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-teczka  
apteczka w dziele ewangelizacji 

7: DIAKONIA EWANGELIZACJI 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

MYŚLI CZŁONKÓW DIAKONII EWANGELIZACJI  

PO LEKTURZE LINEAMENTÓW 

 
WSTĘP 

 
• Mamy żyć w dzisiejszym świecie, z jego konkretnymi problemami. 

• Ewangelizacja – tu chodzi o Kościół, który jest prawdziwą wspólnotą, braterstwem, ciałem; nie chodzi 

o akcję!!! (więcej o Bogu powiecie, podając sobie kable ;) 

• Absolutna nadrzędność zadania ewangelizacji! 

• Najpierw musi być spotkanie z Bogiem żywym. 

• Uczniowie z Emaus – głosili umarłego; istnieje niebezpieczeństwo głoszenia, które nie przekazuje ży-

cia, któremu brak nadziei. 

• Jakie oblicze Boga ukazujemy i głosimy? Jakiego Boga widzą ludzie, gdy patrzą dziś na Kościół? Czy 

objawiamy światu oblicze miłości i jedności Boga? A jakiego Boga ja objawiam? 

• CZY MY DOŚWIADCZAMY KOŚCIOŁA? Ewangelizacja to wydarzenie eklezjalne, buduje Kościół. 

• CHCEMY GŁOSIĆ ZMARTWYCHWSTANIE – czy żyjemy Zmartwychwstaniem? Czy problemy 

życia nas przytłaczają? 

• Musimy ewangelizować Ruch Światło-Życie. 

• Ewangelizacja jest łaską, bo to uczestnictwo w dziele Boga, to działanie Boga – to samo robił Jezus: 

pokazywał miłość Ojca. 

• Ewangelizacja to echo Boskiej trynitarnej komunikacji. Wejście w jedność Trójcy, zjednoczenie 

w Kościele – również z innymi Kościołami chrześcijańskimi. 

• Ewangelizacja – to konkretna odpowiedź Kościoła na dzisiejsze czasy. 

• Ewangelizacja to nie akcja, którą się podejmuje, ale KANAŁ PRZEKAZU WIARY! 

• Mamy PRZEKAZAĆ WIARĘ! Nie treści, teorię, ale ŻYWĄ OSOBĘ!!!!!!!!!!!! 

• Czy można inaczej przekazać wiarę niż właśnie przez ewangelizację? Wiara jest darem Boga i odpo-

wiedzią konkretnego człowieka na objawienie się Boga. Wierzący to ktoś, kto ewangelizuje. 

• Ewangelizacja to łaska – i skoro tak, to trzeba ją przyjmować z radością i wdzięcznością. Czy ja traktu-

ję ewangelizację jak łaskę?  

• Ewangelizacja – ma doprowadzić do wiary, która przetnie ciąg sytuacji lękowych: zawierzyłem Bogu 

i ufam Mu! 

• Ja też jestem owocem ewangelizacji. To Duch Święty kieruje ewangelizacją, On ma prymat w jej pla-

nowaniu i przebiegu. Ewangelizację prowadzi Duch Święty. To nie my jesteśmy podmiotem ewangeli-

zacji, ale Duch. My jesteśmy tylko owocem. 

• Nowa ewangelizacja ma być odpowiedzią na pytania dzisiejszych czasów. Mamy wejść w problemy 

obecnych ludzi. 

• Ewangelizacja musi wychodzić od tego, co ewangelizator sam przeżył w relacji z Bogiem. 

• KOŚCIÓŁ JEST DLA EWANGELIZACJI. Ruch też jest dla ewangelizacji – nie jako akcji, ale ŻY-

CIA. 

e 
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• Trzeba SŁUCHAĆ – Boga i konkretnego człowieka. To samo dotyczy Ruchu: trzeba słuchać, wejść w 

dialog, nawiązać relacje, troszczyć się o zrozumienie, poznać, czym żyją ludzie w Ruchu (Dni Wspól-

noty?). 

• Moja wiara buduje wspólnotę. 

• Entuzjazm wiary = Entuzjazm głoszenia = Radość dziecięctwa. 

• Aby ewangelizować muszę spotkać Jezusa, a nie tylko dowiedzieć się, jak lepiej o tym powiedzieć. 

Sercem jest SPOTKANIE! Czy ja to przeżyłem? Czy grupa, którą prowadzę to przeżyła? 

• Głosić Chrystusa może tylko ten, w kim On żyje – czas teraźniejszy! 

• „Ewangelizacja to nie przekonywanie, ale dawanie świadectwa o rzeczywistości, która już jest. To za-

świadczenie o tym, że Bóg już czegoś dokonał w świecie  i że to, co uczynił, jest wiele ważniejsze od 

wszystkiego, co czynią ludzie.” (Blachnicki) 

 

• Nowa ewangelizacja:  środek dzięki któremu Kościół stawia czoło wyzwaniom świata oraz sposób na 

to, jak żyć dzisiaj darem zjednoczenia w Duchu Świętym. 

• W centrum przepowiadania znajduje się Jezus Chrystus, w którego wierzymy i o którym dajemy świa-

dectwo. 

• Znak czasu: absolutna nadrzędność zadania ewangelizacji dla dzisiejszego Kościoła. (Czy zbawię się 

jeśli nie podejmę ewangelizacji? – obraz talentu, czy miny darmo otrzymanej ale jednak zakopanej w 

ziemię.) 

• Podjęcie ewangelizacji (działa przepowiadania) pozwala pytać o jakość naszej wiary. 

• Różnica w sposobie głoszenia: uczniowie z Emaus - głoszenie Jezusa umarłego (frustracje, brak na-

dziei, głoszenie nie przekazujące życia). Tu pytamy się o przekaz wiary.  Czy Kościół może robić co-

kolwiek, co wykluczałoby ewangelizację (przekaz wiary)? To dzieło nie jest przedsięwzięciem indy-

widualnym i podejmowanym w pojedynkę, lecz wydarzeniem wspólnotowym (eklezjalnym). Dlatego 

aby być skutecznym „kanałem” wiary, Kościół musi nieustannie pytać się o samego siebie (czy jest 

wierny misji dla jakiej powstał i czy jest czytelnym znakiem tego, co głosi – to też jest pytanie do 

członków Kościoła).  

• Pytanie o owocność jest problemem eklezjologicznym, w którym chodzi o umiejętność lub nieumiejęt-

ność kształtowania Kościoła jako prawdziwej wspólnoty, autentycznego braterstwa, jako ciała, a nie 

maszyny czy przedsiębiorstwa. 

• Misja Kościoła wypływa z kontynuacji dwóch zasadniczych misji: 1/ misji JEZUSA i 2/misji Ducha 

Świętego. 

• Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła. KOŚCIÓŁ JEST 

DLA EWANGELIZACJI. 

• Kościół jest owocem ewangelizacji i Kościół wie, że to Duch Święty kieruje działalnością ewangeliza-

cyjną. Kościół uznaje w praktyce prymat Boga w planowaniu i przebiegu ewangelizacji. 

• Głoszenie wymaga, aby najpierw był czas słuchania, zrozumienia, interpretacji. Dialog i relacje – waż-

ne przestrzenie spotkania z człowiekiem.  

• Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania jakie przynoszą dzisiejsze czasy: epoka skupiona na 

chwili obecnej, gdzie ludzie żyją w sposób prowizoryczny. Coraz trudniejsze staje się słuchanie, kry-

tyczne podejście do Kościoła, kwestionowanie ustalonych praktyk. Dużo zniechęcenia. 

• Trzeba głosić w nowy sposób ewangeliczną nadzieję – możemy zapytać się jak? 

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY 

• Kościół przede wszystkim ma ewangelizować siebie, nowa ewangelizacja jest skierowana najpierw do 

nas samych. 

• Ma dotyczyć też społeczeństw, które uznają się za wierzące, ale takie już nie są. 

• Konteksty: dziś jest kult jednostki, indywidualizm, skupienie na sobie, kult emocji – tak żyją ludzie i 

na takie potrzeby musi odpowiedzieć nasze osobiste świadectwo. 

• Jeśli powiem o swoim doświadczeniu, to tu jest szansa, że ktoś się tym przejmie, bo może tego indy-

widualnie potrzebuje. 

• Potrzeba, żeby Kościół był obecny w mediach. 
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• Nowej ewangelizacji musi towarzyszyć nieustannie rozeznawanie: dziś wygląda tak, ale za dwa lata 

będzie już inna. Nie można się zatrzymać. 

 

• Odwaga, która wypływa z wiary. Pytanie o ewangelizację, to pytanie o wiarę ewangelizatora. 

• „Dziś od wszystkich chrześcijan wymaga się tej samej odwagi, jaka pobudzała misjonarzy przeszłości 

[i pierwszych świadków], tej samej gotowości do słuchania Ducha Świętego” (s.17) – dla nich wiara 

była życiem, a nie czymś od święta. 

• Odpowiadać na problemy świata w świetle rozeznanego Słowa, życia Ewangelią, Namiotu spotkania. 

Wtedy widzę, jak ta Ewangelia odpowiada na konkretne problemy. 

• Chrześcijanin, który wierzy – patrzy szeroko, interesuje się światem, chce w te konteksty nowej ewan-

gelizacji wchodzić. 

• „Nadzieję ewangelii przełożyć na słowa, które można wprowadzić w życie.” (s.24) 

• Postawić pytanie o Boga wewnątrz tych wszystkich problemów. Wprowadzić Boga we wszystkie pro-

blemy człowieka.  

• s. 18/19 – kto kocha własną wiarę, stara się o niej świadczyć, przekazując ją innym. 

• Brak gorliwości w głoszeniu to brak gorliwości w wierze. 

• Pytanie o ewangelizatora: o jego wiarę, o jego gorliwość, o temperaturę tej wiary (czy jest gorąca, czy 

letnia), i czy z tej wiary wypływa odwaga. 

• Nowa ewangelizacja to szukanie Boga w nowych kontekstach. Ostatecznie odpowiedzią na wszystko 

jest Jezus. 

 

• Nie chodzi o to, żeby się zastanawiać jak było kiedyś, ale jak mogłoby być teraz. Działanie Boga teraz. 

Nie: co Jezus robił kiedyś, ale: co On chce robić dzisiaj. 

• Modlitwa musi być integralną częścią ewangelizacji – że ja pytam o miejsce Boga w danych kontek-

stach. 

• Spotkanie z żywą osobą Boga, z żywym Słowem. W centrum stoi osoba Jezusa, spotkanie z Nim, On 

jest odpowiedzią na problemy człowieka. 

• Martyria chrześcijańska dziś: to podjąć wyzwanie wejścia w te konteksty, aby zabrać głos i od we-

wnątrz wnieść nasze świadectwo. (s.24/25) 

• Przestrzeń nowej ewangelizacji: to wszędzie tam, gdzie wiara jest obca (adresat nowej ewangelizacji). 

• Odwaga pytania o Boga wewnątrz tych kontekstów. 

• Ewangelia to konkretny dar. 

• Alternatywa dla zachodniego „żyć tak, jakby Bóg nie istniał” – postawa chrześcijańska: „żyć tak, jak-

by Bóg istniał”. 

• „Dziedziniec pogan” (s.19) – miał pokazywać poganom, jakie miejsce w życiu narodu wybranego 

zajmował Bóg. Mamy szukać miejsc spotkania. Dialog oparty o konkretne doświadczenie świętości 

Boga, doświadczenie Boga żywego – dostrzec poszukiwanie niewierzących, wejść z nimi w dialog 

i odpowiedzieć na to poszukiwanie. 

• Uczestniczymy w walce, zmaganiu o duszę tego świata. Ewangelizacja jest silna tam, gdzie Duch jest 

silniejszy od ducha tego świata. 

 

• Jako Kościół musimy dziś SŁUCHAĆ: po pierwsze Boga i tego, czego On chce, po drugie świata i te-

go, czego on potrzebuje (potrzeba rozeznania, jaki jest świat, zrozumienia go). 

• Musimy pytać się o jakość naszej wiary, o to, na ile czujemy się i jesteśmy chrześcijanami, uczniami 

Jezusa Chrystusa, posłanymi na świat, aby Go głosić. 

• Żyjemy w czasach wielkich przemian historycznych i kulturowych, które stawiają wielkie, nowe wy-

zwania. 

• Jakie to zmiany? Otóż:  

• Mentalność, która każe nam coraz bardziej skupiać się wyłącznie na chwili obecnej i żyć w sposób 

prowizoryczny. 

• KULTURA: sekularyzacja (wiara nie jest rozumiana jako żywa i ożywcza), świat bez transcendencji, 

życie bez Boga, przyzwolenie na wszystko, życie „wyzwolone”, relatywizm (własna prawda), kultura 
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obrazu, mentalność hedonistyczna i konsumpcyjna, egocentryzm, powierzchowny styl życia, wyobra-

żenia o wierze kształtowane przez karykatury i stereotypy – to wszystko obecne też jest w mentalności 

dzisiejszych chrześcijan, w naszej mentalności! Jesteśmy tym od małego karmieni. Jednocześnie ob-

serwuje się obumieranie wiary, oschłość serca, znużenie i przemęczenie wspólnot. 

• PRZEMIANY SPOŁECZNE: migracja, wymieszanie kultur, atmosfera niestabilności, płynności, roz-

pad więzi rodzinnych, brak stałych punktów i wartości, globalizacja (nowa solidarność i nowe formy 

współuczestnictwa – facebook, UE), przegięcia ekonomiczne i gospodarcze (pieniądz ważniejszy niż 

człowiek). W rezultacie działalność misyjna trwa na wszystkich kontynentach, wszędzie są ludzie, któ-

rzy się zwyczajnie nigdy nie spotkali z wiarą, którzy o Jezusie zwyczajnie nie słyszeli. 

• OGROMNA ROLA MEDIÓW: ogromny potencjał, ale też zagrożenia: promowanie egocentryzmu, 

skupienie się na potrzebach jednostki, dominacja wymiaru emotywnego, prymat własnych odczuć, za-

tracenie wartości obiektywnej, kultura efemeryczności, natychmiastowości. 

• Odpowiedzią Kościoła na te wyzwania, jak również na wyzwania świata nauki i polityki, nie jest rezy-

gnacja, zamknięcie się w sobie, lecz ożywienie, przez postawienie w centrum postaci Jezusa Chrystu-

sa, spotkanie z Nim. 

• Nie wystarczy przeszłość! Musimy nauczyć się kształtować swoją teraźniejszość i przyszłość w spo-

tkaniu z Osobą i orędziem Jezusa. 

• Mamy zadomowić się odważnie w tych kontekstach, przemienić je w miejsca świadectwa i głoszenia 

Ewangelii, oświecić je światłem Ewangelii. 

• Naszą pierwszą reakcja na to wszystko może być lęk, oszołomienie, obrona własna – że kwestionują 

naszą wiarę i tożsamość, ale my w tym wszystkim musimy być. Odważnie! Nowa ewangelizacja wy-

maga, abyśmy konfrontowali się z tymi kontekstami, wchodzili z nimi w pozytywny, rzetelny dialog. 

• Nie zamykać się we wspólnotach! 

• „Nowa ewangelizacja wymaga umiejętności rozpoczynania od nowa, przekraczania granic, poszerza-

nia horyzontów. Nowa ewangelizacja jest przeciwieństwem samowystarczalności i polegania na sobie 

samym”. (s. 29)   

 

ROZDZIAŁ DRUGI 

• Żeby przekazywać wiarę, musi być ona zakorzeniona i dojrzała – i wtedy naturalne jest, że świadczy-

my. Przekaz wiary jest pierwszym zadaniem, kształtuje oblicze wspólnoty. 

• Jak głosimy – jest życie i bałagan. Słowo Boże – wrócić do korzeni. 

• Kościół przekazuje wiarę, którą sam żyje. Nowa ewangelizacja wymaga od Kościoła nowego rozma-

chu i tego, by podjął ją z radością, a nie ciągłe rozkminy! 

• Styl głoszenia musi być całościowy: myśli i czyn, wnętrze i zewnętrze. 

• Nie być zahukanym, ufność i swoboda wypowiedzi. 

• Potrzeba siły, odwagi, radości. 

 

• Głosimy Jezusa – osobę! I to jest ewangelizacja. Żeby przekazać wiarę, muszę sam nią żyć. 

• Przekaz wiary to nie tylko słowa, ale wymaga relacji z Bogiem i modlitwy. I to Bóg sam nas tej modli-

twy uczy. 

• To, co tu jest, jest już doświadczeniem naszego Ruchu: wiara jest relacją, celem ewangelizacji jest do-

prowadzenie człowieka do takiej relacji, jaką ma Jezus z Ojcem w Duchu. 

• Ewangelizacja jako proces: drogą jest katecheza i katechumenat (a doświadczeniem katechumenatu 

jest też ewangelizacja). 

• Młodzi ludzie chcą poznawać Pismo Święte – to ma być kompas. I potrzebują świadków, którzy ich 

poprowadzą do tego, by sami byli zdolni przekazywać Ewangelię. 

• Nowy akt zawierzenia Duchowi Świętemu. 

• Nowy styl życia i głoszenia: całościowy – myśli i czyn; ewangelizować środowisko, w którym żyję. 

• Owoce przekazu wiary: świeżość, żarliwość i moc. Nabierają kształtu w konfrontacji z naszymi cza-

sami.  
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• Ewangelia to nie księga, system prawd czy jakieś nauczanie. TO OSOBA! Jezus Chrystus jest Ewan-

gelią! A my mamy tylko stworzyć warunki, żeby doszło do spotkania z Nim. 

• „Przekazywać wiarę w Chrystusa oznacza stwarzać warunki dla wiary przemyślanej, świętowanej, 

przeżywanej i przemodlonej; oznacza to wejście w życie Kościoła”(s.32) – wiarę można przekazywać 

tylko we wspólnocie, wprowadza się takiego katechumena w życie wspólnoty. 

• Nie można przekazywać tego, w co się nie wierzy i czym się nie żyje. 

• „Przekaz wiary nie jest wyspecjalizowaną działalnością powierzoną jakiejś grupie czy jednostce, którą 

do tego specjalnie delegowano. Jest on doświadczeniem każdego chrześcijanina.” (s.32) 

• Kościół jest „ludem zgromadzonym zawezwanie Ducha, który gromadzi się z rozproszenia w codzien-

ności, aby żyć obecnością wśród nas Chrystusa i odkryć w ten sposób prawdziwe oblicze Boga, który 

jest Ojcem”. (s.32/33) 

• Możemy głosić tylko wtedy, gdy nie będzie rozdźwięku między naszym życiem a Ewangelią. Spójne 

życie, które czerpie natchnienie z ewangelii. Mamy dawać świadectwo nowego stylu bycia, wyróżniać 

się wśród świata. (Jak chrześcijanin wchodzi do pokoju, to ma to być czuć!) 

• Podstawowe dzieła wspólnoty chrześcijańskiej: miłość, świadectwo, głoszenie, celebracja, słuchanie, 

dzielenie się (s. 33). Czy nasze wspólnoty takie są? 

• „Trzeba głosić nie jakieś słowo pociechy, lecz słowo, które porusza, wzywa do nawrócenia, umożliwia 

spotkanie z Nim” (s.35). 

• Modlitwa jest wiarą w działaniu i mamy wychowywać do modlitwy. Choć tak naprawdę, modlitwy 

uczy nas sam Bóg. 

• Przekazując wiarę, trzeba wybierać metody, które opierają się na doświadczeniu i angażują całą osobę. 

Ma to być formacja do życia chrześcijańskiego i wtajemniczenie, a także włączenie we wspólnotę, któ-

ra tą wiarą żyje, celebruje ją i o niej świadczy – my to wszystko mamy w Ruchu! Chwała Panu za 

Blachnickiego i deuterokatechumenat! Tylko rzeczywiście używajmy tego narzędzia i podejdźmy po-

ważnie do formacji. 

• Musimy być w stanie uzasadnić naszą wiarę, być gotowi „do obrony wobec każdego, kto domaga się 

od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest”. Musimy nauczyć się mówić o wierze: z łagodnością, 

ale też z łagodną mocą i determinacją, przyswoić sobie „zapał, ufność i swobodę wypowiedzi” (s. 39).  

•  

• I ewangelię mamy głosić nie tylko publicznie, ogólnie i rzeszom ludzi, ale też prywatnie: od osoby do 

osoby. 

• Głoszenie Ewangelii odnawia przede wszystkim chrześcijan, ich wspólnoty, kiedy niosą światu Jezusa 

Chrystusa – Jesteś zmęczony wiarą? Ewangelizuj! 

 

ROZDZIAŁ TRZECI I PODSUMOWANIE 

• „Ten zapał pobudzi wszystkich do działalności misyjnej” – to też nasza praca: rozbudzać entuzjazm, 

żeby ludzie odkryli, że są do głoszenia wezwani. 

• Zwłaszcza parafia – tam tego brakuje. 

• Królestwo – zostało już ustanowione, a nie potrafimy wciąż ukonkretnić tej wizji. 

 

• Dzisiaj coraz trudniej jest słuchać o Bogu i coraz mniej się o Bogu mówi. I ludziom brakuje takich 

sposobności i doświadczeń, które na takie słowa mogłyby ich otworzyć. 

• Nowa ewangelizacja ma być konkretną odpowiedzią na znaki czasu – nowe metody, odpowiadać na 

potrzeby teraz. 

• Musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość, potrzeba rozmachu w apostolstwie. 

• Głoszenie daje radość i wolność. 

• Wśród przeszkód nowej ewangelizacji jest brak radości i nadziei. 

• „Podchodźmy zatem do nowej ewangelizacji z entuzjazmem. Uczmy się słodkiej i pokrzepiającej ra-

dości ewangelizacji, również wtedy, gdy wydaje się, że głoszenie jest sianiem wśród łez. Miejmy taki 

zapał ducha – jaki miał Jan Chrzciciel, Piotr i Paweł, inni Apostołowie oraz owa rzesza godnych po-

dziwu głosicieli Ewangelii przez cały ciąg dziejów Kościoła – jakiego by ani ludzie, ani rzeczy nie 

mogły przytłumić. Niech to będzie wielką radością nam, którzy poświęciliśmy swe życie. Oby świat 
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współczesny, który szuka już to w trwodze, już o w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli 

zgnębionych lub pozbawionych nadziei, ale od sług Ewangelii, których życie jaśniałoby zapałem, od 

tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chrystusa i nie wahają się poświęcić życia, byle tylko gło-

sić Królestwo i zaszczepiać Królestwo w sercu świata”. (ostatni akapit, s.59)    

• Evangelii Nuntiandi! 

 

• Nie można dać jednej konkretnej odpowiedzi na pytanie czym ma być nowa ewangelizacja – każdy 

z nas jest inny i musi znaleźć własne odpowiednie metody. Ale blokują nas czasem nasze doświadcze-

nia: chcemy głosić tylko tak, jak nam głoszono, nie doceniamy siebie. 

• Ma być radość, wolność i autentyczność. I to, co my sami przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy. 

• Co się stało, że boimy się wyjść dalej? 

• Uwierzyć, że moje dary wystarczą, bo Duch Święty będzie działał. A jeśli tylko ja mam głosić, to do-

brze, że nie wychodzi. 

 

• Nowa ewangelizacja to nie jest głoszenie czegoś nowego, ale w nowy sposób. 

• I główną przeszkodą jest brak radości i nadziei – jest też przeszkodą mojego głoszenia. 

 

• Rozróżnienie między pierwszym głoszeniem a nową ewangelizacją nie jest łatwe do ustalenia i nieko-

niecznie trzeba to robić w sposób bardzo ścisły. 

• Zdarza się często, że osoby, które uczęszczają na katechezę potrzebują jeszcze prawdziwego nawróce-

nia. Może trzeba do tego wracać rekursywnie – jest to podstawa, do której trzeba ciągle wracać. 

• Środki i metody, by tak mówić do współczesnego człowieka, by ukazać, że NOWOŚĆ JEZUSA jest 

tym, czego każdy potrzebuje. 

• Nie przywiązywać się do już wypróbowanych metod. 

• Aby większą ufność pokładać w Duchu, który działa w historii. Rozeznawać: czy Duch Święty nas po-

syła w to miejsce, czy tam mamy głosić. 

 

• Celem jest ostatecznie wychowanie do dojrzałej wiary chrześcijańskiej. 

• Od tego, jak poradzimy sobie z rewizją przygotowań do chrztu i bierzmowania, „będzie zależało obli-

cze chrześcijaństwa w świecie w przyszłości oraz zdolność wiary chrześcijańskiej do przemawiania do 

kultury” (s.45). 

• Inicjacja jest istotnym elementem ewangelizacji. 

• Często zdarza się, że osoby, które uczęszczają na katechezy potrzebują jeszcze prawdziwego nawróce-

nia (o tak!). Musimy więc im głosić Ewangelię wzywać do nawrócenia, prowokować je i wspierać.  

• Dlaczego słowa dotyczące Boga są obce naszej kulturze? 

• „Nowa ewangelizacja jest wezwaniem skierowanym do wspólnot chrześcijańskich, aby w większym 

stopniu pokładały swą ufność w Duchu, który je prowadzi w historii. Będą w ten sposób zwyciężać lę-

ki, których doświadczają, i uda im się wyraźniej zobaczyć miejsca i drogi, poprzez które można po-

stawić kwestię Boga w centrum życia współczesnych ludzi” (s.48). 

• Ale mamy też wychowywać nie tylko do wiary, ale wychowywać w ogóle do życia. To naturalne, że 

ewangelizacji i wprowadzaniu w wiarę towarzyszy działalność wychowawcza. Dziś szkoły nie wy-

chowują, stan edukacji jest katastrofalny, nikt nie przekazuje wartości, nie formuje się dziś człowieka – 

potrzeba wychowawców, którzy byliby nimi naprawdę i którzy będą autentycznymi świadkami warto-

ści – będą żyć tym, o czym mówią. (W Ruchu: animatorzy i ich małe grupy – mamy im nie tylko coś 

mówić, ale też całościowo wychowywać). 

• Rozeznawanie, które leży u podstaw nowej ewangelizacji musi też zająć się zaangażowaniem kultural-

nym i edukacyjnym Kościoła. Trzeba pomagać tym przestrzeniom, aby były miejscami, w których 

formują się osoby wolne i dojrzałe, zdolne wnieść kwestię Boga w swe życie, rodziny, we współczesne 

dylematy. 

• Kościół musi też ewangelizować świat za pomocą swojego postępowania (świadectwo życia). Potrzeba 

ludzi, którzy swym codziennym postępowaniem nadają moc ewangelizacji, której się oddają. 
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• „Ewangelizować może tylko ten, kto sam poddał się i poddaje ewangelizacji, kto jest gotów dać się 

odnowić duchowo przez spotkanie i życiowe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. (Uwierzyłem, dla-

tego przemówiłem!) (s.53). 

• „Zadania ewangelizacji nie można zaplanować spontanicznie, wymaga ono skupienia, edukacji i tro-

 

• Nowa ewangelizacja ma być nie obowiązkiem, dodatkowym ciężarem, lecz środkiem zaradczym (!), 

który jest w stanie przywrócić radość i życie! (s.59) 

 

NOTATKI Z PORTA FIDEI 
 

• Nowa ewangelizacja jest wpisana w drogę wiar. Wiara przeżywana w radości i odnowionym entuzja-

zmie. 

• Nie możemy się zgodzić na to, by sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem – Samarytanka: 

czerpać ze źródła, karmić się Słowem Bożym i Chlebem Życia. 

• Źródłem i przyczyną ewangelizacji jest spotkanie z żywym Bogiem. 

• Miłość Chrystusa przynagla nas, Caritas Christi urget nos – na nowo odkryć radość w wierze i odna-

leźć entuzjazm w przekazywaniu wiary. 

• Wiara rośnie przez wiarę. 

• Nie ma innej możliwości posiadania siebie jak tylko poprzez coraz większe powierzanie siebie w ręce 

tej Miłości, którą odczuwa się jako coraz większą, ponieważ swoje źródło ma w Bogu. 

• Wiara i miłość potrzebują się nawzajem. 

• Dostrzegać cuda, których Bóg dokonuje, być żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w wie-

rze. 

• Nakaz, który zawsze jest nowy, a nie: że kiedyś dawno go dostaliśmy. 

• Chrześcijanie doświadczają radości i trudności, to krzyż i zmartwychwstanie. 

 

NOTATKI Z BP. RYSIA 
 

• Nie można kamuflować o Panu Jezusie 

 

• Ogromna rola proboszcza i jego odpowiedzialność. 

• Nie może być tak, że świecki chce ewangelizować, a nie jest posłany – to nie jest prywatny biznes! To 

jest na chwałę Jezusa. Czy ja jestem posłany? 

• Załapałem wreszcie, co to jest nowa ewangelizacja: iść do tych, którzy zbłądzili. 

• Jeśli ewangelizacja to tylko jednorazowe fajerwerki, to lepiej tego nie robić. 

• Nie każde spotkanie religijne to od razu ewangelizacja. Nazywać rzeczy po imieniu. W ilu takich 

„ewangelizacyjnych” spotkaniach rzeczywiście głoszony był kerygmat? 

 

• Nie chodzi o to, by przystosować Boga do świata! 

• My nie mamy kamuflować, ale mówić wprost. 

• Głosić orędzie takim, jakim ono jest, a nie przystosowywać je i ugładzać. 

 

• Podstawową misją Kościoła jest ewangelizacja. 

• Pierwsze wspólnoty były wypełnione Jezusem. 

• Ale Jezus też miał kłopoty ze swoimi uczniami, nawet po zmartwychwstaniu – w Kościele zostajemy 

grzeszni. Mi się zawsze wydawało, że ja muszę udawać, że jestem „święty”, a Jezus chce mnie właśnie 

takiego, z moimi słabościami. 

• To wszystko już jest w Piśmie Świętym! Nie odkrywamy Ameryki z nową ewangelizacją – Jezus to 

już wszystko robił i wymyślił. 

• Jak mówić wprost o Bogu w swoich środowiskach? Bo tak chyba trzeba. 

• Treść ta sama, ale głoszenie jest inne. 

• Pozytywne, autentyczne świadectwo: mówię to, co mam w sercu, co sam przeżyłem. 
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• Być zakochanym w Panu Jezusie. 

• Czy my mówimy znajomym, gdy pytają nas o weekend: Słuchaj, byłem w niedzielę w kościele i spo-

tkałem się z Bogiem! – dla nas kościół to już rutyna. 

 

• My to wszystko wiemy! Ale czemu przechodzimy formację i nic? Czemu nie świadczymy o Jezusie? 

• To, że jest napisane, to jeszcze nie znaczy, że to się przełoży na życie. Jeszcze musi coś zaskoczyć. 

• Co jeszcze mogę zrobić? 

 

• Pierwsze publiczne wystąpienie Jezusa to nie była żadna rewolucja, nic całkiem nowego. On robił to, 

co inni uczeniu w Piśmie, tylko z  MOCĄ. 

• I nowa ewangelizacja to nie jest zrywanie z tradycją! Ale wychodzenie od niej. Nie zrywamy z tym, co 

było dotąd, ale wypełniamy to Nowym. 

• Współpraca z proboszczem – to takie bardzo życiowe i potrzebne. 

 

NOTATKI Z KO – GEOK SENG LIM (WYBRANE) 
 

• W życiu z Jezusem nie chodzi o to, ile o Nim wiem, ale jak Go kocham. 

• Żeby zostać rybakiem ludzi, trzeba tylko pójść za Jezusem („pójdź za mną”). My myślimy, że chodzi 

o to, by się nie wiadomo jak starać, wysilać, męczyć, a tak naprawdę nie robimy tego jednego, co trze-

ba: a trzeb iść za Jezusem. 

• Jesteśmy zmęczeni, bo chcemy sami pracować ciężko, sami być owocnymi, a chodzi o to, by oddać się 

Jemu! 

• Służba wydaje się nam ciężka. Służymy Królowi królów, a nie ma w nas radości. A wszystko o co On 

prosi, to pójść za Nim! 

• Chodzi o pasję serca! O pasję chrześcijaństwa! Czy jesteśmy zapaleni tym, co Bóg robi w naszym ży-

ciu? 

• Jezioro Galilejskie vs. Morze Martwe: Jezioro Galilejskie otrzymuje i daje (poprzez rzekę Jordan) i jest 

żywe, Morze Martwe tylko otrzymuje, a nie daje, jest bogate, ale zbyt bogate, by było w nim życie. Je-

steś jak Morze Martwe czy jak Jezioro Galilejskie? 

• Mamy czynić uczniów: aktywnych graczy, a nie biernych widzów. 

• Kim jest świadek? Kimś, kto składa naoczną relację z tego, co widział, słyszał czy doświadczył. Czy 

my jesteśmy niezaprzeczalnym dowodem na to, że Jezus jest prawdziwy i żywy? 

• Proste narzędzie: modlitwa, troska, ewangelizacja (pray, care, share). Jego celem jest to, by ewangeli-

zacja była stylem naszego życia, częścią codzienności, a nie specjalnie zorganizowanym wydarzeniem. 

• Mamy różne kręgi: rodzinę, znajomych, Kościół, sąsiadów, miejsce pracy. I mamy różne więzi 

z ludźmi i to wobec nich mamy składać świadectwo. 

• Modlitwa – „czy mogę się za ciebie pomodlić?” = sposób na nawiązanie kontaktu ;) módl się za nich 

regularnie i wiernie i po jakimś czasie zapytaj, jak Bóg odpowiada. 

• Troska – staraj się okazywać troskę i uprzejmość, rozwijaj osobistą więź, poznaj ich, zadawaj pytania. 

• Ewangelizacja – dziel się Ewangelią, opowiedz o swoim doświadczeniu Boga. 

• Można zacząć od dowolnego elementu, bo te trzy rzeczy tworzą krąg. Jedna powinna zawsze prowa-

dzić do drugiej.  
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