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KAŻDE SPOTKANIE JEST MIEJSCEM EWANGELIZACJI

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego 
na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” /1 Kor 9,16/
„Muszę wiedzieć, do kogo idę z orędziem. Ewangelizacja to głoszenie Chrystusa konkretnym osobom. Kluczem  
nie jest to, co się powie, ale pytanie, które się usłyszy”. Bp Grzegorz Ryś
Codziennie  spotykamy  wiele  osób,  rozmawiamy,  pytamy,  załatwiamy  zwykłe  sprawy  i  właśnie  w  każdym  
spotkaniu jest miejsce dla ewangelizacji,  miejsce dla Jezusa. Jeżeli  w każdym spotkaniu jestem sobą – czyli  
osobą przemienioną i  żyjącą w przyjaźni  z  Jezusem – to nawet  nie  mówiąc  bezpośrednio  o Nim,  na  niego  
wskazuję.  Nie  należy  się  martwić  lub  obawiać,  ale  oprzeć  na  Jezusie.  Każde  moje  spotkanie  z  Jezusem,  
modlitwa, Eucharystia, wspólnota, budują moją relację z Nim i sprawiają, że umiem zobaczyć Jego działanie  
w moim życiu i  w świecie.  To właśnie doświadczenie  spotkania z Nim pobudza mnie (jak Świętego Pawła)  
do mówienia o Nim, ten obowiązek nie jest mi narzucony, ale wypływa z mojego wnętrza, z natchnienia Ducha  
Świętego działającego we mnie i przeze mnie. Wtedy w każdym spotkaniu z człowiekiem jestem świadkiem, nie  
muszę zastanawiać się, jak się zachować, co powiedzieć, bo przeze mnie działa Bóg, a ja jestem sobą.

Z „Jak ewangelizować ochrzczonych” /Jose H. Prado Flores/ 
EWANGELIZUJĄCY: GŁOSI I ŚWIADCZY
Głosi żywą Osobę i jej zbawcze czyny, oznajmia radośnie Dobrą Nowinę: „Już zostaliście zbawieni”, przedstawia  
Jezusa: Zbawiciela, Pana i Mesjasza, jako jedyne rozwiązanie dla każdego człowieka, społeczeństwa i całego  
świata. 
Jest świadkiem świadczącym całym swoim życiem, w każdym czasie i  w każdym miejscu, że dzięki Jezusowi  
można  żyć  na  tym świecie  w sposób  nowy  oraz  że  Jego  śmierć  i  zmartwychwstanie  skutkują  także  i  dziś.  
Świadczy za pomocą słów o tym, co Bóg w nim zdziałał. 
Trzy następujące rodzaje świadectwa są zawsze najlepsze: 
 świadectwo najsilniejsze: to, które pokazuje, jak poprzez wiarę i nawrócenie dokonało się osobiste spotkanie  

z Jezusem, jak On zmienił rzeczywiści i konkretnie życie świadczącego, i że zdolny jest zmienić życie innych, 
 świadectwo najświeższe: to, które przedstawia Boga żywego, działającego właśnie dzisiaj,
 świadectwo, które ma zastosowanie w konkretnej sytuacji.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania 
Spotkanie  –  kogo  pierwszego  spotkałem  dzisiejszego  dnia,  z  kim  rozmawiałem,  jak 

wyglądało to spotkanie? Opowiedz o tym spotkaniu.
Pytanie wprowadzające w temat spotkania, ma zwrócić nasz uwagę na to, że każde spotkanie jest ważne.

3. Dzielenie się Słowem Bożym 
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Karty Grupy 33

Z Pisma Świętego:
«Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta» -  

powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon 
Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,  i wracał, 
czytając w swoim wozie proroka Izajasza. «Podejdź i przyłącz się do tego wozu!» - powiedział Duch do 
Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» - 
zapytał.  A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa,  
aby  wsiadł  i  spoczął  przy  nim. A  czytał  ten  urywek  Pisma:  Prowadzą  Go jak  owcę  na  rzeź,  i  jak 
baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich.  W Jego uniżeniu odmówiono Mu 
słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. «Proszę cię, o kim to Prorok 
mówi, o sobie czy o kimś innym?» - zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma  
opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. /Dz 8, 26-35/

Z Karty Grupy 33:
„Duch  chrześcijański  to  duch  misyjny,  stąd  angażujemy  się  w  działalność  misyjną  Kościoła. 

Świadomi Bożego prowadzenia, prosimy Ducha Świętego, by nas oświecał i pobudzał do odważnego 
dawania świadectwa o Jezusie słowem i czynem wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni.”

3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,  
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania. 



3.3. Dzielenie Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło  
w nich usłyszane Słowo Boże i pozostałe teksty. 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:

Wymień 3 dla Ciebie najważniejsze elementy ewangelizacji /na podstawie fragmentu 
z Dziejów Apostolskich i sposobu działania Filipa/

Z kim rozmawiam o Jezusie, o wierze? W jakich miejscach mogę być świadkiem?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania

Uwaga
Tekst pisany małymi literami kursywą, jest tekstem wyjaśniającym dla osoby prowadzącej spotkanie, ma być pomocą dla  
niego ukierunkowującą na cel spotkania. Nie jest on przeznaczony dla pozostałych uczestników spotkania (nie należy go  
czytać na spotkaniu.


