezpośrednim i otwartym głoszeniu słowa Bożego, to 
jednak nie jest też milczeniem. Domaga się ona bowiem od wierzących jasnego opowiedzenia 
się za tym, co prawdziwe i słuszne. Nawet, jeśli chrześcijanie nie mówią ludziom wprost o 
Chrystusie, głoszą Go swoją życzliwą obecnością i wyrozumiałą łagodnością (por. Flp 4,5). Nie 
apelują wtedy bezpośrednio o podjęcie decyzji odnośnie wejścia do wspólnoty wierzących, ale 
wzbudzają w sercach napotkanych przez siebie osób niepokój, prowokując pytania o sens życia i 
motywację do jego odpowiedniego kształtowania. 
 
 

                                                
50 R. Antoncich, Evangelización de lo político, dz. cyt., s. 82. 


