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Pojęcie nowej ewangelizacji stało się rozpoznawalnym elementem kościelnego 
słownika. Przede wszystkim jednak przy jego pomocy da się określić bogatą ak-
tywność członków kościoła. W praktyce nowa ewangelizacja często nie szuka dla 
siebie szczegółowego opisu, pozostając przy intuicyjnym stwierdzeniu wierności 
chrystusowi i Jego nauce oraz zgodności z kościelną dyscypliną i doktryną stresz-
czoną do katechizmu. reszta jest kwestią spontaniczności w działaniu. tym bar-
dziej więc to wciąż świeże hasło – a raczej jego treściowa zawartość – potrzebuje 
systematycznego namysłu. nie może w nim zabraknąć szerokiego spojrzenia na 
kościół, proponowanego przez różne nurty eklezjologii. Badają one jego sytuację 
we współczesnym świecie, oddychającym klimatami wielu kultur. W istocie roz-
budzona w dwudziestym wieku teologiczna refleksja nad kościołem, którą umoc-
niły sobór Watykański ii i nauczanie papieży, przynosi liczne motywy dla takiej 
pracy. są tu wątki czerpane z głębi tradycji, odkrywane jako znakomicie nawią-
zujące do poszukiwań współczesnych ludzi; są też odważne głosy poszukiwaczy 
prawdy, którzy eksplorują tereny mało oswojone przez tradycję, a żywo obecne 
we współczesnych doświadczeniach wiary.

Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie naszego czasopisma, w którym 
pierwsza grupa artykułów koncentruje się na problematyce misji kościoła we 
współczesnym świecie, krążąc w ten sposób wokół zagadnienia nowej ewangeli-
zacji. Punkt wyjścia tej refleksji zaznaczają sobór Watykański ii, posoborowe na-
uczanie kościoła, a także dyskutowane kwestie współczesnej teologii. Wyrastają 
one – jak zawsze – z bieżącej pracy badawczej poszczególnych osób. tym samym 
nie budują żadnej zamkniętej konstrukcji, a jedynie symbolicznie sygnalizują 
obfitość tematów. za klamrę szczęśliwie spinającą te wypowiedzi można uznać 
przedłożenie arcybiskupa rina Fisichelli, Przewodniczącego Papieskiej rady  
ds. krzewienia nowej ewangelizacji, które publikujemy na początku tego zeszy-
tu, a które wygłosił on w Wydziale teologicznym uniwersytetu Śląskiego w ka-
towicach w 2015 roku. dalszą część numeru wypełniają artykuły oraz inne teksty, 
będące owocem prowadzonych prac badawczych.
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