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MISJA - iść i głosić BYĆ ŚWIADKIEM

Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i  będziecie moimi świadkami  
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. /Dz 1, 8/

Dla świadka wiary w czasach apostolskich i dziś aktualne są te same duchowe wartości jego misji: 
wiara  i  miłość,  wierność  i  otwartość,  odwaga  i  roztropność,  cierpienie  i  laska.  Benedykt  XVI 
w  odniesieniu  do  słów  św.  Piotra,  że  nic  „nie  zdoła  nas  odłączyć  od  miłości  Boga,  która  jest 
w  Chrystusie  Jezusie,  Panu  naszym”  (Rz  8,  39)  mówił:  „działalność  Kościoła  jest  wiarygodna 
i  skuteczna  tylko  na  tyle,  na  ile  ci,  którzy  doń  należą,  gotowi  są  osobiście  zapłacić  za  wierność 
Chrystusowi  w  każdej  sytuacji.  Tam,  gdzie  brak  tej  gotowości,  brakuje  decydującego  argumentu 
prawdy, od której sam zależy”. 
Świadek  wiary  swoim  życiem ma ukazywać  potęgę  Bożej  łaski,  która  w  Chrystusie  wyzwala  nas 
z grzechu i wprowadza na drogę zwycięstwa miłości. Trzeba dać się prowadzić Duchowi Świętemu, 
który  dalej  przez człowieka kształtuje  oblicze  ziemi  i  jednoczy  ludzi,  tak  jak  jednoczył  wszystkich 
w dniu Pięćdziesiątnicy. 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Rozmowa wprowadzająca w temat spotkania
Rozmowa wstępna dotycząca odpowiedzi pytanie: Kto jest świadkiem w dzisiejszym świecie? 
- przykłady świadectwa / świadków wiary w świecie i w najbliższym otoczeniu.

3. Dzielenie się Słowem Bożym 

3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego

Z Pisma Świętego:
1 J  4,12-16  Nikt  nigdy  Boga nie oglądał.  Jeżeli  miłujemy się wzajemnie,  Bóg trwa w nas  
i  miłość ku Niemu jest w nas doskonała.  Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas,  
bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna 
jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim,  
a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto  
trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 

 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:
2472 Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla chrześcijan do postępowania jako  
świadkowie Ewangelii  i  do zobowiązań,  które z niej  wypływają.  Świadectwo to polega na 
przekazywaniu wiary w słowach i czynach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który potwierdza 
albo daje  poznać prawdę:  Wszyscy...  wyznawcy Chrystusa,  gdziekolwiek żyją,  są zobowiązani...  
ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest  

i  działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie bierzmowania /Sobór Watykański II,  
dekret Ad gentes/ 

3.2. Refleksja
 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 

Każde miejsce, każda chwila jest dobra, by być świadkiem.
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:



Jak / o czym świadczę w zwykłych sytuacjach codziennego dnia, w miejscach gdzie 
zwykle jestem, wśród ludzi, którymi się stykam?
Co pomaga / co utrudnia, bycie świadkiem wiary?

4. Modlitwa / podsumowanie
Niech  dzisiejszym  podsumowaniem  będzie  wspólna  modlitwa  za  prześladowanych  
chrześcijan

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie 
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary 
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, 
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli 
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa 
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona 
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 


