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-teczka 2012 
apteczka w dziele ewangelizacji 

Dodatek do teczki 2011 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1: EWANGELIZACJA 

Dlaczego akurat ewangelizacja i z czego wynika? 

Kto głosi? czyli krótka historia o powołaniu do ewangelizacji.  

Jak ewangelizować?  

Jakim językiem należy głosić Ewangelię? 

Jak rozmawiać o Jezusie?  

Ewangelizacja w pojedynkę? Nie! Czyli rola Ducha Świętego - o owocach ewangelizacji. 

Jakie formy mogą być wykorzystywane w ewangelizacji?  

Dziewięć postaw bardzo skutecznych ewangelizatorów (wg. o. Toma Forresta). 

Cechy ucznia Chrystusa (ks. Blachnicki). 

Kilka uwag odnośnie ewangelizacji.  

Masz w wakacje wolną chwilkę? Słowo o świadectwie.  

DEE – czyli Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji. 

Ks. Franciszek Blachnicki o ewangelizacji. 

20 myśli o sposobie ewangelizacji. 

Nowa mentalność w nowej ewangelizacji wg. Jose H. Prado Floresa. 

Cytaty z adhortacji papieskich mówiące o nowej ewangelizacji. 

 

 

2: KERYGMAT 

Kerygmat  – fragmenty biblijne. 

Konspekty do nauczań kerygmatycznych. 

Pytania do refleksji nt. kerygmatu. 

Kerygmat na stronach internetowych: snegdansk.pl  

Kerygmat na stronach internetowych: jezus.waw.pl 

Kerygmat na stronach internetowych: www.bogurodzica.ox.pl  

Zobrazowanie sześciu punktów kerygmatu na przykładzie dłoni.  

 

 

3: ŚWIADECTWO 

Co powinno być treścią świadectwa? Czyli wskazówki o tym, jak mówić świadectwo. 

A: Warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie. (wg ks. F. Blachnickiego) 

B: W jaki sposób mówić świadectwo? 

C: Niebezpieczeństwa związane z treścią świadectwa. 

D: Sposób mówienia 

E: Dobór sformułowań 
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4: REKOLEKCJE 

Z Archiwum ACR: ks. Z. Snarski, PRZYJMIJ WEZWANIE.  

Przygotowanie animatora do rekolekcji: 

Propozycje (uwagi) dotyczące ewangelizacji na poszczególnych rekolekcjach oazowych. 

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE).  

Propozycje do wykorzystania podczas rekolekcji. 

Scenariusze kilku pantomim. 

 

 

5: MODLITEWNIK 

Modlitwy przed lekturą Pisma Świętego (Namiot Spotkania, Medytacja ignacjańska) 

Modlitwy po łacinie. 

Modlitwy o tematyce eucharystycznej. 

Modlitwy zawierzenia. 

Modlitwa ewangelizatora. 

Wieczorny Rachunek Sumienia 

Modlitwa w intencji ewangelizacji. 

 

 

6: INSPIRACJE 

List miłosny Boga Ojca. 

Przemyślenia na temat wybranych postaci biblijnych. 

Ewangelizacyjna projekcja filmu „JEZUS”. 

Pomocna lektura. 
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Zasady, o których TRZEBA pamiętać,  

stosując pantomimę jako środek ewangelizacji: 

1. Podstawowa cecha pantomimy to schematyczność, pewne przerysowanie, przejaskrawienie. Nie należy tego 

unikać, dostosowując scenariusze  

2. Głosimy Chrystusa jako Pana, nie siebie samych jako wspaniałych aktorów 

3. Należy dbać o czytelność znaków, stosować powszechnie przyjęte gesty, skojarzenia, symbole  

4. Unikać niewłaściwych skojarzeń (np. zakrystia jako piekło, ksiądz grający szatana itp. Nawiasem mówiąc, 

kapłan W OGÓLE nie powinien brać udziału w pantomimach jako aktor) 

5. Unikamy wszelkich nawet pozorów profanacji; przy grze w kościele niech ołtarz pozostanie ołtarzem, a nie 

składowiskiem rekwizytów; podczas przedstawienia nie musimy oddawać czci ołtarzowi czy tabernakulum, ale 

już schodząc ze sceny nie wolno o tym zapomnieć... 

6. NIE IDENTYFIKOWAĆ SIĘ Z ROLĄ! (zwłaszcza z rolą szatana, grzechu, alkoholika itp.); przy stosowa-

niu rekwizytów typu czarny strój, flaszka piwa itp. przygotowywać się do roli dopiero na miejscu, nie przy-

chodzić tak ubranym od razu (szczególnie jeżeli wcześniej uczestniczymy w Eucharystii...) 

7. Wymieniajmy się rolami - nie może jedna i ta sama osoba w każdej pantomimie grać Boga, inna cały czas 

szatana itp. 

8. Pamiętać o wspólnej modlitwie przed rozpoczęciem pantomimy  

9. Warunek podstawowy i absolutnie niezbędny: ZAWSZE gramy w stanie łaski uświęcającej!!!  
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KONSPEKTY DO NAUCZAŃ KERYGMATYCZNYCH 

 
MIŁOŚĆ BOŻA 

 

CEL: Doświadczyć osobistej i bezwarunkowej miłości Boga 

 

A. WPROWADZENIE 

 bez czego ludzie nie są w stanie żyć? Czego człowiek dzisiaj pragnie najbardziej? A Ty? 

 Bóg zaprasza Cię tu dzisiaj aby się do Ciebie zbliżyć, aby dzisiaj powiedzieć Ci bardzo ważną rzecz (o ile 

nie najważniejszą): KOCHAM CIĘ!!! 

 nie wiem czy te słowa Cię poruszają, co dla Ciebie znaczą, czym dla Ciebie jest miłość, wbrew 

wszystkiemu co o miłości mówi świat, Bóg otwiera swoje serce i woła do Ciebie: TYŚ MOIM! 

 

B. ZASADNICZA CZĘŚĆ TEMATU 

Iz 43,1 

1. Bóg kocha Ciebie osobiście, ponieważ jest Twoim Ojcem. 

 miłość osobista, indywidualna, po imieniu, 

 Bóg nie kocha wszystkich ludzi ale kocha Ciebie, właśnie Ciebie, 

 każdy z nas potrzebuje być kochanym i te pragnienia prawdziwej miłości spełniają się w Bogu, 

 Bóg zna Cię najlepiej, On zna Cię po imieniu i dzisiaj woła do Ciebie po imieniu... 

Ps 139,14 – ja i Ty jesteśmy cudem w oczach Boga 

Jr 31,3 – Bóg kocha Ciebie miłością skierowaną do Ciebie od zawsze 

 

2. Bóg kocha Cię bezwarunkowo, ponieważ On jest miłością 

 dlaczego Bóg nas tak kocha, za co? Czym zasłużyliśmy sobie na taką miłość? 

J 4,8b – On nie kocha nas za to co robimy ale dlatego że jest miłością. Bóg kocha Ciebie. (kropka!) 

 w miłości nie stawia żadnych warunków, kocha Cię dokładnie takim jakim jesteś 

 Jego miłość się nie zmienia,  

2 Tm 2,13 – Bóg jest Wszechmogący, ale jest jedna rzecz, której Bóg nie może: przestać Cię kochać, 

Iz 54,10 

 nie musisz udawać, że jesteś kimś innym, bo Bóg kocha Cię takiego jakim jesteś, 

 Bóg nie kocha Cię dla Twoich wartości, ale kocha Cię z Twoimi wartościami 

 Bóg kocha Cię bo jesteś Jego dzieckiem, nigdy nie zapomina o Tobie 

Iz 49,15 – nawet kiedy wszyscy Cię odrzucają – On Cię przytula, nawet kiedy dopuszczasz się złych rzeczy w 

swoim życiu, bez względu na Twoje samopoczucie, humory, kiedy się uśmiechasz, kiedy płaczesz 

Iz 49,16 – On jest cały czas w Tobie zakochany, Bóg szaleje za Tobą do tego stopnia, że Imię Twoje wyrył na 

swoich dłoniach 

 

3. Bóg pragnie tylko Twojego dobra. 

Ef 3,20 – Bóg pragnie Twojego szczęścia, ma dla Ciebie wspaniały plan, nieskończenie lepszy niż możesz 

sobie wyobrazić 

Ps 37,5 – Bóg kocha Ciebie i jedyna rzecz, o którą Cię prosi to byś uwierzył w Jego miłość 

!POZWÓL SIĘ KOCHAĆ BOGU! 

1 P 5,7 – pierwsza rzecz, o którą bóg nas prosi to nie to byśmy Go kochali, ale abyśmy pozwolili Mu się ko-

chać 

Łk 15, 3-6.8-9 – Nie musisz Go dogonić, szukać, ale pozwól Jemu szukać, dogonić Ciebie; 

trzeba nam zatrzymać się i pozwolić się dogonić przez Jego miłość. 

 

Czasem szukasz Boga i chcesz Go pokochać, ale nikt nie może Go kochać, jeśli wcześniej nie doświadczył 

Jego miłości. 

Konkluzja: PRZYJMIJ JEGO MIŁOŚĆ, POZWÓL SIĘ JEMU KOCHAĆ! 
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GRZECH 

 

CEL: Uznać własną grzeszność, niezdolność do zbawienia samego siebie  

i konieczność bycia zbawionym 

 

A. WPROWADZENIE 

 

 Miłość Boża – jakie jest Twoje życie, czy na każdym kroku Twojego życia doświadczasz jej? 

 Jeśli Bóg nas kocha to dlaczego ludzie się teraz zabijają, istnieje głód, bieda, dyskryminacja, nasze 

rodziny: kłótnie, pijaństwo, małżeństwa się rozpadają, dzieci buntują się przeciw rodzicom, beznadzieja 

w życiu osobistym, lęk, strach, zazdrość, zniechęcenie, gorycz, smutek, żal??? 

 

B. ZASADNICZA CZĘŚĆ TEMATU 

 

a) zauważenie problemu 

Rz 3,23 – GRZECH!  przyczyną naszego nieszczęścia, przeszkadza by miłość Boża objawiła się na tym świe-

cie, jest przyczyną całego zła, które trapi ludzkość 

 szatan oszukał człowieka mówiąc, że może on osiągnąć szczęście własnymi siłami 

 GRZECH to jest problem człowieka, Twój i mój problem 

 

b) natura grzechu + szatan (wróg Boga) 

 człowiek szukając przyczyn własnego nieszczęścia szuka go wokół siebie 

Jk 1,14-15 – grzech rodzi się w nas, to nasze wnętrze sprawia, że dajemy złe owoce, owoce grzechu 

Ps 51,7 – grzech jest jak cień, nierozłączny z człowiekiem 

 każdy z nas jest przywiązany liną grzechu, która pomimo naszych wysiłków i dobrych chęci nie pozwala 

nam dotrzeć na drugi brzeg zbawienia 

J 8, 34 – jesteś niewolnikiem grzechu, grzech związał Cię całego, potrzeba aby ktoś przerwał tę linę 

CZYM JEST GRZECH? 

 brak wiary w Boga 

 brak ufności w Jego miłość, dobre zamiary, plany 

 wiara sobie a nie Bogu, 

 „Ja mam lepszy plan” - stawianie się na miejscu Boga 

Prz 8,36 – grzech rani głównie człowieka – czyni więcej złego człowiekowi niż Bogu,  

 szatan, który jest osobistym wrogiem Boga atakuje Jego najczulsze miejsce: mnie i Ciebie 

 on nas oszukuje, wmawia, że możemy o własnych siłach osiągnąć szczęście 

 dlaczego? Bo szatan pragnie naszej śmierci, wie, że takie jest prawo: 

Rz 6,23 – to nie Bóg skazuje człowieka, to nie jest kara, Bóg tak kocha Ciebie i szaleje za Tobą, że w żadnym 

wypadku nie chce twojej śmierci 

ŚMIERĆ jest niestety oczywistą konsekwencją grzechu, dusza oddalona od Boga przez grzech oddziela się od 

źródła życia a więc UMIERA 

 dzisiaj stajemy przed wyborem 

 trzeba wybrać i wyrzec się tego co nas oddziela od Boga i prowadzi do śmierci 

 

c) uznanie własnego grzechu 

decyzja nie będzie możliwa jeśli Ty w swoim sercu nie zobaczysz grzechu 

J 9,41 

 

Konkluzja: Najgorsza rzecz jaka może się przydarzyć człowiekowi to nie  

to, że jest grzeszny ale to, że nie rozpoznaje własnego grzechu 
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ZBAWIENIE W JEZUSIE 

 

CEL: Jezus – jedyny Zbawiciel – jedyne rozwiązanie dla świata i człowieka 

 

A. DOBRA NOWINA 

J 3,16-17 – Bóg nie zostawia człowieka w tragicznej sytuacji śmierci – człowiek sam nie potrafi dojść do Boga 

– TO BÓG SCHODZI DO CZŁOWIEKA 

JEZUS – jedno, jedyne rozwiązanie dla wszystkich, JEZUS = BÓG ZBAWIA 

JEZUS – nie tylko przynosi nam zbawienie Boga, ale sam jest Bogiem, lekarstwem i lekarzem jednocześnie – 

jest Emmanuelem, Bogiem  nami 

 

B. CO CZYNI JEZUS? 

1) Zwycięża szatana 

Rdz 3,15 – to Jezus miażdży głowę nieprzyjaciela, Jezus jest jedynym, który zwyciężył szatana 

J 16,33 

2) Ratuje od grzechu 

Kol 2,13-14 – Jezus jest Barankiem Bożym, który przychodzi zgładzić grzechy świata, abyśmy mogli życ peł-

nią życia 

 Jezus płaci za nas dług, już nic nie jesteśmy winni prawu, 

 dzięki Krwi Chrystusa nasze grzechy zostały przebaczone 

3) Zapomina grzechy 

Mi 7,19 – Bóg nie tylko przebacza nam nasze grzechy ale ja całkowicie zapomina 

 Bóg ma krótką pamięć jeśli chodzi o nasze grzechy, które zostały zgładzone przez Krew Jezusa 

Hbr 10,14 – W obecności Boga jesteśmy święci i czyści ponieważ Krew Jezusa oczyściła nas z wszelkich win 

4) Uwalnia od grzechu 

Rz 7,14-25 

2 Kor 5,17 – jesteśmy odrodzeni jako nowe stworzenia w Jezusie, stary człowiek umarł i jesteśmy nowi 

Ga 5,1 – tylko Jezus może dać nam prawdziwą wolność, teraz możemy trwać w wolności, zwyciężać mocą 

Jezusa to co nas zniewala 

5) Ogłasza życie Boskie – niebieskie: POKÓJ 

P: Po co przyszedł Jezus? 

J 10,10 Wszyscy – Jezus odkrywa przed nami najważniejszy i jedyny cel swojej misji – dać człowiekowi ży-

cie, NOWE ŻYCIE, życie obfite 

  

 Jezus stał się człowiekiem aby nam pokazać jak żyć pełnią życia, co też zaczyna obraz... Boga 

 to JEZUS (nikt inny) nadaje prawdziwy sens naszemu życiu 

 to JEZUS daje życie pełne, obfite, wprowadzając prawdziwy pokój we wszystkich jego wymiarach: 

a) POKÓJ Z SAMYM SOBĄ  J 8,3-11 – Jezus uwierzył w te kobietę, przywrócił jej godność, na nowo stała 

się kobietą, otwiera przed nią nową przyszłość: „Idź i nie grzesz więcej” 

b) pokój z innymi Łk 19,1-10 – Jezus zmienia życie Zacheusza, który odkrył radość z bycia uczciwym, Z. 

Został wyzwolony ze swojej chciwości i zaczyna żyć w pokoju z innymi  

c) pokój z Bogiem Łk 23, 39-43 – ani biczowanie, ani więzienie nie były dla niego lekarstwem, miał świado-

mość, że śmierć była sprawiedliwym rozwiązaniem, ale: JEZUS otwiera mu bramy nieba, dla Jezusa nikt nie 

jest skazany na śmierć  

 

C. JAK REALIZUJE SIĘ NASZE ZBAWIENIE? 

1) Przez swoje wcielenie 

 Bóg tak nas kocha, że pomimo naszych grzechów zsyła Swego jedynego Syna – Bóg staje się człowiekiem 

by wziąć na siebie nasze grzechy 

 Bóg wziął na siebie wszystkie nasze słabości, on był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu (żył w 

ciele człowieka: płakał, czuł się samotny, opuszczony, śpiewał, śmiał się), zamknął w sobie całe życie 

człowieka i Boga, 100% / 100%  
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Mt 1,23 – Jezus staje się człowiekiem by być BOGIEM... z nami 

 

2) Przez swoją śmierć  

P: Czy Jezus został zabity? JEZUS DAŁ SIĘ ZABIĆ! 

 2 Kor 5,21 – Jezus wziął na siebie wszystkie nasze słabości, grzechy, a gdy umarł na krzyżu razem z nim 

umarły nasze grzechy – w ten sposób  nasze grzechy umarły na zawsze na Krzyżu Jezusa 

ZD: tabliczka JEZUS-GRZECH – to tak jak umiera Jan Kowalski, Jan, Kowalski 

Więc na Krzyżu w agonii był JEZUS-GRZECH – gdy Jezus umarł o trzeciej po południu w Wielki Piątek – 

razem z nim umarł grzech, Twój i mój grzech 

 

3) Przez swoje zmartwychwstanie 

 dzieło zbawienia nie skończyło się na śmierci 

 Jezus zmartwychwstał zostawiając nasze grzechy w grobie 

 wraz ze zmartwychwstaniem Jezus pokonał najgorszą konsekwencję grzechu: ŚMIERĆ 

 1 Kor 15,55 – już nie musimy umierać, bo Jezus umarł za Ciebie a zmartwychwstając daje Ci NOWE ŻY-

CIE!  

 

D. PODSUMOWANIE 

 Tylko Jezus umarły, zmartwychwstały i uwielbiony jest rozwiązaniem, które Bóg dał światu 

 

Dz 4,12 – tylko Jezus jest w stanie zgładzić grzechy świata i pokonać szatana 

Na krzyżu umarł nasz grzech a przez zmartwychwstanie dostajemy nowe życie w obfitości abyśmy także my 

jak i Jezus mogli żyć jak Dzieci Boże  

  

 

 

Nowa mentalność w nowej ewangelizacji wg. Jose H. PradoFloresa. 
 

ROLNIK RYBAK 

 Rolnik zazwyczaj pracuje sam 

 Rolnik posiada kawałek ziemi, który ota-

cza wysokim murem i znakiem: „Wła-

sność prywatna. Wstęp wzbroniony. Uwa-

ga – Zły pies”. 

 Rolnik pracuje w czasie siewu i cierpliwie 

czeka na żniwa, które przychodzą za kilka 

miesięcy. Jego praca jest zaprogramowana 

przez kalendarz i pory roku.  

 Rolnik zbiera plony i przechowuje je w 

spichlerzu. Ma mentalność magazynowa-

nia, zabezpieczając się na cały rok. 

 Rolnik wychodzi na pole każdego ranka, 

chodząc po tych samych ścieżkach, po 

których chodził jego ojciec i dziad. Nawet 

jego inwentarz chodzi po tych samych 

drogach każdego dnia. 

 

 Rybak pracuje z innymi, musi pracować w gru-

pie 

 Rybak nie może posiąść kawałka morza na wła-

sność. Pracuje w zawsze nieograniczonym „roz-

szerzającym” się świecie i jego wizje są również 

nieograniczone. Jego horyzonty są dalekie, jak 

wielkie jest morze. 

 Rybak pracuje każdego dnia lub nie je. Pracuje 

przez cały rok, bez względu na pory roku i nawet 

w czasie złej pogody. 

 Rybak nie może przechowywać ryb (przynajm-

niej 2000 lat temu nie mógł), po prostu zepsują 

się. Żyje z dnia na dzień, ufając w hojność mo-

rza, ale też nigdy nie będzie w stanie liczyć na 

nie. 

 Na morzu nie ma ścieżek. Każdego dnia rybak 

staje przed otwartym morzem, wznosząc oczy i 

pytając „gdzie teraz?” Musi iść poza horyzonty 

swojej pewnej wiedzy – na połów.  

 

Zadania i strategie ewangelizujących są czystym podobieństwem do pracy i życia tych rybaków. Obie zależą 

od kreatywności. Nie ma żadnych granic, żadnego bezpieczeństwa, ponad wolnością tańczących fal. 
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Bóg chce takich współpracowników, którzy: 

 

 Pracują z innymi, nie tylko sami, 

 Pracują dzień po dniu, bez zabezpieczenia, bez rutyny lub ustalonych planów, 

 Liczą bardziej na nowe pomysły zsyłane przez Boga, niż na doświadczenie z przeszłości, 

 Patrzą poza ich program i oczekując na nowy, pytają Pana: „Gdzie teraz? Czego ode mnie dzisiaj 

oczekujesz?”, 

 Modlą się: „Panie, okaż mi Swoje drogi, bo Twoje słowo jest lampą na mojej ścieżce. Nie chcę zapro-

gramować mojego planu podróży i raczej polegam na Twoim słowie, by oświetlało moje kroki”. 

 
 

Cytaty z adhortacji papieskich mówiące o nowej ewangelizacji. 
 

 „Nowe głoszenie Chrystusa musi zrodzić się z wewnętrznej odnowy Kościoła, a cała odnowa w Ko-

ściele musi mieć misję jako swój cel, jeśli nie ma paść ofiarą pewnego  rodzaju kościelnej introwersji. 

Każdy aspekt posłannictwa Kościoła do świata musi rodzić się z odnowy, która pochodzi z kontem-

placji oblicza Chrystusa”. „Ecclesia in Oceania”, p. 19. (1998r.) 

 „Celem formacji powinno być wpojenie chrześcijanom nie tylko technicznej umiejętności sprawnego 

przekazywania prawd wiary, ale także głębokiego osobistego przekonania, które pozwala skutecznie 

dawać świadectwo wiary w życiu. Wszyscy, którzy zostali powołani do głoszenia Ewangelii, winni 

zatem całkowicie podporządkować swoje działanie kierownictwu Ducha, który „jak w początkach Ko-

ścioła, tak i dzisiaj działa w każdym głosicielu Ewangelii, jeśli tylko poddaje się on jego kierownic-

twu”. „Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe, nie zastąpią 

cichego tchnienia Ducha. Również najlepsze przygotowanie głosiciela nic nie zdziała bez Niego. 

I żadna wymowa nie zdoła poruszyć człowieka bez Jego tchnienia” (EN65-66)”. 

„Ecclesia in Africa”, p. 77. (1995r.) 

 „Ponieważ cały Lud Boży jest przeznaczony, by głosić Ewangelię, ewangelizacja nigdy nie jest ak-

tem indywidualnym i wyizolowanym. Jest ona zawsze zadaniem eklezjalnym, które musi wypełniane 

w komunii z cała wspólnotą wiary. (…) W każdym przypadku jest rzeczą oczywistą, iż nie może być 

prawdziwego przepowiadania Ewangelii, jeśli chrześcijanie nie będą również dawać świadectwa życia 

zgodnego z orędziem, które głoszą”. „Ecclesia in Asia”, p. 42. (1998r.) 

 „Nakazowi ewangelizowania, który Pan zmartwychwstały zostawił swojemu Kościołowi, towarzyszy 

pewność, oparta na obietnicy, że On nadal żyje i działa wśród nas. Ta tajemnicza obecność Chrystu-

sa w swoim Kościele jest gwarancją sukcesu w realizacji misji, która mu została powierzona. W tym 

samym czasie ta obecność czyni możliwym nasze spotkanie z nim, jako Synem wysłanym przez Ojca, 

jako Panem Życia, który nam udziela swego Ducha”. „Ecclesia in America”, p. 7. (1997r.) 

 „Tak, po dwudziestu wiekach Kościół ma do ofiarowania na początku trzeciego tysiąclecia to samo 

orędzie, które stanowi jego jedyne bogactwo: Jezus Chrystus jest Panem; w Nim i tylko w Nim jest 

zbawienie (por. Dz 4, 12). Źródłem nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus, «Kościół 

zaś jest jakby kanałem przenoszącym i rozprzestrzeniającym falę łaski, tryskającej z przebitego Serca 

Odkupiciela»”. „Ecclesia in Europa”, p. 18. (2003r.) 

 „Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, gdyż On, odwieczne Słowo Boga, które od zawsze jest w łonie 

Ojca (por. J 1, 18), umiłował nas tak bardzo, że przyjął we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, naszą 

ludzką naturę, stając się uczestnikiem naszego życia, by nas zbawić. Wyznawanie tej prawdy stanowi 

podstawę naszej wiary. Utrata prawdy o Jezusie Chrystusie czy jej niezrozumienie uniemożliwiają 

wniknięcie w samą tajemnicę miłości Bożej i komunii trynitarnej”. „Ecclesia in Europa”, p. 19. 

(2003r.) 

 „Ewangelia nadziei, przekazana Kościołowi i przezeń przyswojona, musi być głoszona na co dzień 

i każdego dnia trzeba dawać o niej świadectwo. Takie jest powołanie Kościoła we wszystkich czasach 



 8 

i we wszystkich miejscach. (…) Kościele w Europie, czeka cię zadanie «nowej ewangelizacji! Umiej 

odnaleźć entuzjazm głoszenia”. „Ecclesia in Europa”, p. 45. (2003r.) 

 „U progu trzeciego tysiąclecia (…) wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przeko-

naniem słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii. Tylu jest braci „ochrzczo-

nych, ale niewystarczająco zewangelizowanych”. (…) O potrzebie nowej ewangelizacji, tak bardzo 

odczuwanej przez mojego czcigodnego poprzednika, o skuteczności słowa Bożego należy mówić na 

nowo bez lęku, z przekonaniem. Kościół, pewny wierności swego Pana, niezmordowanie głosi dobrą 

nowinę Ewangelii i zachęca wszystkich chrześcijan do ponownego odkrycia, jak fascynujące jest na-

śladowanie Chrystusa”. „Verbum Domini”, p. 96. (2010r.) 

 „Dlatego nasze czasy powinny być coraz bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego oraz 

nowej ewangelizacji. (…) Niech Duch Święty obudzi w ludziach głód i pragnienie słowa Bożego oraz 

powoła gorliwych zwiastunów i świadków Ewangelii. (…) Niech również dzisiaj Duch Święty nie 

przestaje powoływać przekonanych i przekonujących słuchaczy i zwiastunów słowa Pańskiego”. 

„Verbum Domini”, p. 122. (2010r.) 

 

 

 
MODLITWA W INTENCJI EWANGELIZACJI 

 
Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,  

Ty, który wezwałeś nas wszystkich, aby uczynić nas  rybakami ludzi, 

spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni za misję, nam powierzoną. 

 

Otwórz nam horyzonty całego świata, 

spraw, byśmy potrafili usłyszeć nieme błagania wielu braci, 

którzy w ciemnościach Ciebie szukają, 

prosząc o światło prawdy i gorącą miłość. 

 

Poprzez Twoją drogocenną Krew, 

wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich, 

pozwól nam odpowiedzieć na Twoje wezwanie w taki sposób,  

abyśmy mogli Ci ofiarować cały świat zewangelizowany. 

 

Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Twojej i naszej Matki,  

której zawierzamy tę naszą modlitwę. 

 

 Amen. 
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