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WPROWADZENIE

Hasło: Kultura owocem komunii z Bogiem będzie nam wyznaczać szcze-
gółowe zadania, mające na celu realizację programu duszpasterskiego w okresie 
zwykłym roku liturgicznego.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że urzeczywistnienie tej idei nie jest możliwe bez 
budowania naszego życia w komunii z Bogiem. Jak podkreśla Benedykt XVI, „(…) 
już podczas ziemskiego pielgrzymowania uczeń dzięki komunii z Synem może 
uczestniczyć w Boskim życiu Jego oraz Ojca: »mieć z nami współuczestnictwo, 
znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem«(1 J 1,3). To ży-
cie w komunii z Bogiem i nasze życie w komunii jest właściwym celem głoszenia 
Ewangelii, jest celem nawrócenia na chrześcijaństwo: »cośmy ujrzeli i usłyszeli, 
oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami« (1 J 1,3). 
A więc ta podwójna komunia – komunia z Bogiem i pomiędzy nami, jest nieroz-
dzielna. Gdzie niszczy się komunię z Bogiem, będącą komunią z Ojcem, z Synem 
i z Duchem Świętym, niszczy się również korzenie i źródło komunii między nami. 
A gdy my nie żyjemy w komunii, nie ma również żywej i prawdziwej komunii 
z Bogiem Trynitarnym”.

Papież kontynuuje: „Komunia – owoc Ducha Świętego – karmi się Chlebem 
eucharystycznym (por. 1 Kor 10,16-17) i znajduje wyraz w braterskich więziach, 
w pewnego rodzaju antycypacji przyszłego świata. W Eucharystii Jezus nas karmi, 
jednoczy z sobą, z Ojcem, z Duchem Świętym i między nami, a ta sieć jedno-
ści, ogarniająca cały świat, jest antycypacją w naszych czasach świata przyszłego 
(…). »Komunia« jest prawdziwie Dobrą Nowiną, ofiarowanym nam przez Pana 
środkiem zaradczym na zagrażającą dziś wszystkim samotność; jest cennym darem, 
dającym nam poczucie, że jesteśmy przyjęci i umiłowani w Bogu, w jedności Jego 
ludu zgromadzonego w imię Trójcy Świętej. Jest światłem pozwalającym jaśnieć 
Kościołowi jako znak wzniesiony pośród narodów” (Audiencja generalna, 29 marca 
2006).

Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że szczególny charakter, jakiego na-
biera dzisiaj ewangelizacja kultur, wymaga od chrześcijan przede wszystkim poj-
mowania kultury jako rzeczywistości ludzkiej, która potrzebuje Ewangelii, a tak-
że zdolności „nasłuchiwania współczesnego człowieka, by go zrozumieć i by wy-
naleźć nowy typ dialogu, który by pozwolił w mentalność dzisiejszą wprowadzić 
całą oryginalność ewangelicznego posłania” (Przemówienie do członków Papieskiej 
Rady ds. Kultury, Rzym, 18 stycznia 1983). Chodzi przy tym o ewangelizację 
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pojmowaną zarówno w znaczeniu indywidualnym, jak i społecznym. Z jednej 
bowiem strony, tylko poszczególne osoby mogą poprzez nawrócenie zdobyć się 
na akt wiary i żyć nią na co dzień, z drugiej jednak – za ich pośrednictwem dzia-
łalność ewangelizacyjna może sięgać do samego wnętrza kultur. Dla Kościoła jest 
sprawą oczywistą, że – jak podkreślał Paweł VI – „należy ewangelizować i to nie 
od zewnątrz, jakby się dodawało jakąś ozdobę czy kolor, ale od wewnątrz, od cen-
trum życiowego i korzeni życia – czyli należy przepajać Ewangelią kultury, a tak-
że kulturę człowieka, w najszerszym i najpełniejszym znaczeniu, jakie te wyrazy 
mają w Konstytucji Gaudium et spes, gdzie zawsze wychodzi się od osoby ludzkiej 
i zawsze zwraca się do związków między osobami oraz do ich łączności z Bogiem” 
(Evangelii nuntiandi, 20).

Kościół, kontynuując ów proces, korzystał z dorobku wielu kultur. Świado-
my posłania do wszystkich ludów, nie wiąże się w sposób wyłączny tylko z jedną 
jej formą, ale usiłuje w przekazie Chrystusowego orędzia zbawczego wypowie-
dzieć się w języku różnorakich tradycji kulturowych, pozostając jednocześnie 
wierny własnej tradycji i swojej uniwersalnej misji. Równocześnie podkreśla, 
że „(...) kulturę odnosić należy do pełnej doskonałości osoby ludzkiej, do dobra 
wspólnoty i całej społeczności ludzkiej (KDK 59). Jest ona właściwością osoby 
ludzkiej tak dalece, że nie sposób dojść do prawdziwego człowieczeństwa inaczej 
jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych”. 
Albowiem wszędzie, gdzie „chodzi o sprawy życia ludzkiego, tam natura i kultura 
jak najściślej wiążą się z sobą” (KDK 53).

Mając świadomość, że okres zwykły roku liturgicznego obejmuje także dni 
wakacji i urlopów, warto podkreślać, że czas ten przynosi szczególną sposobność, 
by apostołować w miejscu wypoczynku. W dokumencie z Synodu Archidiecezji 
Poznańskiej czytamy, że w tym czasie ważne jest „(...) zaangażowanie świeckich 
w uprawianie apostolstwa poprzez szerzenie Ewangelii i uświęcanie. Służyć temu 
może przede wszystkim świadectwo życia, ale należy pamiętać także o szukaniu 
okazji do głoszenia Chrystusa słowem wobec wierzących, jak i niewierzących. 
Ważnym zdaniem jest również wyjaśnianie współczesnych problemów w świetle 
zasad chrześcijańskich (zob. DA 6)” (Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, 
t. 2: Statuty, s. 223).

Odrębną sprawę stanowi promowanie czasu wakacyjnego. Staje się on szansą 
na zadbanie o rozwój duchowy – możliwość wewnętrznego pogłębienia poprzez 
uczestnictwo w rekolekcjach wakacyjnych, pielgrzymkach, dniach skupienia oraz 
szansą na realizację propozycji przedstawianych przez różnego rodzaju grupy for-
macji duchowej. Wiąże się to równocześnie z propagowaniem innego stylu i kultu-
ry spędzania okresu urlopowego.
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W centrum działalności duszpasterskiej pozostaje cały czas niedziela – Dzień 
Pański. Jego świętowanie jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego oraz 
jednym z istotnych elementów budowania kultury przenikniętej duchem miłości 
i wzajemnego zrozumienia, a także źródłem dynamizmu ewangelizacyjnego oraz 
umacnianiem komunii z Bogiem.

W okresie powakacyjnym, obok wielu innych inicjatyw, warto zwrócić uwa-
gę na Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, organizowany w parafiach archidiecezji. 
Chodzi o to, aby nie tylko go kontynuować, ale poszerzać tematycznie, wprowa-
dzając przekaz bogatych przemyśleń Jana Pawła II o kulturze.

ks. Adam Przybecki


