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prof. Monika Przybysz

Głoszenie Ewangelii jest związa-
ne z wzajemną komunikacją, 

a nie jest tylko mówieniem czy na-
dawaniem w postaci grafik, wideo 
lub transmisji on-line. Wymaga też 
odbioru treści, przyjęcia jej i zaak-
ceptowania przekazu, jak również 
wdrożenia w życie oraz wejścia we 
wspólnotę Kościoła. Św. Jan Paweł II 
w 1979 r., mówiąc o nowej ewange-
lizacji, podkreślał wartość nowych 
środków, metod, wreszcie zapału 
koniecznego do głoszenia Ewange-
lii. W tych elementach niezwykle 
istotne jest przemyślenie wszystkich 
elementów tego procesu. 

Ewangelizacja rozumiana sze-
roko to działania, które umożli-
wiają głoszenie kerygmatu, czyli 
niezmiennego od dwóch tysięcy lat 
przekazu prawd wiary koniecznych 
do zbawienia. Aby móc posadzić 
krzew różany, trzeba zadbać o dobrą 
ziemię, sadzonkę, wodę, odżywki, 
regularność w podlewaniu, odpo-
wiednie nasłonecznienie, przyci-
nanie, pielenie chwastów odbiera-
jących mu wartościowe substancje, 
następnie rozsadzanie w odpowied-
nim momencie w miejsce służące 
wzrostowi, trzeba też poradzić sobie 
z insektami atakującymi i niszczą-
cymi roślinę. Wiedza o krzewach 
jest potrzebna po to, aby wiedzieć 
kiedy je przycinać, jakimi środkami 
chronić je przed zimnem, jakich na-
wozów używać – przy  całej gamie 
czynności potrzebnych do wzrostu 
i pokazania ich piękna.

Preewangelizacja 

Aby móc głosić człowiekowi 
Dobrą Nowinę o zbawieniu, od-
biorca musi być przygotowany, 
chcieć słuchać, mieć możliwość 
słuchania, chcieć również przyjąć 
Bożą Miłość, zaakceptować fakt 
własnej grzeszności, przyjąć Je-
zusa jako Pana i Zbawiciela. Musi 
też uwierzyć i chcieć się nawrócić, 

otworzyć się na udzielenie darów 
Ducha Świętego i wejść do wspól-
noty Kościoła, która będzie go da-
lej formowała, umacniała i służyła 
wzrostowi. Tu już rozpoczyna się 
etap katechizacji, tak by móc na-
stępnie zostać posłanym do innych 
– oczekujących kerygmatu. Proces 
ten powinien zatoczyć więc koło.

W sieci trudno jest mówić o dzia-
łaniach stricte ewangelizacyjnych, 
bo głoszenie odbywa się fragmen-
tarycznie. Często za pomocą grafik 
czy nagrań tematycznych nie jest 
głoszony cały kerygmat, a jedynie 
jego część, szczególnie Miłość Boża, 
bez grzechu i pozostałych treści, aby 
nikogo „nie urazić”. Albo odwrot-
nie – grzech, ale bez Bożej Miłości 
i przyjęcia Kogoś, Kto przynosi 
uwolnienie od grzechu i daje zba-
wienie. Dlatego często działania 
ewangelizacyjne w sieci nazywa się 
preewangelizacją, a więc działania-
mi przygotowującymi, pokazują-
cymi piękno wiary, wartość bycia 
człowiekiem wierzącym, porusza-
jące świadectwa osób wierzących, 
szczególnie te nagrane w formie 
wideo. Tego rodzaju treści są dziś 
szczególnie ważne w dobie królu-
jącego w sieci trendu storytellingu 
(opowiadania historii) i wideo mar-

ketingu. To może przykuć uwagę 
osób niewierzących i tych, które nie 
spotkały nigdy Chrystusa. 

Postewangelizacja i katecheza 

Drugim terminem jest „poste-
wangelizacja”, a więc wszystko to, co 
jest potrzebne do wzrostu człowie-
kowi, neoficie, który przyjął Jezusa 
jako Pana i Zbawiciela. Chodzi o to, 
aby po doskonałych rekolekcjach, 
które poruszą serce, nie pozostał on 
sam wystawiony na kuszenie Szata-
na i nieustannie podnosił się wraz 
z kolejnymi upadkami, jeszcze bar-
dziej budując swoją relację z Chry-
stusem. Te działania często łączą się 
z formacją chrześcijańską, kateche-
zą, duszpasterstwem oraz życiem 
sakramentalnym. Tu pomocą w sie-
ci mogą być materiały pogłębiające 
wiedzę i rozumienie rzeczywistości 
liturgii, rozpalające na nowo zapał 
do wiary, wspierające w trudnoś-
ciach i pokazujące wartość życia we 
wspólnocie Kościoła. 

Reewangelizacja 

Trzeci termin to „reewangeliza-
cja” – powtórne głoszenie keryg-
matu tym, którzy słyszeli o Chrys- 

Ewangelizacja
w sieci
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tusie i choć byli wychowani w prak-
tykowaniu religijnym, odeszli od 
Kościoła i wiary. To często jeden 
z najtrudniejszych procesów dla 
ewangelizatorów – spotykają się 
bowiem z pewną określoną wiedzą, 
pomieszaną często z innymi reli-
giami, przesądami, uprzedzeniami, 
kalkami medialnymi, zarzutami 
o nadużycia w Kościele. Stykają się 
również z negatywnymi doświad-
czeniami osób poranionych przez 
ludzi Kościoła, naznaczonych cier-
pieniem, a czasem agresją i wulgary-
zmami. Takie działania prowadzone 
w sieci w postaci zaproszeń do dusz-
pasterstwa specjalistycznego dla 
osób po różnych doświadczeniach 
– utraty dziecka czy duszpasterstwa 
małżeństw niesakramentalnych oraz 
innych wyzwań dzisiejszego świa-
ta – powinny być prowadzone 
z zapałem, doświadczeniem, deli-
katnością i odpowiednią dynamiką. 
Docieranie z przekazem do osób, 
które odeszły od Kościoła, wyma-
ga często wiedzy z zakresu teologii, 
świadectwa życia i religijności oraz 
głębokiej wiary. W dzisiejszym czło-
wieku może zostać zagłuszona „po-
trzeba” Boga, ale nigdy nie zosta-
nie zagłuszone Jego pragnienie. To 
pragnienie często bywa wypełnione 

przez świat konsumpcjonizmem, 
wielością treści hedonistycznych, 
aferami pokazującymi Kościół od 
najgorszej możliwej strony. Papież 
Paweł VI w  Evangelii nuntiandi 
(nr 18-20) podkreślił, że człowieka 
trzeba wpierw poznać, uwzględnić 
środowisko, w  jakim żyje, wraz ze 
wszystkimi jego uwarunkowania-
mi, a potem tak głosić słowo Boże, 
by mógł je usłyszeć, zrozumieć 
i przyjąć. Przesłanie Ewangelii trze-
ba uczynić dla człowieka zrozu-
miałym w kontekście jego życia, bo 
z jakiegoś powodu porzucił prakty-
ki religijne. Szczególnie ważna jest 
tu jakość przekazu ewangelicznego. 

Ważne, aby tak wyglądała zwłasz-
cza ewangelizacja ochrzczonych a nie- 
praktykujących katolików, szczegól- 
nie tych młodych. Jej celem jest 
przetłumaczenie Ewangelii na język 
konkretu życia człowieka. Chodzi 
o to, aby jawiła się ona jako rzeczy-
wiście życiowa i dająca alternatywną 
odpowiedź na pytanie o cierpienie, 
izolację, bezsens życia  i  zagubienie. 
Taka  ewangelizacja jest  zakorzenio-
na w ludzkiej egzystencji i ukazuje 
Chrystusa obecnego tu i teraz. Sta-
wia ważne i egzystencjalne pytania 
i nie obawia się nie dawać prostych 
odpowiedzi, pozwalając przy tym 
adresatom ewangelizacji na samo-
dzielne ich odkrywanie, poszukiwa-
nie, dyskutowanie i dorastanie do de-
cyzji przyjęcia Chrystusa jako Pana 
i Zbawiciela. W przypadku osób 
dorosłych są to często dyskusje na 
zamkniętych grupach, towarzyszenie 
dorosłym 40+ i cierpliwe tłumacze-
nie rzeczywistości wiary. 

Odbiorca w bańce informacyjnej

Dziś media społecznościowe są 
przestrzenią najczęstszej aktywności 
człowieka w Sieci. Jest ona jednak 
ograniczona wieloma utrudnieniami 
dla ewangelizacji. Życie w bańkach 
informacyjnych tworzonych przez 
algorytmy, dopasowujące treści 
zgodne z naszymi zainteresowania-

mi i aktywnością, często nie pozwa-
la przebić się z treściami ewangeli-
zacyjnymi do osób niewierzących, 
a nawet wątpiących. Osoby te nie 
wyszukują takich przekazów, nie laj-
kują, nie komentują, dlatego nie będą 
ich miały na swojej osi czasu. Wiele 
osób wierzących często wstydzi się 
przyznać do wiary, praktykowania, 
religijności w obawie przed hejtem, 
wulgarnością, atakiem agresji w sieci 
i wyśmianiem. W czasach, w których 
na świecie chrześcijanie dziś oddają 
życie za wiarę, Europejczycy boją się 
kilku negatywnych komentarzy. 

Ważną rolę odgrywa jednak nie-
zrażanie się w prowadzeniu działań 
komunikacyjnych i ewangelizacyj-
nych różnymi kanałami, także po-
przez gazetę parafialną, tablicę ogło-
szeń, media społecznościowe itp. 
Dobra strona internetowa parafii, in-
formująca na bieżąco o życiu wszyst-
kich wspólnot w parafii, publikująca 
profesjonalne materiały przygoto-
wujące krok po kroku do przyjęcia 
każdego z sakramentów, objaśnia-
jąca poszczególne elementy liturgii, 
zawierająca katechezy dla dorosłych 
– to szansa na pogłębienie wiedzy 
religijnej osób, które poruszone treś-
ciami ewangelicznymi będą poszuki-
wać wspólnot lub grup religijnych. 

Ewangelizatorzy 

Ks. Robert J. Hater, duszpasterz 
diecezji Cincinnati oraz profesor te-
ologii, twierdził już wiele lat temu, 
że  „miłość rodzica, współczucie 
sąsiada, biznes prowadzony uczci-
wie przez pracodawcę, sumienność 
pracownika, ciepłe przywitanie 
w parafii oraz świadectwo dobrego 
życia są formami ewangelizacji”. Św. 
Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 
w 1988 r. w Salto w Urugwaju pod-
kreślił natomiast, że ewangelizacja 
będzie nowa w  swoich metodach, 
gdy każdy członek Kościoła zacznie 
aktywnie głosić Chrystusa, gdy zro-
zumiemy, że ewangelizacja jest za-
daniem wszystkich wierzących. ■

 F
O

T.
 IS

TO
C

K


