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„Kościół w fazie wzrostu” to dzisiaj marzenie wielu duszpasterzy i tęsknota wiernych.
Wiele współczesnych badań opisuje stagnację lub wręcz obumieranie wspólnot religijnych i parafialnych. Jest to tendencja nie tylko jednej wspólnoty religijnej czy eklezjalnej, a także nie tylko dotyczy jednego Kościoła. W ramach Serii Nowej Ewangelizacji
wydana została książka, która odpowiada na wiele praktycznych pytań i jest pomocą
w chwili, gdy konfrontujemy się ze smutną diagnozą opustoszonej wspólnoty.
Autor książki jest katolickim teologiem i ukończył uniwersytet w Montrealu. Zajmuje
się socjologiczną obserwacją wzrastania parafii. W języku polskim na razie znajduje się
tylko opisywana w tej recenzji publikacja. Obszarem zainteresowań kanadyjskiego
teologa jest temat integralnego wzrostu Kościoła, który sam określa jako cel swojej
syntetycznej publikacji 592. Seria Nowej Ewangelizacji publikowana jest pod patronatem
Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Cykl wpisuje się
we współczesną potrzebę praktycznej odpowiedzi na pytanie, jak mądrze
współpracować z ludźmi, jakie zastosować metody komunikacji i jak podjąć wysiłek
ożywienia wspólnoty, aby przyniosło to owocne efekty. Pozycja zachęca, aby „pozwolić
się upomnieć” i zaprasza, aby spojrzeć na zagadnienie wzrostu i ożywienia
w perspektywie nawrócenia593.
Opisywany tytuł jest wyjątkową publikacją, ponieważ nie szuka przyczyn kryzysu
wspólnot, nie analizuje sytuacji, ale zwięźle i precyzyjnie opisuje procesy oraz podaje
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w przystępnej i czytelnej formie sposoby na pobudzenie aktywności wiernych. Autor
dzieli treść książki na trzy zasadnicze części, które streścić można w sposób następujący: przykłady - czynniki wzrostu - wdrożenie.
W części poświęconej przykładom autor analizuje konkretne wspólnoty – protestanckie
i katolickie – które przyjęły zasady planowanego wzrostu i dokonały ożywienia wokół
konkretnie postawionego celu. Dalej opisuje różne modele, wnikliwe podaje użyte metody i sposoby ich realizacji. Na tym opiera swoją diagnozę oraz opracowuje cały
system począwszy od projektu, na planie i realizacji skończywszy. W książce podane są
wspomniane sposoby wdrożenia projektu ożywienia wiary w parafii, z wymienionymi
zagrożeniami, czy słabościami, które można napotkać na drodze ich wdrażania. Pierwsza część jest zatem bardziej analityczna i czytelnik może poznać, jak formy wdrażania modelu wzrostu w parafii mogą być w praktyce zrealizowane.
Kolejnym elementem książki są wypracowane czynniki wzrostu, czyli wspólne elementy niezależnych sposobów ożywienia wspólnoty religijnej. To bardzo pomocne w duszpasterstwie punkty, które pozwalają na swobodne wypracowanie własnej drogi. Stanowią w pewnym sensie „rachunek sumienia” zarówno dla duszpasterza, jak animatora,
czy członka wspólnoty. Każdy z tych czynników ma swoje motywacje, ma swoje cele,
ma konkretne efekty, które wywołuje. Łatwo w ich perspektywie ocenić potrzeby, niedomagania i sukcesy własnej wspólnoty, parafii, a jednocześnie powiedzieć, gdzie potrzebne jest większe zaangażowanie konkretnej osoby.
Obok teoretycznych obserwacji i wniosków z nich wynikających w książce jest wiele
materiałów i schematów, które pomagają wdrożyć zasady autora w życie własnej
wspólnoty. Są konspekty i opisy planu misji, pracy, planu dla grup i wiele innych. Są
opisane czynniki wzrostu, możliwe cele i potrzeby osób we wspólnocie. To wszystko
stanowi praktyczną pomoc w dziedzinie organizacji parafii i współpracy z ludźmi.
Można powiedzieć, że jest też objawieniem natury Kościoła – zarówno w tym sensie, że
ma być on misyjny, ale też dlatego, że jest wspólnotą, organizmem opartym o inne
organizmy.
Dopuszczalna jest polemika z pomysłami Pierre-Alain’a Giffard’a, z którymi nie trzeba
się zgadzać. Sam autor zdaje się to zakładać w swojej książce, pisząc ją w pewnym
sensie wielowymiarowo – można dowolnie wybrać to, co z niej najbardziej czytelnikowi jest potrzebne, co się najbardziej przyda. Książka przewiduje odmienną specyfikę
wspólnot, które są w Kościele. To jest jej atut, który sprawia, że warto tę pozycję przeczytać.
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