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ŚWIADECTWO /wspólnota niesie światło by zobaczyć Jezusa/
Mówił im dalej: "Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy  
nie po to, aby je postawić na świeczniku?  /Mk 4,21/ 

BYĆ ŚWIATŁEM
Wspólnota  chrześcijańska  oddziałuje  na  zewnątrz,  jest  apostolska  -  zawsze  wskazuje  na  Jezusa. 
Najważniejszym  apostolstwem  jest  przekazywanie  innym  doświadczenia  naszego  życia 
wspólnotowego i oddawanie chwały Jezusowi, który buduje naszą wspólnotę. Prawdziwa wspólnota 
promieniuje światłem Jezusa i daje nadzieję poszukującym.
Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium m „Wierni, przez chrzest 
wcieleni do Kościoła (...) zobowiązani są wyznawać przed ludźmi wiarę, którą otrzymali od Boga za 
pośrednictwem  Kościoła.  Przez  sakrament  bierzmowania  jeszcze  ściślej  wiążą  się  z  Kościołem, 
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego  i  w ten sposób jeszcze mocniej  zobowiązani  są,  jako 
prawdziwi świadkowie Chrystusowi do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” 
(KK 11). 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem,  
który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem,  
który jest w niebie. /Mt 10, 32-33/

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i  na Jego  
pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby]  
wykaż błąd,  poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością,  ilekroć nauczasz.  Przyjdzie bowiem 
chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy  
świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się  
ku  zmyślonym  opowiadaniom.  Ty  zaś  czuwaj  we  wszystkim,  znoś  trudy,  wykonaj  dzieło  
ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! /2 Tm 4,1-5/

Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i  bądźcie  zawsze gotowi do obrony wobec  
każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. /1 P 3,15/

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się 

do mojego życia, postępowania. 

4. Dzielenie 

 Wypowiedzi  uczestników  spotkania  dotyczące  przemyśleń  i  refleksji,  które  wzbudziło 
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego 
z wersetów,  którego dotyczy ta refleksja.  Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo 
Boże i osobiste doświadczenie niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:

 O czym ma świadczyć wspólnota?

Jak może świadczyć nasza wspólnota?

5. Modlitwa 

 Spotkanie  kończymy  modlitwą  chwały  -  uwielbiając  Boga  i  Jego  dzieła,  które  czyni 
w naszej wspólnocie.


