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Zarys warsztatów: 

• Motywacje i kondycja 

• Treść (co głoszę = co 

przyjmuję) 

• Forma (jak głosić?) 

• Wyzwania i inspiracje 
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A: Ewangelizować 

bez lęku !? (…) 

 

czyli kilka inspiracji w dziele nowej 

ewangelizacji 
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Zadaj sobie uczciwie 

pytanie: 

Co cię skłoniło, żebyś się tu dziś pojawił? 

Jakie masz motywacje jeśli chodzi o ewangelizację? 

Dlaczego ewangelizujesz (czy chcesz ewangelizować)? 
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EWANGELIZACJA –  
Podstawowe zadanie Kościoła 

Kościół jest dla ewangelizacji! 

Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu. Mk 16, 15 

Wielka misja: 
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Zadanie: 

Napisz na karteczce w kształcie serca, 
fragment z Pisma Świętego, szczególnie dla 

ciebie ważny. 

Podaj to serduszko osobie obok. 
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Palące wezwanie! 

Wielu ludzi (szczególnie młodych) wątpi w to, że życie 

jest dobrem i nie widzą światła na swej drodze. 

Światło wiary rozświetla ciemność i pozwala zrozumieć, 

że istnienie jest owocem miłości Bożej i stąd ma 

nieocenioną wartość. Człowiek, który zapomina o 

Bogu, traci nadzieję i staje się niezdolny do kochania 

swego bliźniego! 
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Stawajcie się uczniami 

Chrystusa. 

Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Głoszenie 

Ewangelii wynika z radości spotkania z Chrystusem i z 

tego, że w Nim znalazło się skałę, na której można 

budować swoje istnienie. 

Chodzi o to, aby każdy z nas pozwolił się kształtować 

każdego dnia przez Słowo Boże: ono uczyni nas 

przyjaciółmi Jezusa i zdolnymi włączyć innych ludzi w tę 

przyjaźń z Nim. Pamiętajcie o darach, jakie otrzymaliście 

od Boga. 
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Idźcie! 

Ewangelizować oznacza nieść innym Dobrą Nowinę o 

zbawieniu, a tą Dobrą Nowiną jest osoba: Jezus 

Chrystus. Ewangelizacja rozpoczyna się zawsze od 

spotkania z Panem Jezusem. Im lepiej Go znamy, tym 

bardziej pragniemy Go głosić. 

Duch Święty zamieszkuje w nas i rozpala nasz umysł i 

serce – pobudza do czynienia dobra, służenia innym, 

dawania świadectwa. Pozwólcie, aby kierowała wami 

moc miłości Boga. Miejcie odwagę wyjść ku innym i 

poprowadzić ich na spotkanie z Bogiem. 
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Docierajcie do wszystkich 

narodów. 

Zmartwychwstały Chrystus posłał swoich uczniów, aby 

dawali świadectwo o Jego zbawczej obecności. Bóg 

pełen miłości pragnie, aby wszyscy ludzie zostali 

zbawieni – niech to pragnienie stanie się naszym! 

Nie lękajcie się być świadkami swojej wiary. Mówienie 

napotkanym o radości spotkania z Chrystusem jest 

cennym darem. 
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Nauczajcie! 

Bycie ewangelizatorem rodzi się z miłości, jaką wlał w 

nas Chrystus. Głoszenie Chrystusa słowem i czynami 

szczególnie przez bliskość i świadectwo. Pierwszym 

aktem miłości, jaki możemy uczynić dla bliźniego, jest 

dzielenie się źródłem naszej nadziei: ten, kto nie daje 

Boga, daje zbyt mało!  

Nie obawiajcie się proponować innym spotkania z 

Chrystusem. Przyzywajmy Ducha Świętego, On 

poprowadzi nas do coraz głębszego poznania i 

większego umiłowania Chrystusa i uczyni nas twórczymi 

w przekazywaniu Ewangelii.  
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Mocni w wierze 

Ewangelizacja nie jest naszą inicjatywą i nie zależy 

przede wszystkim od naszych zdolności, lecz jest ufną i 

posłuszną odpowiedzią na wezwanie Boga, dlatego 

opiera się nie na naszych siłach, ale na Jego mocy. Moc 

czerpiemy z modlitwy i sakramentów. 

Autentyczna ewangelizacja rodzi się z modlitwy i jest 

przez nią wspierana: musimy najpierw rozmawiać z 

Bogiem, abyśmy mogli mówi o Bogu. Dłuższe 

wsłuchiwanie się w Jezusa i rozmowa z Nim obecnym w 

Najświętszym Sakramencie rodzi nowy zapał misyjny. 
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Z całym Kościołem 

Nikt nie może być sam świadkiem Ewangelii – 

potrzebujemy Kościoła. Owoce ewangelizacji należą do 

całego Kościoła.  

Dawajmy siebie, aby Jezus był głoszony i miłowany, aby 

mu służono i aby wzrastało królestwo Boże. Każdy z was 

jest cenny w wielkiej mozaice ewangelizacji! 
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Oto ja, Panie! 

Wsłuchajmy się w głębi w głos Jezusa, który wzywa nas 

do głoszenia Ewangelii. Jego serce otwarte jest na 

wszystkich, bez różnicy, a Jego ramiona są wyciągnięte, 

aby dosięgnąć każdego. Bądźcie sercem i ramionami 

Jezusa! Idźcie świadczyć o Jego miłości.  

Wykorzystujcie wspaniałomyślnie wasze talenty w służbie 

głoszenia Ewangelii! Wiemy, że Duch Święty daje siebie 

tym, którzy w pokorze serca są gotowi do takiego 

głoszenia. Nie lękajcie się: Jezus, Zbawiciel świata, jest z 

nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.  
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