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Chociaż od soborowego dekretu Ad gentes (1965) upłynęło już 
ponad 50 lat, to pytanie o aktualność misji i zadania misjologii 

stale powraca1. Pytanie to należy rozumieć nie w sensie wątpliwości 
co do Wielkiego Nakazu Pana Jezusa (Mt 28,16-20), ale o metodę jego 
realizacji. Pontyfikat papieża Franciszka poszerzył horyzont misji, 
a przez to sprowokował refleksję nad paradygmatem misji. Doku-
mentem programowym papieża jest adhortacja apostolska Evangelii 
gaudium (2013)2. Dokument ma napominać adresatów i zachęcać. 
Stanowi ważny, inspirujący głos w ewangelizacji świata. Misjologia 
staje więc przed nowym zadaniem sformułowania założeń teologicz-
nych, które pozwolą wypracować zasady, jakimi winna kierować się 
praktyka. Badania paradygmatu misji są już praktyką, także w innych 
nurtach chrześcijańskich3. Nie wolno przy tym zapominać o akcento-
wanej przez Benedykta XVI hermeneutyce ciągłości, która też obowiązuje 
misjologię jako naukę teologiczną4.

1  Por. A. Trevisiol, Davvero la missione e ancora attuale?, „Urbaniana”, nr 1, 2015, s. 1.
2  Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie 
„Evangelii gaudium” (24.11.2013), nr 12 (dalej: EG).
3  Por. D. Bosch, Oblicza misji chrześcijańskiej, tłum. R. Merecz i in., Katowice 2010.
4  Por. Benedykt XVI, Spotkanie z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii 
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Ujęcie problemu misji w perspektywie papieskiej adhorta-
cji podkreśli i rozwinie kwestie istotne dla refleksji misjologicznej. 
Pomoże też w poszerzeniu horyzontów całej teologii. Jest to niewąt-
pliwie zmiana, a raczej nowa płaszczyzna refleksji misjologicznej. Już  
D. Bosch postawił na nowo sformułowane tezy, jednak oddźwięk 
jego pracy u nas był znikomy. Temat misji został zdominowany przez 
zagadnienia praktyczne, zwłaszcza pomocy dla misji.

1. Radość Ewangelii

Franciszek wydał adhortację apostolską pod znamiennym 
tytułem Evangelii gaudium – Radość Ewangelii (2013)5. Jeżeli przy pierw-
szym dokumencie papieża Franciszka (Lumen fidei) były dyskusje 
o proporcjach autorstwa, to prezentowany dokument określany jest 
w całości jako „bergoliański”, zarówno co do treści, stylu, jak i języka. 
Jest ewangelizacyjnym i misyjnym programem papieża. Już pierwsze 
spojrzenie na tytuły paragrafów prowokują pytanie: czy mamy nową 
adhortację misyjną? Analiza treści jeszcze bardziej potwierdza zasad-
ność tego pytania.

Już sam podtytuł, adres, zawiera cel: „O głoszeniu Ewangelii 
we współczesnym świecie. Na samym początku spotykamy stwierdze-
nie: „Radość Ewangelii napełnia serca oraz życie tych, którzy spotykają 
się z Jezusem” (EG, nr 1). Tylko On daje radość. Bez Jezusa jest smutek. 
Nie liczą się ubodzy, nie ma radości ze służenia, brak jest entuzjazmu, 
przychodzi zniechęcenie, brak chęci do życia (EG, nr 2). To grozi także 
wierzącym, nam chrześcijanom. Potrzeba odnowy wiary, a ta „umac-
nia się, gdy jest przekazywana” (RM, nr 2). Uwierzyć w Pana, to przy-
jąć Jego miłosierdzie i przebaczenie. Już w Starym Testamencie widać 
radość ze spotkania z Bogiem. Wymowny jest cytat Księgi Syracha: 
„Dziecko, stosownie do swej zamożności, troszcz się o siebie [...]. Nie 
pozbawiaj się dnia szczęśliwego” (Syr 14,11.14)6.

Oczywiście, są sytuacje utrudniające przeżycie radości, ale 
Jezus Zmartwychwstały daje radość właśnie z głoszenia Ewangelii 
(EG, nr 5). Księga Dziejów Apostolskich jest tego świadectwem. Tej 
radości nie mogą zniszczyć żadne zewnętrzne przeszkody. Przykłady 
takie znajdujemy w różnych grupach. Wiara jest darem, którym należy 

Rzymskiej (22 XII 2005), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 2, 2006 [on-li-
ne], https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/ przemowienia/
kuriarz_22122005.html [dostęp: 25.05.2018].
5  EG, nr. 1019-1137.
6  EG, nr 4.
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się dzielić z innymi. Miłość Boża jest istotą naszego zaangażowania 
ewangelizacyjnego (EG, nr 8).

Porządkując słownictwo misjologiczne, Franciszek opiera się 
na encyklice Redemptoris missio św. Jana Pawła II, przy czym misje 
określa jako „nową ewangelizację”, realizowaną w trzech sytuacjach: 
duszpasterstwa, które winno być misyjne, reewangelizacyjne i w misji 
ad gentes (AG, nr 14)7.

2. Uzasadnienie misji

Misjologia staje dziś na nowo przed zadaniem uzasadnienia 
misji. Jakże wymowne i aktualne są pytania z encykliki Redemptoris 
missio (1990):

„z powodu współczesnych przemian i rozprzestrzeniania się 
nowych idei teologicznych, niektórzy pytają: Czy misje wśród 
niechrześcijan są jeszcze aktualne? Czyż nie zastąpił ich może 
dialog międzyreligijny? Czy ich wystarczającym celem nie 
jest ludzki postęp? Czy poszanowanie sumienia i wolności 
nie wyklucza jakiejkolwiek propozycji nawrócenia? Czy nie 
można osiągnąć zbawienia w jakiejkolwiek religii? Po cóż 
zatem misje?”8.

Szukając głębszego uzasadnienia misji, należy dążyć do 
odkrycia zadania misyjnego w świetle tajemnicy Kościoła. Taką drogę, 
w duchu soborowym, proponuje Jan Paweł II:

„Tak zwane ponowne sprowadzenie czy powrót misji do jednej 
misji Kościoła, włączenie misjologii w eklezjologię i umiejsco-
wienie ich obu w trynitarnym planie zbawienia nadały nowy 
oddech samej działalności misyjnej, nie pojmowanej już jako 
zadanie na marginesie Kościoła, ale umieszczonej w samym 
sercu jego życia, jako podstawowy obowiązek całego Ludu 
Bożego”9.

Może zwrócenie uwagi na uzasadnienie trynitarne, mocno 
uwypuklone przez Sobór, będzie kierunkiem podjętej odnowy. Misji 
Kościoła nie można ukazywać jedynie przez doraźne potrzeby. Jest to 
7  Por. Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego „Redemptoris 
missio” (7.12.1990), nr 33 (dalej: RM).
8  RM, nr 4.
9  RM, nr 32; por. J. Górski, Misje zadaniem Kościoła, [w:] J. Różański, Misje i reli-
gie, Górna Grupa 2014, s. 53-59.
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zadanie wielowymiarowe, obejmujące wszystkie płaszczyzny życia 
Kościoła, skupione wokół misji ad gentes, duszpasterstwa i nowej 
ewangelizacji10. Już wtedy ukazane zostały nowe areopagi: nauka, 
kultura, środki przekazu, migracje, czas wolny, turystyka11. Do tego 
można dodać dziś najnowsze: świat łączności elektronicznej, medycy-
na, ekologia.

3. Korzenie latynoamerykańskie

Po okresie ostrożności i niezrozumienia refleksji teologicznej 
z Ameryki Południowej, następuje za sprawą papieża Franciszka 
przybliżenie pozytywnego dorobku tego nurtu. Należy przyznać, że 
rodzaj teologii określany mianem „teologia wyzwolenia” nie zawsze 
był rozumiany i doceniany w Europie, w tym także w Polsce. Teologia 
ta często była oskarżana o uleganie wpływom marksizmu. Dziś odkry-
wana jest na nowo. Świadczy o tym język, sformułowania i częste 
ostatnio przybliżanie ducha teologii Ameryki. Jest Franciszek synem 
tego kontynentu i Kościoła12. Czołowy przedstawiciel, właściwie ojciec 
teologii wyzwolenia, prof. Gustavo Gutierrez OP, zaproszony do 
Rzymu na konferencję (2015), mówił:

„Uważam że teologia ma tu do spełnienia ważną funkcję, jeśli 
będziemy ją właściwie rozumieli. Chodzi o to, by refleksja 
teologiczna była w pełni powiązana z codziennym życiem 
ludzi”13.

W tym kontekście jawi się nowa potrzeba Kościoła i Ewangelii. 
Tu można przywołać tekst Benedykta XVI: „Cała działalność Kościo-
ła jest wyrazem miłości, która pragnie całkowitego dobra człowieka: 
pragnie jego ewangelizacji przez Słowo i sakramenty”14. Dlatego 
mamy też szersze spojrzenie na zadanie misyjne. „Ubóstwo nie jest 
tylko kwestią społeczną. To kwestia teologiczna, centralna kwestia 
10  RM, nr 33.
11  RM, nr 37.
12  Por. D. Cichy, Odnowa gorliwości misyjnej według papieża Franciszka, „Lumen 
Gentium”, nr 2, 2014, s. 162-165.
13  G. Gutierrez, Wypowiedź na spotkaniu w Rzymie (12.05.2015) [on-line], http://
pl.radiovaticana.va/news/2015/05/12/rozpoczyna_się_zgromadzenie_ple-
narne_caritas_internationalis/1143542; por. http://vaticaninsider.lastampa.it/
en/the-vatican/detail/articolo/caritas-gutierrez-41032/ [dostęp: 26.04.2018].
14  Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est” (25.12.2005), 
nr 19 (dalej: DCE); por. Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościo-
ła „Ad gentes”, nr 6 (dalej: AG).
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chrześcijańskiego przesłania”15. Taki kierunek wskazuje też kard. 
Walter Kasper, ukazując nową metodologię Franciszka16. Szczególnie 
ważna jest w odniesieniu do zadań misyjnych, jak i w ogóle do relacji 
z innymi religiami, kulturami. W tej wizji na nowo zostaje odkryte 
pojęcie Kościoła „w drodze”17. Papież Franciszek bardzo wyraźnie 
przywołuje Kościół w drodze. Soborowe ujęcie Kościoła w drodze jest 
otwarciem na zadania apostolskie. „Bóg jest Bogiem drogi, który cier-
pliwie idzie z nami”18. Już w Biblii na ewangelizację misyjną stosowane 
jest określenie „głosić w drodze słowo” (Dz 8,4). Takie ujęcie uwydat-
nia dynamiczny charakter misji, stanowi, według papieża Franciszka, 
paradygmat misji19.

4. „In-Mission”

Tym technicznym ujęciem można określić nowy kierunek 
i rodzaj misji. Terenem stała się chrześcijańska Europa. Jest to wyzwa-
nie dla całego chrześcijaństwa.

Wydarzenia na włoskiej wyspie Lampedusie, medialnie nagło-
śnione w związku z wizytą Papieża (2013), zwróciły uwagę na ogromną 
falę imigracji. Ukazały też nieudolność instytucji europejskich. Papież 
mówił o „globalizacji obojętności”20. Stąd zastosowane pojęcie w tytule 
podrozdziału „in mission”. Kościół europejski, ciągle jeszcze wysy-
łający, stał się obszarem misji ad gentes. „W oczach papieża Kościół 
powinien być otwartym domem, z otwartymi drzwiami, domem 
ojcowskim”, w którym każdy z nas znajdzie miejsce ze swym trudnym 
życiem (EG, nr 46-49). Z tego powodu biskup Rzymu ostrzega zarów-
no przed fundamentalizmem, jak i jednostronną sakramentalizacją 
życia kościelnego (EG, nr 63)21. Misja jest coraz bardziej doświadcze-
niem całego Kościoła. Tu, do Europy, przybywają teraz rzesze z Afryki 
i Azji, rzesze, którym do tej pory mówiliśmy o chrześcijaństwie na 
naszym kontynencie. Chcą zobaczyć życie na kontynencie, z którego 
prowadzona była ewangelizacja misyjna. Jakby powtarza się scena 

15  Por. G. Gutierrez, Wypowiedź na spotkaniu…, art. cyt.
16  W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, tłum. K. Markiewicz, 
Warszawa 2015.
17  Por. AG, nr 2; Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen 
gentium” (21.11.1964), nr 2 (dalej: LG).
18  W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja…, dz. cyt., s. 73.
19  Tamże, s. 73.
20  Tamże, s. 113.
21  Tamże, s. 73.
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z Dziejów Apostolskich: „W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedoń-
czyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż 
nam»” (Dz 16,9). Tym razem są to mieszkańcy innych kontynentów 
przybywający do Europy. Migracja jest okazją do sformułowania na 
nowo zadań misyjnych i duszpasterskich Kościoła. W tym kontekście 
warto wziąć pod większą uwagę cały wymiar globalizacji, i to zarówno 
w jego pozytywnych, jak negatywnych aspektach.

5. Nowe zjawiska

Pod koniec ubiegłego wieku wzrosła aktywność nowych religii 
o rodowodzie chrześcijańskim. Często u korzeni ich powstania stały 
spory religijne i brak ducha ekumenicznego wśród chrześcijan. Naszą 
europejską chorobę podzielonego chrześcijaństwa przenieśliśmy na 
inne kontynenty22. Zostało to wyraźnie zaznaczone w obradach pierw-
szego Synodu dla Afryki (1995)23. Nowe ruchy religijne po pierwszym 
okresie niechęci stają się coraz bardziej płaszczyzną poszukiwań na 
drodze do jedności chrześcijan.

Wśród nich szczególne miejsce zajmują ruchy pentakostalne. 
Liczbę wiernych szacuje się na ponad 600 milionów i papież docenia 
ich aktywność oraz przeprasza za negatywną ocenę w przeszłości24. 
Trzeba przypomnieć, że ruchy te prowadzą wielką akcję ewangeliza-
cyjną świata, także w wymiarze ekumenicznym. W naszych czasach 
to właśnie religie i denominacje wyrosłe z ruchów pentakostalnych 
głoszą Chrystusa25.

Papież Franciszek często mówi o „peryferiach”. Początkowo 
interpretowano to tylko w kategoriach latynoamerykańskich dzielnic 
nędzy. Takie ujęcie jest, oczywiście, prawidłowe (EG 186). Ubodzy są 
w orbicie szczególnego zainteresowania. Jednak coraz bardziej odkry-
wana jest szersza interpretacja - chodzi o sprawy wiary.

Dla papieża z innego kontynentu to Europa jest na peryferiach 
świata. Tym bardziej, że wiele krajów, wspólnot i poszczególnych 
ludzi nie zna już wcale Ewangelii. Jest to powrót do myśli: cały Kościół 
jest misyjny, cały i wszędzie26.

22  Por. RM, nr 50.
23  Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa”, nr 49 
(dalej: EA).
24  W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja…, dz. cyt., s. 92.
25  Zob. „International Bulletin of Missionary Research”, vol. 39, nr 1, 2015 s. 29.
26  Zob. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Michała 
Kozala (Warszawa, 14.06.1987), [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, Kraków 
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Zupełnie nowym zjawiskiem jest pytanie o kontakt osobo-

wy niechrześcijan z chrześcijanami. Od czasu ewangelizacji Europy 
i prowadzenia misji ad gentes z tego kontynentu jej formuła uległa 
zmianie. W głoszeniu Ewangelii świadectwo osobiste zajmuje szcze-
gólne miejsce. Jeżeli wcześniejsze dokumenty Kościoła ukazują rolę 
kontaktu chrześcijanina z niechrześcijanami, to teraz zwraca się uwagę, 
że obecnie jedynie 14% ludzkości zna chrześcijan osobiście. Aż 86% 
ludzkości nie zna chrześcijan27. Potrzeba jest głoszenia osobowego. 
Należy tu przypomnieć słowa św. Pawła: „Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii” (1Kor 9,16). Stąd takie wymowne jest wezwanie do głosze-
nia z radością (EG, nr 10). Sama bowiem natura Ewangelii zakłada, 
aby głosić ją z radością. Na taki związek zwracał już uwagę Paweł VI 
w adhortacji Evangelii nuntiandi (1975)28.

W kontekście współczesnych wyzwań ewangelizacyjnych 
nowe inspirujące jest zwrócenie uwagi na tajemnicę Bożego Miłosier-
dzia29. Całe dzieło odkupienia i głoszenie jej jest tematem zasadniczym 
misji Kościoła. „Odrobina miłosierdzia – jak mówi Franciszek – może 
przemienić świat”30. Misje Kościoła są darem i świadectwem Bożego 
Miłosierdzia.

6. Kościół w stanie misji

Adhortacja papieża Franciszka Radość Ewangelii (Evangelii 
gaudium) w uzasadnieniu zwraca nam uwagę, że Kościół jest w stanie 
permanentnej misji. Ten wymiar podkreślał już papież Paweł VI, do 
którego autor obecnej encykliki chętnie nawiązuje. Podobnie, jak i do 
dokumentów kontynentalnych synodów biskupów.

Co to znaczy, że Kościół jest w stanie misji? Wychodząc od 
Uroczystego Posłania Misyjnego (Mt 28,19-20), nawiązuje do soboro-
wego obrazu pielgrzymującego Ludu Bożego31. Misja jest radosnym 
wejściem na drogę dynamizmu. Papież pisze: „Obecnie nie potrzeba 

2008, s. 417-420; por. RM, nr 32.
27  T.M. Jonson, Christianity 2015, „International Bulletin of Missionary 
Research”, vol. 39, nr 1, 2015, s. 28.
28  Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym 
„Evangelii nuntiandi” (8.12.1975), nr 75 (dalej: EN).
29  Ogłoszony przez Franciszka Rok Bożego Miłosierdzia 2015-2016. Zob. Bulla 
Misericordiae vultus (11.04.2015), „Acta Apostolicae Sedis”, vol. 107, nr 5, 2015, 
s. 399-420.
30  W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja…, dz. cyt., s. 137.
31  Por. LG, nr 1; AG, nr 1.
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nam już «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich 
regionach ziemi w permanentnym stanie misji” (EG, nr 25). Radość 
Ewangelii jest radością misyjną (EG, nr 21), zakłada pewną wolność, 
odejście od schematów, fantazję.

Misyjny paradygmat wymaga osobistego odczytania powoła-
nia, ale również zmiany stylu życia. Odnosi się to do zmiany funkcjono-
wania różnych urzędów w Kościele: „Nadmierna centralizacja zamiast 
pomagać komplikuje życie Kościoła oraz jego dynamizm misyjny” 
(EG, nr 32). Nie jest to jakaś sugestia dowolności, ale zmiana kryteriów 
z „wygodnego kryterium pasterskiego, że zawsze się tak robiło” (EG, 
nr 33) na misyjne. Odnosi się to zarówno do duszpasterstwa parafial-
nego, jak i całego Kościoła misyjnego. Aby wypełnić w sposób dojrzały 
tak ukazane zadania, potrzebna jest współpraca egzegetów i teologów 
(EG, nr 40). „Różnorodność pomaga w ukazywaniu i lepszym pogłę-
bianiu różnych aspektów niewyczerpanego bogactwa Ewangelii” (EG, 
nr 40). Pomaga lepiej wyrazić prawdę Ewangelii (EG, nr 41). Odnowa 
form wyrazu jest konieczna, aby przekazać niezmienny sens Ewange-
lii. W tym celu należy wziąć pod uwagę różne ograniczenia ze strony 
przyjmujących Ewangelię. „Kościół jest Kościołem otwartych drzwi” 
(EG, nr 46). Stąd postulat ukazywania drogi do Boga, nie przez mnoże-
nie nakazów i zakazów, ale poprzez miłosierdzie Boże. W Kościele 
zawsze uprzywilejowane miejsce zajmują ubodzy (EG, nr 48).

Trudno o lepsze zakończenie tego fragmentu adhortacji, jak 
to nawiązujące do miejsca wzrastania, formacji i posługi Ojca św. – 
Ameryki Łacińskiej: „Powtarzam tu całemu Kościołowi to, co wielo-
krotnie powiedziałem kapłanom i świeckim w Buenos Aires:

„wolę Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł 
na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody 
z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościo-
ła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu 
zamyka się w gąszczu obsesji i procedur” (EG, nr 49).

I jeszcze na koniec:

„Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, 
aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury 
kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewange-
lizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy” 
(EG, nr 27).
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8. Zadania Kościoła partykularnego

Zadania, jakie kreśli Ojciec św. Franciszek w adhortacji Evan-
gelii gaudium, są zadaniem Kościoła partykularnego – diecezji i parafii.  
Tu potrzeba nawrócenia (EG, nr 30). Kościół partykularny jest wyra-
zem jedynego Kościoła i powinien go odzwierciedlać. Idąc po linii 
Soboru, przypomina, że obowiązek zaangażowania misyjnego spoczy-
wa przede wszystkim na biskupach: „Biskup powinien zawsze sprzy-
jać komunii misyjnej w swoim Kościele diecezjalnym” (EG, nr 31).  
To oni są odpowiedzialni za kształt ewangelizacji i realizują to zadanie 
w Kościołach z pomocą całego Ludu Bożego: kapłanów i świeckich. 
W adhortacji czytamy: „Kultura medialna i niektóre środowiska 
intelektualne przekazują niekiedy wyraźną nieufność wobec prze-
słania Kościoła oraz pewne rozczarowanie” (EG, nr 79). Powoduje to 
osłabienie przekazu chrześcijańskiego świadectwa. Nie może jednak 
prowadzić do obsesji, braku radości wiary i zatrzymania przekazu 
Ewangelii. Wyraźnie brzmi wezwanie Papieża: „Nie pozwólmy się 
okradać z misyjnego entuzjazmu!” (EG, nr 80).

Zakończenie

Przedstawione myśli nie wyczerpują bogatej refleksji papie-
ża Franciszka nad misją i rolą Kościoła we współczesnym świecie.  
Są próbą ukazania dynamiki rozwoju myśli misyjnej. W budzeniu 
ducha misyjnego nie można poprzestać na formalnych strukturach 
i sprowadzaniu współpracy misyjnej do gromadzenia środków mate-
rialnych32. Potrzeba „nawrócenia misyjnego” (EG, nr 30). Metody 
misyjne przedstawione w szerokim nauczaniu Jana Pawła II zostały 
wzbogacone przez ducha entuzjazmu Kościoła misyjnego jako „wspól-
noty misyjnych uczniów”33.

Papież Franciszek ukazuje Kościół w kontekście totalnie 
różnym od dotychczasowych dokumentów. Doświadczenia Kościoła 
mają wielkie znaczenie chociażby w świetle przejścia wielu katolików 
do grup ewangelikalnych i pentakostalnych34.

32  Zob. Franciszek, Przemówienie do uczestników zgromadzenia generalnego Papie-
skich Dzieł Misyjnych (Rzym 5.06.2015), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 
nr 7-8, 2015 [on-line], https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ franciszek_i/
przemowienia/pdm_05062015.html [dostęp: 18.06.2018].
33  S. Bevans, New Evangelisation or Missionary Church?, „Verbum SVD”, vol. 55, 
fasc. 2-3, 2014, s. 173.
34  Tamże, s. 174.
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Nowe wyzwania stawiają przed misjologią zadania pogłębie-

nia studiów nad kontekstem, w którym Kościół działa. Radość Ewangelii 
jest tym nowym odczytaniem zarówno samej natury, jak i sposobu 
świadectwa we współczesnym świecie. Wnosi nowego ducha w misyj-
ną aktywność Kościoła. Jest okazją do zweryfikowania dotychczaso-
wych działań. Stanowi próbę spojrzenia i odczytania na nowo zada-
nia głoszenia Ewangelii. Duch misyjny jest cechą charakterystyczną 
Kościoła na nowych „obszarach”, peryferiach ludzkiej egzystencji.

~•~
Jan Górski

Misjologia w świetle Evangelii gaudium

Streszczenie
Adhortacja apostolska papieża Franciszka Evangelii gaudium na 

nowo ukazuje zadanie misyjne – nie tyle jako obowiązek, wynikający 
zresztą z samej natury Kościoła, ale jako radosne doświadczenie wiary. 
Przekaz wiary już jest jej pogłębieniem u samego ewangelizatora, 
a następnie u tych, do których jest posłany. Jest to zadanie zwłaszcza 
dla Kościoła partykularnego zaangażowanego w ewangelizację świata. 
Na nowo odkrywana jest radość głoszenia. Panuje tu atmosfera rado-
ści, jaka towarzyszyła misjonarzom od czasów apostolskich. W świetle 
nauczania papieża Franciszka misjologia znajduje nowe, ciekawe inspi-
racje. Chodzi nie tylko o nowe tematy i przedstawienie zagadnień już 
funkcjonujących. Ważny dla papieża jest duch misyjny, który ożywia 
cały Kościół. Jest tu wyraźny znak teologii latynoamerykańskiej, w tym 
i teologii wyzwolenia.

Słowa kluczowe: papież Franciszek, Evangelii gaudium, misje, 
Kościół lokalny, Sobór Watykański II.

Jan Górski

Missiology in the Light of „Evangelii Gaudium”

Abstract
The apostolic exhortation of Pope Francis Evangelii Gaudium 

presents afresh the missionary task – not so much as an obligation, 
resulting from the very nature of the Church anyway, but as a joyful 
experience of faith. The message of faith is already deepened within the 
evangelizer himself, and then within those to whom he is sent. This is 
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especially a task for the particular Church involved in the evangeliza-
tion of the world. The joy of proclamation is especially rediscovered. 
We find here an atmosphere of joy that accompanies missionaries since 
apostolic times. In the light of the teaching of Pope Francis, missiol-
ogy finds new, interesting inspirations. It’s not just about new topics 
and presenting issues that already exist. Important for the Pope is the 
missionary spirit that animates the whole Church. This is a clear sign of 
Latin American theology, including the theology of liberation.

Keywords: pope Francis, Evangelii Gaudium, missions, local 
Church, Vatican Council II.
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