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„Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem” to zbiór podstawowych
materiałów potrzebnych do przeprowadzenia ewangelizacji zawartych dotychczas:
w Podręczniku strategii rejonu,
w Podręczniku strategii lokalnej
i w Podręczniku małej ewangelizacji.
Celem tego opracowania jest ukazanie jak najpełniejszego obrazu tej akcji
ewangelizacyjnej; wszystkich zadań z nią związanych. W opracowaniu uwzględniono
zmiany, jakie wprowadziły doświadczenia pierwszych lat realizacji planu (etap ewangelizacji
wstępnej, nową formę czterodniowej oazy rekolekcyjnej dla animatorów ewangelizacji).
Drugą bardzo ważną pomocą dla osób podejmujących dzieło ewangelizacji jest
opracowanie zatytułowane „Rekolekcje ewangelizacyjne” omawiające istotę tych rekolekcji i
zawierające wzory nabożeństw ewangelizacyjnych. (Jest to drugie wydanie Podręcznika
rekolekcji ewangelizacyjnych).
Oba te opracowania przekazujemy z nadzieją, że przyczynią się do skuteczniejszego
głoszenia Dobrej Nowiny Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Redakcja
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WSTĘP
Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem została podjęta przez Ruch
Światło-Życie u progu 1980 r. W tym samym roku Ojciec święty pobłogosławił temu dziełu;
najpierw w liście z 15 sierpnia przesłanym na ręce Ks. Bp. Tadeusza Błaszkiewicza a
zaadresowanym do uczestników Ruchu Światło-Życie, potem 29 listopada podczas audiencji
prywatnej udzielonej Ks. Prof. Franciszkowi Blachnickiemu, Moderatorowi Krajowemu
Ruchu.

GENEZA
Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem jest odpowiedzią na apel Ks.
Prymasa Stefana Wyszyńskiego o wzmożenie wysiłku i zorganizowanie walki z naszymi
wadami narodowymi w latach przygotowania do jubileuszu 600-lecia obecności Maryi w Jej
Jasnogórskim Obrazie w naszym Narodzie. Podejmując to dzieło Ruch włączył się w
program duszpasterski związany z Jubileuszem. Hasło „Ad Christum Redemptorem”
wskazuje na bezpośrednie źródło inspiracji tego planu – encyklikę Jana Pawła II „Redemptor
hominis”. Encyklika ta jest widziana w łączności z całą dynamiką ewangelizacyjną
pontyfikatu Papieża, która objawiła się już w dniu inauguracji głośnym wołaniem:
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
Stawiając w swej pierwszej encyklice pytanie, w jaki sposób mamy postępować dalej
drogami, „na które Sobór wprowadził Kościół naszego stulecia”, Ojciec święty odpowiada:
„Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca: a d C h r i s t u m
R e d e m p t o r e m h o m i n i s , a d C h r i s t u m R e d e m p t o r e m m u n d i . Ku Niemu
skierujemy nasze spojrzenie powtarzając wyznanie św. Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68), bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze
zbawienie”.
Ewangelizacja jest właśnie wysiłkiem podjętym w celu dokonania tego „jednego
zwrotu ducha ad Christum Redemptorem”, a wysiłek ten musi być kierowany ku każdemu
człowiekowi, „ponieważ człowiek – każdy bez wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa,
ponieważ z człowiekiem – każdym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony”
(RH 14c). Dlatego „człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem
„wspólnotowego”, zarazem „społecznego” – w obrębie własnej rodziny, w obrębie tych
różnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu, w obrębie całej
ludzkości – ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w
wypełnianiu swojego posłannictwa” (RH 14a).
Te słowa encykliki inspirowały plan wielkiej ewangelizacji Ad Christum
Redemptorem. Przymiotnik „wielki” wskazuje na zasięg ewangelizacji, która ma objąć
„każdego bez wyjątku człowieka” w naszej Ojczyźnie ze wszystkimi przejawami, zakresami
i dziedzinami jego życia jednostkowego i społecznego, osobowego i wspólnotowego.
Plan tej akcji ewangelizacyjnej krystalizował się stopniowo, w miarę jak Ruch
uświadamiał sobie swoją odpowiedzialność wobec Papieża, a raczej wobec Chrystusa
kierującego doń swoje wezwanie za pośrednictwem swego Namiestnika!
Znalazło to najpierw swój wyraz w inicjatywie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i
diakonii wyzwolenia Ruchu podjętej w ramach tej Krucjaty. W sytuacji globalnego
zagrożenia Narodu (zwłaszcza klęską alkoholizmu) uświadomiliśmy sobie, że tylko totalny
zwrot umysłu, woli i serca A d C h r i s t u m R e d e m p t o r e m może przynieść ratunek.
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Dlatego inicjatywa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka opiera się na swoistej teologii
wyzwolenia człowieka zakorzenionej ostatecznie w wierze w moc zbawczą Chrystusa.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka została ogłoszona i przedstawiona Ojcu św. Janowi
Pawłowi II podczas spotkania z Nim w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r.
Pierwsze próby realizacji jej programu uświadomiły nam jednak, że ich owocność
zależy od przygotowania gruntu przez ewangelizację ogólną, która rozbudziłaby wiarę w
Chrystusa Odkupiciela i skierowała nadzieje serc ku Niemu.
Skuteczność wszelkiej ewangelizacji zależy od modlitwy, która ją przygotowuje i która
jej towarzyszy.

ZAŁOŻENIA
Z tych doświadczeń i przemyśleń wyrósł całościowy plan wielkiej ewangelizacji Ad
Christum Redemptorem. Przewiduje on akcję ewangelizacyjną, która w krótkim czasie
(jednego roku czy dwóch lat) objęłaby cały kraj. Akcja przebiegałaby w oparciu o kościoły –
i to o ile możności i zasadniczo – równocześnie w całym kraju w trzech fazach.
Faza pierwsza – akcja modlitewna ogniskująca się w Oazach Modlitwy, których sieć
obejmująca wszystkie województwa, stopniowo jeszcze będzie się
zagęszczać. Ten etap przebiegać będzie pod hasłem:
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!”
W ten sposób włączymy się w modlitewne wołanie Papieża na Placu
Zwycięstwa w Warszawie.
Faza druga – ewangelizacja pod hasłem:
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
Będzie to ewangelizacja w znaczeniu pierwszej ewangelizacji. Pomocą
będzie film o życiu Chrystusa zrealizowany w oparciu o Ewangelię wg św.
Łukasza. Film ten – jako jeden z elementów ewangelizacji – przedstawiony
zostanie we wszystkich kościołach w Polsce.
Faza trzecia – właściwy czas szerzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – przebiegać
będzie pod hasłem:
„Nie lękajcie się!”
Przedstawione fazy niekoniecznie wszędzie muszą następować po sobie w tym samym
czasie. Istotne jest jednak to, by w każdym konkretnym środowisku ich kolejność została
zachowana, wynika ona bowiem z praw Bożej ekonomii zbawczej ujawniających się w
historii zbawienia. W całościowym planowaniu i przebiegu akcji ewangelizacyjnych
kolejność wyodrębnionych faz zostanie zachowana.
U podstaw planu Ad Christum Redemptorem leży przekonanie, że potęgi alkoholizmu
i towarzyszących mu zjawisk psychozy alkoholowej i terroru alkoholowego nie można
zachwiać i złamać bez tak przemyślanego uderzenia w skali całego kraju. Poza tym jesteśmy
przekonani, że podjęcie inicjatywy ewangelizacyjnej o takim zasięgu jest w tej chwili
konsekwencją poprawnego odczytania znaków czasu. Jest to czas „nowego Adwentu
Kościoła” (RH 7) i nie możemy tego czasu zmarnować.
Pierwsze lata realizacji planu wykazały, że jego urzeczywistnienie trwać będzie nie rok
czy dwa lata, lecz znacznie dłużej. Obliczamy:
Z 36 mln Polaków na rekolekcjach ewangelizacyjnych zjawi się ok. 20 mln. Spośród
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nich 10%, a więc 2 mln, zechce się włączyć do małych grup poewangelizacyjnych. Do
prowadzenia ich potrzeba więc będzie 200 tys. animatorów – 200 tys. osób
(świadomych i konsekwentnych katolików) żyjących Ewangelią. Ludzie ci powinni
otrzymać odpowiednie przygotowanie: uczestnictwo w oazie animatorów wielkiej
ewangelizacji bądź udział w małej ewangelizacji prowadzonej w parafii. (Szerzej
zagadnienie przygotowania animatorów omówione zostało w cz. IV podręcznika).
Rekolekcje ewangelizacyjne Ad Christum Redemptorem są bogatsze od poprzednio
wypracowanych, prowadzonych w oparciu o Ewangelię św. Jana. Trwają dłużej –
przynajmniej 21 tygodni: 8 tygodni preewangelizacyjnych, tydzień ewangelizacyjny i 12 (4
+ 8) tygodni spotkań poewangelizacyjnych (omówione w cz. II podręcznika); do 8 tygodni
preewangelizacyjnych trzeba się dużo wcześniej przygotować. W dużych parafiach tydzień
ewangelizacyjny będzie trzeba powtarzać więcej razy, tak by uczestniczyć w nim mogli
wszyscy zdolni przyjąć orędzie ewangelizacyjne (zob. przykłady umieszczone w ostatniej
cześci podręcznika). Podobnie wydłuży się okres poewangelizacyjny w tych parafiach.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że konieczny jest etap ewangelizacji
wstępnej, przeznaczony dla osób biorących żywy udział w życiu parafii, mając na celu
pociągnięcie ich do włączenia się w dzieło ewangelizacji swojego środowiska (parafii).

STRATEGIA
Owoce ewangelizacji zależą na pewno przede wszystkim od Ducha Świętego. Zaufanie
Duchowi Świętemu i Jego mocy nie zwalnia nas jednak od wysiłku zrobienia wszystkiego,
co dyktuje nam rozum, doświadczenie i nauka w zakresie dobrej organizacji. W tym bowiem
wyraża się nasz szacunek wobec Boga – Stwórcy natury, który jest tym samym Bogiem, od
którego pochodzi porządek nadnatury czyli łaski, która natury nie niszczy, lecz ją
uszlachetnia.
Ewangelizacja o tak wielkim zasięgu domaga się dobrze przemyślnej strategii,
odpowiadającej wymogom socjotechniki i praw społecznego działania.
Zasady organizacji i działania przyjęte w planie Ad Christum Redemptorem:
a) Struktura wyłoniona przez Ruch Światło-Życie będzie służyła zasadniczo w całości
realizacji planu ewangelizacyjnego. Nie przewiduje się więc tworzenia odrębnej,
nowej struktury. Podjęcie natomiast przez Ruch służby (diakonii) na rzecz tej
ewangelizacji będzie okazją do usprawnienia, ożywienia i uzupełnienia bądź
rozbudowania jego struktur.
b) Struktura organizacyjna (personalna i terenowa), tworzona dla realizacji pierwszej
(modlitewnej) fazy planu będzie służyła następnym (ewangelizacji i szerzeniu
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka).
c) Cała struktura powstała oddolnie, ma charakter struktury charyzmatycznej, choć
istniejącej w ramach struktury Kościoła lokalnego, i działa za aprobatą Episkopatu.
Trzeba tutaj ponownie uświadomić sobie wielką wagę tego faktu w związku z
podjętym przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka zadaniem zwalczania klęski
alkoholizmu, która – jak powszechnie wiadomo – nie może być zwalczona bez
szerokiego oddolnego ruchu społecznego.
d) W strukturze Ruchu Światło-Życie, mającej służyć dziełu ewangelizacji Ad Christum
Redemptorem, wyróżniamy strukturę wykonawczą i służebną (pomocniczą).
e) Strukturę wykonawczą, działającą w ramach struktury Kościoła lokalnego z mandatu
właściwych biskupów ordynariuszy, tworzą:
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a) moderatorzy diecezjalni wraz z diecezjalną diakonią jedności Ruchu ŚwiatłoŻycie;
b) moderatorzy rejonowi wraz z rejonową diakonią jedności;
c) moderatorzy lokalni (parafialni) wraz z lokalną diakonią jedności.
Usprawnienie tej struktury w związku z planowaną akcją ewangelizacyjną polega na
powołaniu na wszystkich szczeblach diakonii ewangelizacji i wyzwolenia.
f) Kluczową rolę w realizacji planu Ad Christum Redemptorem będą odgrywały rejony,
które będą właściwymi ośrodkami ewangelizacyjnymi. Dlatego w każdym rejonie
potrzebny jest zespół ewangelizacyjny. W rejonach także będą powstawały stanice
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
W związku z tym konieczna jest nowa rejonizacja, aby sieć rejonów odpowiadała
rzeczywistym potrzebom ewangelizacji. Dotychczasowa statyczna koncepcja rejonu
musi się zmienić na dynamiczną, ewangelizacyjną.
g) Przez strukturę służebną (pomocniczą) należy rozumieć strukturę tworzoną z pozycji
centrali Ruchu Światło-Życie w celu inspirowania i wspomagania procesu
powstawania a potem działania struktur wykonawczych.
Strukturę służebną według pierwotnych założeń miały tworzyć najpierw cztery filie
Centralnej Diakonii Jedności Ruchu z siedzibą w Krakowie, we Wrocławiu, w
Poznaniu (w Konarzewie) i we Warszawie (w Podkowie Leśnej). Miały to być jakby
„ekspozytury” Centralnej Diakonii Jedności dla ułatwienia kontaktu z terenem. Każda
filia miała przejąć troskę o zorganizowanie ewangelizacji w mniej więcej 1/4 części
kraju, w przydzielonych jej województwach.
A. Filia Kraków – Polska południowo-wschodnia.
Województwa: bielskie, kieleckie, krakowskie, krośnieńskie, nowosądeckie,
przemyskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie, tarnowskie, zamojskie.
B. Filia Wrocław – Polska południowo-zachodnia.
Województwa: częstochowskie, jeleniogórskie, kaliskie, katowickie, legnickie,
leszczyńskie, opolskie, sieradzkie, wałbrzyskie, wrocławskie, zielonogórskie.
C. Filia Poznań – Polska północno-zachodnia.
Województwa: bydgoskie, elbląskie, gdańskie, gorzowskie, konińskie,
koszalińskie, pilskie, poznańskie, słupskie, szczecińskie, toruńskie, włocławskie.
D. Filia Warszawa – Polska północno-wschodnia.
Województwa: bialskie, białostockie, chełmskie, ciechanowskie, lubelskie,
łomżyńskie, łódzkie, olsztyńskie, ostrołęckie, piotrkowskie, płockie, radomskie,
siedleckie, skierniewickie, suwalskie, warszawskie.
Do struktury służebnej należeć miały ponadto diakonie jedności rejonów, które miały
powstać w każdym województwie, a więc w 49 punktach. Zadaniem ich miało być
inspirowanie procesu rejonizacji i utrzymywanie kontaktów z rejonami, głównie przez
przeprowadzanie dni jedności. Diakonie jedności rejonów miały organizować również
oazy modlitwy w poszczególnych województwach. Stopniowo miały się przekształcać
w diakonię ewangelizacji rejonów. Z czasem w punktach, w których by działały, miały
powstać strażnice Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
W założeniach strategicznych struktury wykonawcze miały być oparte o sieć
kościelną, diecezjalną, struktury służebne natomiast o sieć administracyjną,
wojewódzką.
Lata 1980 – 1984 przyniosły zmiany i w tym względzie. Zadania filii przesunęły się
na diakonie diecezjalne w wyniku ich coraz lepszego organizowania się, a
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dotychczasowe ich siedziby (z pewnymi zmianami) służą jedynie łączności Centralnej
Diakonii Słowa z diecezjami.
h) Obecnie strukturę służebną tworzą:
Centralna Diakonia Ewangelizacji
oraz punkty Centralnej Diakonii Jedności z przydzielonymi do nich diecezjami.
A. Kraków – diecezje:
krakowska,
kielecka,
przemyska,
tarnowska.
B. Katowice – diecezje:
katowicka,
częstochowska,
opolska,
wrocławska.
C. Poznań – diecezje:
poznańska,
gorzowska,
koszalińsko-kołobrzeska,
szczecińsko-kamieńska,
włocławska.
D. Bydgoszcz – diecezje:
gnieźnieńska,
chełmińska,
gdańska,
warmińska.
E. Warszawa – diecezje:
warszawska,
Białystok,
Drohiczyn,
łomżyńska,
łódzka,
płocka.
F. Lublin – diecezje:
lubelska,
Lubaczów,
radomsko – sandomierska,
siedlecka.
Zadania diakonii jedności rejonów przesunęły się na rejonową diakonię jedności.
Struktury związane z realizacją planu ACR opierają się teraz całkowicie o sieć
kościelną.
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CENTRALNA DIAKONIA EWANGELIZACJI
Czuwa, służąc pomocą i koordynując działanie, nad przebiegiem wielkiej
ewangelizacji w całym kraju.
Zespół Centralnej Diakonii Ewangelizacji (CDE)
1. modli się w intencjach ewangelizacji;
2. prowadzi w swojej siedzibie dni skupienia i oazy rekolekcyjne animatorów
ewangelizacji (ORAE – zob. cz. IV, 3) dla osób, które włączyły się w realizację planu
ACR;
3. pomaga w tworzeniu diecezjalnych diakonii ewangelizacji prowadząc w diecezjach
diecezjalne oazy animatorów wielkiej ewangelizacji (DOAWE);
Program DOAWE przeznaczony dla aktywnych członków Ruchu Światło-Życie
przewidziany na 4 dni obejmuje elementy oazy modlitwy, ORAE oraz zagadnienia
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
4. włącza się, a nawet prowadzi ewangelizację wstępną (zob. cz. III, I) w diecezjach;
5. podczas letnich wakacji prowadzi oazę animatorów wielkiej ewangelizacji (OAWE –
zob. cz. IV, 2);
6. redaguje biuletyn „Ad christum Redemptorem”;
Moderator CDE czuwa nad sposobem użytkowania projektorów i kopii filmu „Jezus”
oraz nad ich rozmieszczeniem w całym kraju.
Plan ewangelizacji Ad Christum Redemptorem jest planem wielkich szans, ogromnych
możliwości i wielkich nadziei. Z naszej strony musimy zmobilizować wszystkie siły i
zdolności, aby go zrealizować jak najpełniej. To Duch Święty obudził nasz Naród i wyzwolił
w nim pragnienie Prawdy, Dobra i Sprawiedliwości. To pragnienie może zaspokoić jedynie
On sam, który bogatego w swoim miłosierdziu Boga objawia na kartach Pisma świętego. To
Słowo Boże musimy nieść wszystkim naszym Rodakom wszelkimi dostępnymi nam
sposobami. Doskonałym w naszych warunkach środkiem głoszenia Ewangelii braciom jest
plan wielkiej ewangelizacji. Nie wolno nam go zmarnować.
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CZĘŚĆ I
EWANGELIZACJA W REJONIE
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I
POJĘCIE I FUNKCJA REJONU
1.
Przez rejon w planie wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem
rozumiemy pewne ściśle określone i wydzielone terytorium z jego wszystkimi aktualnymi
mieszkańcami, przydzielone konkretnemu wspólnotowemu podmiotowi (zwanemu diakonią
ewangelizacji) w celu przygotowania i przeprowadzenia w nim akcji ewangelizacyjnej
według planu Ad Christum Redemptorem za pomocą filmu „Jezus”. Rejon tworzą więc
następujące elementy:
a) terytorium,
b) mieszkańcy,
c) podmiot ewangelizacji,
d) akcja ewangelizacyjna (plan, strategia).
2.
W ramach planu wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem (ACR)
mającej objąć całą Polskę, rejon stanowi podstawową jednostkę operatywną;
ewangelizacja będzie zasadniczo przeprowadzona w rejonach przez rejonowe diakonie
ewangelizacji. Oznacza to, że wszystkie struktury organizacyjne nadrzędne (diecezjalna
diakonia jedności, diecezjalna diakonia ewangelizacji, Centralna Diakonia Ewangelizacji)
muszą widzieć swoje główne zadanie w służbie na rzecz rejonów, ich organizowania i
przygotowania ich do zadań.
3.
Rejon – podstawowa jednostka operatywna w strategii planu wielkiej
ewangelizacji Ad Christum Redemptorem otrzymuje kopię filmu „Jezus” (i projektor) jako
narzędzie ewangelizacji. Zadaniem diakonii ewangelizacji jest maksymalne wykorzystanie
go, tzn. wyświetlenie go wszystkim mieszkańcom rejonu zdolnym do przyjęcia filmu jako
sposobu ewangelizacji.
4.
Przewiduje się dla celów wielkiej ewangelizacji podzielenie kraju na około
200 rejonów, tak, aby w myśl wskazań encykliki „Redemptor hominis” objąć ewangelizacją
każdego bez wyjątku człowieka. Jeden rejon objąłby około 130.000 ludzi w wieku
ewangelizacyjnym (tj. osoby, które ukończyły 10 rok życia, po pierwszej Komunii św.).
5.
Kryterium podziału na rejony będzie więc liczba mieszkańców, a nie wielkość
terytorium. Zależnie od gęstości zaludnienia wielkość terytorium rejonu będzie więc różna.
Zasady, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu rejonów i wskazania metodyczne do
przeprowadzenia rejonizacji są przedstawiane w III rozdziale części I tego podręcznika.
6.
Wszystkich mieszkańców wydzielonego terytorium rejonu należy traktować
jako potencjalny podmiot receptywny procesu ewangelizacji. Należy dążyć do tego, aby
dotrzeć z wezwaniem Ewangelii do wszystkich wyjąwszy chorych psychicznie,
przebywających w więzieniu bądź osoby, do których dotarcie uniemożliwiają inne
obiektywne przeszkody. Wyłączamy też grupy małych dzieci, w wieku mniej więcej do
pierwszej Komunii świętej, które w rodzinach lub grupach katechetycznych są
ewangelizowane za pomocą metod właściwych dla ich wieku.
7.
Podmiotem ewangelizacji w rejonach w znaczeniu szerszym są istniejące tam
wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło-Życie w całości bowiem uważa się za ruch
ewangelizacyjny i podejmuje inicjatywę wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem
widząc w tym swoją szczególną diakonię w Kościele polskim. Istniejące już w tradycji i
strukturze tegoż Ruchu rejony powinny stać się punktem wyjścia w procesie rejonizacji i
tworzenia rejonowych diakonii ewangelizacji. Istniejące rejony Ruchu Światło-Życie należy
jednak poddać weryfikacji uwzględniając zasady rejonizacji przyjęte w założeniach planu
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ACR. Oznacza to, że planując rejony zgodnie z wymogami strategii ewangelizacji, należy
istniejące rejony Ruchu bądź dzielić, bądź traktować pojedyncze grupy Ruchu Światło-Życie
jako grupy zalążkowe, zalecając im zorganizowanie rejonu ewangelizacyjnego. Rejon, na
którego terytorium nie będzie żadnych grup oazowych, należy przydzielić diakonii
ewangelizacji sąsiedniego rejonu jako teren jej odpowiedzialności. Diakonia ta powinna
poprzez ewangelizację zdobyć w tym rejonie dla Chrystusa uczniów, którzy z kolei podejmą
się działa ewangelizacji.
8.
W rejonach Ruchu Światło-Życie odbywają się tzw. dni wspólnoty animatorów
i diakonii oraz wszystkich członków Ruchu, którzy są podmiotem ewangelizacyjnym tego
rejonu. Otóż spotkania uczestników Ruchu w te dni należy wykorzystać w celu rozbudzenia
świadomości odpowiedzialności za ewangelizację w rejonach, informowania o planie ACR i
etapach jego realizacji, zachęcania do włączania się do diakonii ewangelizacji rejonu w celu
wspólnej modlitwy w tych intencjach itp.
W ten sposób cały Ruch Światło – Życie powinien być coraz bardziej włączany w
realizację planu wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem, co przyczyni się
równocześnie do wzrostu dynamiki ewangelizacyjnej Ruchu.
9.
Podmiotem ewangelizacji rejonu w znaczeniu ściślejszym jest moderator
rejonowy (MR). Utworzenie rejonu musi więc iść w parze z mianowaniem moderatora
rejonowego. Osobą kompetentną jest moderator diecezjalny działający z mandatu biskupa
ordynariusza danej diecezji. Moderator rejonowy, jego działanie w granicach diecezji i
ostatecznie w oparciu o autorytet biskupa diecezji, jest wyrazem tej zasady, że rejony należą
do tzw. struktur wykonawczych Ruchu Światło-Życie i zainicjowanej przez niego akcji Ad
Christum Redemptorem.
10. Moderator rejonowy powołuje i formuje wokół siebie zespół noszący nazwę:
rejonowa diakonia ewangelizacji i wyzwolenia (RDEW). Sposób tworzenia, skład osobowy i
działanie tej diakonii przedstawiają szczegółowo kolejne rozdziały tego podręcznika.
11. Rejonowa diakonia ewangelizacji i wyzwolenia stanowi część (lub zalążek)
rejonowej diakonii jedności (RDJ) Ruchu Światło-Życie. Świadomość tego związku jest
bardzo ważna, albowiem zapobiega ona wyizolowanemu traktowaniu akcji ACR, podczas
gdy jest ona częścią ogólniejszego planu odnowy, któremu pragnie służyć Ruchu ŚwiatłoŻycie, prowadzący poprzez ewangelizację i wyzwolenie do formacji deuterokatechumenalnej
i diakonii we wspólnotach lokalnych dla budowania w nich żywego Kościoła.
12. Rejonowa diakonia ewangelizacji i wyzwolenia, skupiona wokół moderatora
rejonowego i wspierana przez wszystkie wspólnoty Ruchu Światło-Życie, przeprowadza w
swoim rejonie ewangelizację według planu Ad Christum Redemptorem. Szczegółowa
strategia tego planu przedstawiona jest w rozdziale VI części I oraz w części II tego
podręcznika.
Przedtem jednak ukazujemy pewne dane socjologiczne, socjograficzne i metodyczne
dla lepszego usytuowania tych rozważań w konkretach życia.

II
SOCJOGRAFIA A EWANGELIZACJA *
Od chwili swego powstania Kościół został powołany do głoszenia Ewangelii
wszystkim narodom, do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka przez Jezusa
Chrystusa, o wyzwoleniu człowieka, które dokonało się w Jezusie Chrystusie, o wolności i
godności człowieka, które zostały mu przywrócone.
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Dzisiaj, w tej godzinie, w której żyjemy, jak wiele razy w swoich dziejach, Kościół
stawia sobie pytanie, czy ta powierzona mu misja jest przezeń w rzeczywistości, w całym
zakresie pełniona? Czy rzeczywiście Dobra Nowina dociera do każdego człowieka?
Szczególnie w Polsce, na tej Ziemi, którą Ojciec święty nazwał na Placu Zwycięstwa
„Ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa”. Dzisiaj, w tym gronie podejmując
dzieło ewangelizacji w Polsce, musimy postawić sobie pytanie: czy Dobra Nowina jest
głoszona w Polsce wszystkim? Czy wszyscy mają okazję usłyszeć, czy do wszystkich ona
dociera? Aby na te pytania odpowiedzieć, musimy dysponować bardzo konkretną, bardzo
realną wiedzą. Chcemy się przecież dowiedzieć, jeżeli są w Polsce tacy ludzie (a wiemy, że
są), do których Ewangelia nie dociera, kim są ci ludzie, ilu ich jest, gdzie oni są (w całej
Polsce i w każdym konkretnym terenie, za których mamy podjąć odpowiedzialność w
województwie, czy w konkretnym już rejonie)?
Pierwsze z postawionych pytań: kto to jest? ma charakter podstawowy. Musimy zdać
sobie sprawę z sytuacji, z warunków, które sprawiają, że do określonych ludzi Ewangelia
dziś w naszym społeczeństwie nie dociera. A więc potrzebna jest nam wiedza nieco
pogłębiona, wiedza o charakterze socjologicznym czy socjograficznym. Mówimy o tym
wszystkim dlatego, że szukanie odpowiedzi na te pytania, które są wstępnym warunkiem
skutecznego działania ewangelizacyjnego, musi być dziełem nas wszystkich. Wszyscy, jak
tu jesteśmy, musimy w tym uczestniczyć. Pewne prace zostały już podjęte i są prowadzone
na szczeblu centralnym w Centralnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu. Musimy zdobyć
konkretną wiedzę o tej Ziemi, za którą mamy podjąć odpowiedzialność, musimy zobaczyć
konkretny obszar i żyjące na nim społeczeństwo. Centrala będzie służyła zebranymi przez
siebie informacjami, wypracowanymi metodami, ale wydaje się, że zasadnicza praca musi
być dokonana przez diakonie jedności w województwach, które muszą własnym wysiłkiem
rozpoznawczym tę swoją Ziemię zobaczyć, aby móc podjąć za nią odpowiedzialność. Potem,
przy pomocy diakonii wojewódzkich będą to musiały zrobić ośrodki w rejonach, aby móc
podjąć działanie, które będzie rzeczywiście odpowiedzią na istniejącą sytuację.
Musimy na wstępie zdać sobie sprawę z tego, jacy to ludzie, w jakich żyjący
sytuacjach, w jakich pozostający warunkach znajdują się poza zasięgiem Dobrej Nowiny.
Wydaje się, że można wyodrębnić trzy podstawowe kategorie takich sytuacji.
1.
Są w Polsce ludzie (i z tego trzeba z całą ostrością zdać sobie sprawę), do
których Słowo Kościoła nie dociera, którzy nie mają okazji usłyszenia Dobrej Nowiny,
którzy są poza zasięgiem oddziaływania Kościoła. Myślę o ludziach, których oddzielają od
Dobrej Nowiny bariery fizyczne czy też instytucjonalne. Musimy szukać odpowiedzi na
pytanie: kim są ci ludzie, gdzie oni są, ilu ich jest?
2.
Są ludzie, którzy mają okazję, mają techniczną możliwość usłyszenia Dobrej
Nowiny, ale jednak jej nie słyszą, ponieważ nie należą już do naszego świata. My zaś nie
potrafimy przekroczyć bariery i przemówić do nich takim językiem, aby Dobra Nowiny
mogła do nich dotrzeć. Myślę o ludziach, których oddziela od Dobrej Nowiny bariera
kulturowa. I znowu powstają pytania: kim są ci ludzie, gdzie są, ilu ich jest?
3.
Są wreszcie ludzie, którzy słyszą Dobrą Nowinę co tydzień lub niewiele
rzadziej, którzy jednak naprawdę nigdy jej nie usłyszeli, bo Dobra Nowina jako Nowina o
wyzwoleniu nas przez Chrystusa nigdy nie dotarła do ich świadomości. Być może takich
ludzi jest w tym kraju najwięcej.
Krąg pierwszy – ludzie, do których Słowo Chrystusa, Słowo Kościoła nie dociera w
ogóle, ludzie którzy są poza zasięgiem oddziaływania duszpasterskiego Kościoła, którzy
stanowią białe plamy na mapie oddziaływania duszpasterskiego Kościoła.
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Jeden z naszych młodych znajomych przy okazji spędzania 48 godzin w miejscu
zatrzymania, spotkał się z chłopcem dwudziestoparoletnim, wychowankiem domu dziecka,
zatrzymanym ze względów jak najbardziej pospolitych, który w pewnym momencie zwrócił
się do niego: „Proszę pana, czy pan umie się modlić?” Nasz znajomy myśląc, że chodzi o
sprawy bardziej subtelne, odpowiedział: „No, chyba tak”. „To może pan by mnie nauczył”.
Chłopak nigdy w życiu nie był w kościele, nie znał ani jednej modlitwy. Nigdy nie słyszał o
modlitwie „Ojcze nasz”, ani o „Zdrowaś Maryjo”. Chciał usłyszeć modlitwę…
W takiej sytuacji są pokaźne liczebnie grupy młodzieży w Polsce. W takiej sytuacji
znajdują się prawie wszyscy wychowankowie domów dziecka i domów młodzieży. W takiej
sytuacji mimo czasem otrzymanego początkowo bardzo szczątkowego wychowania
religijnego pozostają prawie wszyscy wychowankowie domów i internatów przy szkołach
specjalnych, zakładach dla niesłyszących, zakładach dla ociemniałych itd. itd.
W niewiele lepszej sytuacji, mimo wychowania religijnego otrzymanego w domu,
znajduje się pokaźna liczba młodzieży w związku z uczeniem się poza miejscem
zamieszkania. Jest to najczęściej młodzież wiejska przebywająca przez cały czas nauki w
internatach.
Grupy młodzieży tutaj wymienione można szacować na pół miliona ludzi. Pół miliona
ludzi, których połowa może nigdy w życiu nie była w kościele i nigdy w życiu nie słyszała
Ewangelii.
Młodzież dojeżdżająca do pracy, do szkół, młodzież, która praktycznie wyszła z
Kościoła wiejskiego, która mimo tego, iż w niektórych diecezjach organizowane jest dla niej
specjalne duszpasterstwo, w ogromnej większości nie korzysta z niego.
Poza oddziaływaniem systemu katechetycznego znajduje się ogromny procent uczniów
szkół ponadpodstawowych. Bardzo często, chyba w znacznej większości ośrodków, system
katechizacyjny nie obejmuje młodzieży szkół zawodowych, która rekrutuje się w ogromnej
ilości z tych dojeżdżających. Czasem ma się wrażenie, że jedynym miejscem, gdzie
należałoby tę młodzież ewangelizować są autobusy, pociągi lub poczekalnie dworcowe, w
których spędza ona znaczną część swojego dnia.
W tej samej sytuacji nomadów, którzy jako nomadzi znaleźli się poza terytorialnymi
strukturami oddziaływania Kościoła w Polsce, jest ogromna masa chłopo-robotników. Tych
dojeżdżających, którzy w tej chwili nie żyją ani na wsi, z której pochodzą, ani w mieście, w
którym pracują, na tyle żeby mieć kontakt z Kościołem.
Jeszcze gorszą sytuację mają mieszkańcy hoteli robotniczych. Oczywiście, nikt im nie
zabrania chodzić do kościoła, ale subkultura tych środowisk, miejsce, które oni zajmują w
społeczeństwie, czy na marginesie społeczeństwa (są to ludzie najczęściej nie związani ze
społecznością miasta, w którym żyją, mieszkają i pracują) nie sprzyja odbywaniu praktyk
religijnych. Ci ludzie są poza zasięgiem oddziaływania duszpasterskiego.
Są jeszcze kategorie bardziej szczególne. Polscy robotnicy sezonowi, czasem długimi
latami pracują za granicą: w NRD, w Czechosłowacji, nie mówię o ludziach
wyjeżdżających, powiedzmy, do Libii. Sytuacja robotników polskich żyjących w kilkuset i
więcej osobowych grupach jest do tego stopnia tragiczna, że w tej chwili już władze polskie
zaczęły się nią interesować, odnosząc się z pewną cichą tolerancją do prób rozciągania nad
nimi opieki duszpasterskiej, ponieważ wszystko, co może przyczynić się do zmiany trybu
życia tych ludzi i sposobu zachowania się, które są nieustanną kompromitacją dla naszego
społeczeństwa, uważane jest za pożądane.
Poza zasięgiem oddziaływania duszpasterskiego są także ludzie pracujący na morzu.
Grupę szczególną, łączącą ze sobą najsmutniejsze cechy grup przeze mnie
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wymienionych stanowią pracownicy i mieszkańcy Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Miałem ostatnio okazję rozmawiać z wielu duszpasterzami, których parafie obejmują
zarówno wsie chłopskie jak i PGR-y. Zgodnie stwierdzali, że robotników PGR-owskich w
kościele się nie widuje. Nie wynika to z żadnych nacisków, ale z tego, że sytuacja ich jest
podobna do sytuacji mieszkańców slumsów. Wyjątek stanowi kilka PGR-ów w kraju, które
od paru lat pełnią funkcję PGR-ów wzorcowych. Poza tymi wyjątkami robotnicy PGR-ów
żyją jako subproletariat tego kraju.
Istnieją w naszym kraju od dawna już i od dawna pomijane milczeniem w naszej
refleksji duszpasterskiej pewne szersze rejony prawdziwie zdechrystianizowanej kultury. Dla
przykładu chciałbym zasygnalizować trzy przypadki najbardziej znane i najwyraźniejsze:
miasto Wałbrzych, miasto i rejon Ostrowca Świętokrzyskiego i wreszcie prawie cały rejon,
na skraju którego jesteśmy w tej chwili, to znaczy Zagłębie Dąbrowskie.
Zjawisko, które jeszcze nie osiągnęło tego nasilenia, ale w którym procesy, o jakich
mówimy, zaczynają narastać, stanowią mieszkańcy nowych dzielnic wielkich miast, czasem
komunikacyjnie bardzo odległych od śródmieść tych miast, pozbawione kościołów, a w
większym jeszcze stopniu – mieszkańcy kilku nowych miast, które powstały w naszym kraju
oraz mieszkańcy wsi odległych od kościołów. Szczególnie trudna jest sytuacja na ziemiach
północno-zachodnich, zwłaszcza na terenie dawnej diecezji gorzowskiej, a więc na terenie
trzech diecezji, które z niej powstały, gdzie ciągle jeszcze sieć parafialna nie nabrała gęstości
proporcjonalnej do innych obszarów kraju. Bariera fizyczna, komunikacyjna, która oddziela
tych ludzi od kościoła nie jest tak duża, żeby nie można było jej pokonać. Ci ludzie nie
chodzą do kościoła w wyniku lenistwa. Możemy tak powiedzieć, ale musimy dodać, że
ludzie zrobili się w tym kraju leniwi, że pewne rzeczy, które ich przodkom, czy jeszcze
ojcom wydawały się wysiłkiem naturalnym i codziennym, jawią się im jako ogromnie
uciążliwe, szczególnie w tym dniu niedzielnym, który sobie przeznaczają na odpoczynek.
Możemy ich za to winić, ale jeżeli my tej sytuacji nie zmienimy, to nasza odpowiedzialność,
że oni przestają być chrześcijanami, a ich dzieci nie będą znały „Ojcze nasz” jest również
wielka, jak ich odpowiedzialność.
W końcu kategorie, które nazwałbym kategoriami specjalnymi. Więźniowie. Są to
więźniowie odbywający często wieloletnie wyroki bez opieki duszpasterskiej, a moment
może jeszcze tragiczniejszy, wychowankowie czy pensjonariusze zakładów
wychowawczych i poprawczych, dla tzw. młodocianych i nieletnich przestępców.
Rzecz może trochę mniej tragiczna ze względu na swoją przejściowość, ale bardzo
ważka – to sprawa wojska – dwa lata spędzane przez połowę naszej młodzieży (około pół
miliona każdorazowo) bez kontaktu z kościołem, bez kontaktu ze Słowem Bożym.
W końcu chorzy, przewlekle chorzy, przebywający w szpitalach, w domach
nieuleczalnie chorych, ludzie starsi przebywający w domach opieki.
Dwie uwagi, jeżeli chodzi o sytuacje, o których mówiłem na końcu. Wydaje mi się, że
powinniśmy żywiej niż to robimy pamiętać i przypominać sobie i nie tylko sobie, że
wszystkie porozumienia, które były zawierane między Kościołem a Państwem gwarantują
opiekę duszpasterską w wojsku, w szpitalach, w więzieniach. W tej chwili ukazują się dwie
sprawy: sprawa takich instytucji jak szpitale i więzienia, gdzie cała inicjatywa musi do nas
należeć, bo ci ludzie do kościoła nie przyjdą, ponieważ są fizycznie odcięci. Jeżeli my nie
potrafimy dopomnieć się o pełną realizację prawa obowiązującego w tym zakresie, to z
naszej winy oni pozostaną odcięci od Ewangelii. Inna jest sytuacja w takich instytucjach jak
wojsko, sytuacja internatów, sytuacja dzieci i młodzieży przebywających w okresie letnim
na koloniach i obozach a także w sanatoriach, gdzie jest większa swoboda. To są czasem
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okresy względnie krótkie, ale nie wydaje się, żebyśmy mieli prawo sądzić, że te nawet tylko
kilkutygodniowe okresy, w których uznaje się za rzecz normalną zaprzestanie praktyk
religijnych, pozostają bez wpływu na życie religijne tej młodzieży. Jest to sytuacja tragiczna
przez to, że ci ludzie nie mają żadnych poważnych przeszkód. Przecież każdy żołnierz po
ukończeniu okresu rekruckiego dostaje przepustkę prawie w każdą niedzielę. I on nawet nie
musi dopominać się o prawo pójścia do kościoła, wystarczy, że weźmie przepustkę, i że idąc
na tę przepustkę pójdzie do kościoła, nawet jeżeli dostanie ją po południu, może pójść na
mszę wieczorną. Ale on nie idzie do kościoła i my uważamy to za rzecz normalną, on zresztą
też tak uważa. Nic nie robimy, żeby tę sytuację zmienić.
Jeżeli chodzi o obozy, kolonie, internaty, to w momencie, kiedy młody człowiek
powie, że chce pójść do kościoła, to może na niego „krzywo spojrzą”, ale na pewno mu nie
zabronią. Jeżeli on wprost zapyta: „to znaczy, że ja nie mam prawa?”, nikt mu nie może
powiedzieć: „nie masz prawa”. Taka sytuacja jest niemożliwa. Tylko, że my tak sprawy nie
stawiamy i ani rodzina, ani Kościół rozumiany jako duszpasterz, jako katecheta nie
przygotowuje młodzieży do tego, żeby o swoje prawa walczyła, żeby po prostu domagała się
respektowania praw. We wszystkich tych sytuacjach, o których tu mówimy, jawi nam się
jakby od drugiej strony związek między ewangelizacją a sprawą wyzwolenia, o którym była
tu mowa. Ks. Profesor słusznie powiedział, że w zasadzie dzieło wyzwolenia jest owocem
ewangelizacji, ale istnieje też zależność przeciwna. Musimy poczuć się wolnymi i zacząć się
zachowywać jak ludzie wolni, abyśmy mogli słuchać Ewangelii.
I druga sprawa. Cały szereg wymienionych tutaj przeze mnie środowisk, to środowiska
za barierą kulturową, tzn. takie, do których Ewangelia nie dociera nawet wtedy, kiedy ludzie
ją słyszą. Chciałbym położyć nacisk szczególnie na jeden typ sytuacji, ten, kiedy mamy do
czynienia ze środowiskami kulturalnie i środowiskowo skrajnie sprymitywizowanymi. Są to
bardzo często środowiska wtórnie sprymitywizowane. Myślę o środowiskach PGR-owskich i
o środowiskach mieszkańców hoteli robotniczych. Do środowisk tego rodzaju, nawet jeżeli
fizycznie docieramy, to nie znajdujemy tam oddźwięku . Współpracując przez wiele lat w
różnych akcjach, z tym, co się u nas nazywa duszpasterstwem rodzin, bardzo często
słyszałem od księży pracujących w tych dziedzinach o zapotrzebowaniu: „Prosimy podać
naukowe uzasadnienia głoszonych norm”. Chodziło o normy czystości przedmałżeńskiej,
nierozerwalności małżeństwa, zasad katolickich w dziedzinie prokreacyjnej. Nie chodziło tu
jednak – jak to później zrozumiałem – o naukowe dowody, ale o opłacalność takiego a nie
innego życia. Chodziło o to, aby ludzi moralnie prymitywnych, niewrażliwych na żadne
wartości osobowe przekonać, że im się opłaci w kategoriach najbardziej prymitywnego
utylitaryzmu zachować czystość przedmałżeńską, zachować katolickie zasady etyki
prokreacyjnej, czy nierozerwalność małżeńską. Nie opłaci się, jeżeli myślimy w takich tylko
kategoriach. Jeżeli nie ma uwrażliwienia na wyższe wartości moralne to nie można
udowodnić, że to się opłaci. Mówimy o walce z alkoholizmem. Wiele środowisk, które tutaj
wymieniłem (środowiska PGR-owskie, środowiska hoteli robotniczych, środowiska
młodzieży dojeżdżającej do szkół i pracy, choć niby kształcącej się), to środowiska, w
których ludzie nie znają innej rozrywki, innych przyjemności poza piciem alkoholu i
najwulgarniej pojętym erotyzmem, czy seksualizmem, którzy nie wiedzą, że można
cokolwiek innego z czasem wolnym zrobić. A jeżeli kiedykolwiek słyszeli, to nie mogą
pojąć, że można z tego czerpać jakąkolwiek satysfakcję. Nie jest możliwa walka z
alkoholizmem, której nie będzie towarzyszyła zasadnicza promocja społeczno-kulturalna,
zasadnicza zmiana sposobu życia. W tego rodzaju środowiskach, a są to środowiska
ogromne, ewangelizacji musi towarzyszyć troska o ludzką promocję, troska o promocję
społeczną i kulturową. Wydaje mi się, że jest to jeszcze jeden aspekt, w którym uwidacznia
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się związek między dziełem ewangelizacji a dziełem wyzwolenia. Bo dzieło podnoszenia,
promocji człowieka jest również jednym z aspektów dzieła wyzwolenia. Nie jest tu miejsce,
żeby mówić jak działalność przynosząca tę promocję powinna wyglądać, jakie mieć formy i
metody.
Chciałbym w tym miejscu jeszcze jedną sprawę zasygnalizować. Proszą mi wybaczyć,
może dość osobisty charakter tego, co chcę tu powiedzieć. Takie środowiska istniały zawsze
i wszędzie, takie środowiska istniały również w naszym kraju. Niespełna 100 lat temu w
warunkach nieporównanie trudniejszych dla społeczeństwa i dla Kościoła na obszarze
zaboru rosyjskiego powstało kilkanaście zgromadzeń bezhabitowych, tzn. honorackich,
których jedyną misją było całkowite poświęcenie służbie środowiskom zaniedbanym. 50 lat
temu, kiedy Francuzi zaczęli odkrywać coś takiego jak Mission de France, księża robotnicy
itd., w Polsce istniało 500 sióstr fabrycznych pracujących z dziewczętami narażonymi na
wszystkie problemy związane z wejściem dziewczyny ze wsi w środowiska zakładów i
fabryk. A dzisiaj? Jeden z księży zajmujący się duszpasterstwem robotnic i robotników
polskich pracujących w NRD (tolerowany przez władze NRD i władze polskie) powiedział
mi tak: „to jest praca może bardzo piękna, ale mam do czynienia z 5% tych ludzi, którzy
przyjdą do mnie”. Zwracam się do wszystkich możliwych ruchów i środowisk, czy nie
potrafiliby znaleźć ludzi, którzy by pojechali bądź do pracy, towarzysząc tym ludziom, bądź
podjęliby się, a byłyby takie możliwości, bo na to nie ma kandydatów, pracy w polskich
hotelach robotniczych do prowadzenia tam świetlicy. Nie znalazł się nikt wśród chrześcijan
polskich, kto by się tego podjął. Na misje do Indonezji to się może ktoś znajdzie, bo to jest
bardzo egzotyczne (przepraszam!).
To nie jest sprawa tylko tego skrajnego przypadku, to jest sprawa hoteli robotniczych,
to jest sprawa zakładów dla nieletnich, to jest sprawa internatów, to jest sprawa tychże PGRów, gdzie ludzie staczają się na dno społeczne i kulturowe przy całkowitej bierności ludzi,
którzy tam pracują, ludzi najczęściej bez kwalifikacji i bez powołania. Na stanowiska
wychowawców czy pracowników kulturalno-oświatowych trafiają tam ludzie, którzy do
niczego się nie nadają, bo tylko tacy do ciężkiej pracy za „psie pieniądze” idą.
Chciałbym postawić pytanie: gdzie, jeżeli nie wśród nas mogą się dzisiaj w Polsce
znaleźć ludzie, którzy podejmą pracę w tych środowiskach, poświęcą życie służbie promocji
tych ludzi najbardziej zaniedbanych, naprawdę wydziedziczonych, poświęcą swoje życie i
potraktują to jako swoje chrześcijańskie powołanie?
Adam Stanowski
* Referat wygłoszony na V KKO Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze w Częstochowie –
2.03.1980r. Tekst nieautoryzowany, odtworzony z zapisu magnetofonowego.

III
ZASADY I WSKAZANIA METODYCZNE DO REJONIZACJI *
Przez rejonizację rozumiemy wyodrębnienie terytoriów, województw, a w nich
mniejszych jednostek przestrzennych, obszarów, w ramach których ma nastąpić organizacja
działania. Każdemu rejonowi odpowiada wyodrębniony podmiot działania, a więc ośrodek
rejonowy, ośrodek planujący i ekipa realizująca to działanie. Specyficzny jest i dostosowany
do szczególnych potrzeb i warunków terenu program, strategia i metodyka działania. Rejon
jest najniższym szczeblem planowania działania, planowania realizacyjnego, np. podziału
zadań między ludzi, rozłożenia zadań w czasie itd.
Wydaje się, że możemy sformułować cztery zasady rejonizacji, czyli cztery kryteria,

18 | S t r o n a

na podstawie których chcemy dokonać podziału województwa na rejony:
1. jednorodności potrzeb i warunków;
2. ześrodkowania rejonu;
3. uwzględnienia istniejących struktur;
4. równej wielkości.
Mówiąc o zasadzie jednorodności dążymy do tego, żeby każdy z wyodrębnionych
rejonów był możliwie najbardziej jednolity, niezróżnicowany wewnętrznie pod względem
warunków życia, problemów życiowych, przed którymi stoją ludzie tam mieszkający.
Praktycznym kryterium, które tu będzie funkcjonowało, będzie jednorodność charakteru
gospodarczego – przeważające zajęcia, przeważające struktury, a więc będziemy mieli
regiony przemysłowe, regiony typowo rolnicze o różnym nastawieniu, będziemy mieli
regiony, w których będą przeważać gospodarstwa indywidualne, regiony, w których będą
przeważać PGR-y, bo i takie są, itd. Dotyczy to także rejonizacji wielkich miast, tych
naprawdę wielkich, powyżej 100 tysięcy, a może powyżej 200 tysięcy, które będziemy
musieli traktować prawdopodobnie z różnych względów jak parę rejonów. Wtedy w ramach
tego miasta będziemy musieli uchwycić struktury przestrzenne, które zamieszkują ludzie
znajdujący się w podobnych sytuacjach życiowych: dzielnice robotnicze miasta, dzielnice
centralne, zwykle o charakterze nierobotniczym itd.
Przy rejonizacji niektórych województw będziemy także musieli brać pod uwagę ich
jednorodność ze względu na istniejące struktury duszpasterskie. Np. ze względu na gęstość
sieci parafialnej, gęstość kościołów. Chodzić nam będzie o takie wyodrębnienie regionów,
aby na ich terenie sytuacja wyznaczona wyposażeniem duszpasterskim była mniej więcej
podobna.
Drugim zjawiskiem, które musimy uwzględnić mówiąc o kryterium jednorodności
będzie jednorodność kulturowa. Po ostatnim podziale administracyjnym, po zwiększeniu
liczby województw, a w rezultacie zmniejszeniu ich obszaru, czynnik ten odgrywa nieco
mniejszą rolę, tzn. stosunkowo mniej mamy województw, które obejmują zróżnicowane
kulturowo, tradycyjnie obszary. Ale ciągle jeszcze na terenie niektórych województw z
takimi zjawiskami się spotykamy. Choćby na terenie województwa katowickiego mamy do
czynienia z zupełnie odmiennymi tradycjami kulturowymi: Górny Śląsk i Zagłębie
Dąbrowiecko-Sosnowieckie. Są to regiony kulturowo nie mające ze sobą prawie nic
wspólnego. Mimo pewnego podobieństwa sytuacji gospodarczej i typu zatrudnienia należy
je traktować oddzielnie. Ze spraw nie tak jaskrawych, jednocześnie w odniesieniu do
obszarów mniejszych możemy mówić o zupełnie odrębnych regionach województwa
nowosądeckiego: właściwej nowosądecczyzny i nowotarskiego, gdzie jeszcze wyodrębnia
się Podhale. Podobnie rejon żywiecki, rejon makowski, rejon cieszyński pozostające na
terenie jednego województwa, są jednostkami kulturowymi zupełnie odrębnymi. W takiej
sytuacji będziemy dążyć do tego, żeby granice rejonów nie przecinały tych jednostek
kulturowych, by respektowały ich odrębność.
Drugie kryterium, które nazwałem kryterium ześrodkowania czy też zwartości
regionów. Wchodzą tu w grę dwa ściśle ze sobą związane kryteria. Pierwsze – to kryterium
komunikacyjne. Chodzi o pewną zwartość komunikacyjną rejonu, co jest ze względów
praktycznych jak najbardziej znaczące w przyszłych działaniach. Istotne jest więc, żeby
rejon był wyodrębniony w ten sposób, by można wskazać jego centralny węzeł
komunikacyjny. Ten punkt, w którym będą się schodzić drogi, szosy, koleje, PKS i który jest
naturalnym ośrodkiem komunikacyjnym, z którego jest stosunkowo łatwo dotrzeć do
każdego punktu w tym rejonie. Bardzo często, z reguły ta jednorodność komunikacyjna, ta
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zwartość komunikacyjna i istnienie tego węzła komunikacyjnego będzie łączyć się z
istnieniem w rejonie czegoś, co nazwałbym ośrodkiem przyciągania. Tutaj
najklasyczniejszym przykładem będzie miasto zatrudniające ludzi zamieszkałych poza tym
miastem. Wtedy to miasto będzie stanowiło ośrodek przyciągania dla całego regionu, z
którego ludzie do tego miasta dojeżdżają. Ale dotyczy to również funkcji usługowych ludzi,
którzy przyjeżdżają do ośrodka usług i handlu.
Trzecia zasada, jest to zasada uwzględnienia istniejących struktur kościelnych i
struktur Ruchu, ośrodków, punktów, stanic, które trzeba wykorzystać. Jeżeli chodzi o sprawę
uwzględnienia istniejących struktur kościelnych, to jedna zasada musi funkcjonować
sztywno, mianowicie zasada respektowania granic diecezji. Ponieważ rejon ma być
ośrodkiem struktury wykonawczej, wobec tego musi działać w ścisłym związku z diecezją.
Jeden rejon nie może wobec tego obejmować obszaru więcej niż jednej diecezji. Sprawą
bardziej kontrowersyjną jest celowość uwzględniania przy rejonizacji podziału na dekanaty.
W zasadzie tam, gdzie to jest możliwe należałoby to robić, ale biorąc pod uwagę, że w
bardzo wielu diecezjach sieć dekanatów jest niejednokrotnie przypadkowa, i nie jest
wynikiem celowo przeprowadzonej rejonizacji, wydaje się, że lepiej odejść od zasady
respektowania podziału dekanalnego niż odejść od wewnętrznej spoistości pierwszych
dwóch kryteriów. Kryterium respektowania podziału dekanalnego byłoby podporządkowane
dwom poprzednio sformułowanym zasadom, natomiast kryterium respektowania granic
diecezji musi być przestrzegane bezwarunkowo.
I w końcu ostatnia zasada. Ze względów organizacyjnych i praktycznych jest
pożądane, żeby rejony były mniej więcej podobnej wielkości, przy czym przez wielkość
należy tu rozumieć raczej liczbę mieszkańców niż obszar, tym bardziej, że występowanie
miast będzie w sposób zasadniczy na tę liczbę mieszkańców rzutować nie powiększając
obszaru. Ze względów praktycznych należałoby dążyć do tego, żeby jednostki były mniej
więcej tej samej wielkości, aby zadania, które są stawiane wykonawcom były mniej więcej
proporcjonalne. Jest to zasada, która musi być podporządkowana zasadom poprzednim.
Następna sprawa. – Metoda naszej pracy, w wyniku której mają dokonywać się
decyzje rejonizacyjne. Metoda, z którą mamy do czynienia jest metodą opisowokartograficzną. Nasza praca, którą musimy z pomocą centrali w każdej z diakonii
wojewódzkiej jedności wykonywać, będzie polegała na zebraniu całego szeregu informacji
dotyczących województwa, jak również informacji dotyczących poszczególnych miast,
poszczególnych gmin, bo chyba tymi jednostkami musimy operować – dekanatów czy
parafii, jeżeli chodzi o informacje, które będziemy uzyskiwali ze źródeł kościelnych.
Zestawienia typu informacji, o które tu będzie chodzić trochę wynikają z tego, o czym
mówiliśmy przedtem, a więc np. będą nas interesować takie dane jak liczba internatów,
liczba szpitali i łóżek w tych szpitalach, liczba domów dziecka, wszystkie te sprawy, które
tworzą sytuację ewangelizacyjną, bądź charakteryzują sytuację duszpasterską, jak również
późniejsze sytuacje, wobec których będziemy musieli stanąć podejmując problematykę
Krucjaty Wyzwolenia.
Drugim etapem naszej pracy będzie przeniesienie tych informacji na mapę, ponieważ
taki zabieg jak rejonizacja nie może być dokonywany inaczej jak na mapie. Wszystkie
informacje musimy zobaczyć w przestrzeni i rozmieścić je w przestrzeni naszego
województwa. W gruncie rzeczy powinniśmy mieć mapę województwa, o możliwie jak
najmniejszej skali, na której znalazłyby się miejscowości (z oznaczeniem ich wielkości, sieci
komunikacyjnej, kościołów parafialnych i nieparafialnych, ośrodków i rejonów dojeżdżania
do szkół i do pracy), rejony gospodarcze (tzn. inaczej oznaczone te tereny, które są
jednorodne gospodarczo) i regiony kulturowe (ewentualnie tam, gdzie mamy do czynienia z
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taką sytuacją, jakiej przykłady podawałem poprzednio).
Oczywiście, gdybyśmy to wszystko chcieli nanieść na jedną mapę, to mapa stałaby się
nieczytelna, prawdopodobnie najlepszym sposobem technicznym będzie nanoszenie jednej
czy kilku informacji na mapę konturową, wykonywaną na przeźroczystej kalce, tak aby te
mapy można na siebie z naniesionymi informacjami wzajemnie nakładać. Gdy zaczniemy
mapy różnych zjawisk dla nas ważnych nakładać na siebie, zobaczymy, jakie struktury
przestrzenne powtarzają się, tzn. gdzie granice, które przebiegają między obszarami
wyznaczonymi tym lub innym kryterium, pokrywają się ze sobą. I to pozwoli nam
zaprojektować optymalną rejonizację. Ten sam proceder będziemy musieli zastosować na
planach wielkich miast, tych, które będą wymagały podzielenia na kilka rejonów.
Po hipotetycznym kartograficznym zaprojektowaniu rejonów będziemy mogli podjąć
próbę ich opisu, tzn. scharakteryzowania każdego z tych rejonów jako terenu ewangelizacji,
biorąc pod uwagę wszystkie kryteria, o których wspominałem przed chwilą. Pisząc tę
charakterystykę będziemy się mogli zorientować, czy udała nam się nasza procedura, tzn.
czy rzeczywiście otrzymaliśmy takie jednostki, które dadzą się opisać jako całość. I wtedy
będziemy mogli przystąpić do sporządzenia mapy szczegółowej danego rejonu, tzn. mapy,
której wielkość byłaby podobna do wielkości mapy województwa na poprzednim etapie, na
której już uwzględnimy zjawiska bardziej szczegółowe i bezpośrednio nas interesujące, a
więc mapy, na których zlokalizujemy poszczególne domy opieki, poszczególne internaty, te
ośrodki, w których domyślamy się symboli białych plam budzących nasze najżywsze
zainteresowanie ewangelizacyjne.
Adam Stanowski
* Referat wygłoszony na V KKO Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze w Częstochowie
2.03.1980 r. Tekst nieautoryzowany, odtworzony z zapisu magnetofonowego.

IV
POWSTANIE REJONU I REJONOWEJ DIAKONII EWANGELIZACJI
1. Wstępny plan rejonizacji kraju dla celów wielkiej ewangelizacji przygotowuje
pracownia socjograficzna Centralnej Diakonii Ewangelizacji w oparciu o dostępny materiał
statystyczny, socjograficzny i kartograficzny, przyjmując za punkt wyjścia planowania
podział administracyjny Polski na czterdzieści dziewięć województw oraz uwzględniając
granice diecezji, w ramach których muszą mieścić się zaplanowane rejony.
2. Centralna Diakonia Ewangelizacji (CDE) w porozumieniu z Centralną Diakonią
Jedności (CDJ) tworzy swoje komórki w diecezji pod nazwą diecezjalna diakonia
ewangelizacji.
Diecezjalna diakonia ewangelizacji (DDE) mając lepsze rozeznanie swojego terenu,
przygotowuje ostateczny i szczegółowy plan rejonizacji swojego terenu i przedstawia do
zatwierdzenia CDE.
DDE stara się także w poszczególnych, wytypowanych przez siebie rejonach,
nawiązać bezpośrednie kontakty z osobami, które mogłyby wejść do diakonii ewangelizacji
w poszczególnych rejonach, starając się je przekonać i zapalić do tej sprawy.
3. Po tych etapach wstępnych przygotowania rejonizacji, następuje krok decydujący.
Stanowią go pertraktacje z właściwymi moderatorami diecezjalnymi, gdzie przedstawiciele
DDE (jeśli to możliwe przy udziale przedstawiciela CDE) przedstawiają swoje propozycje
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rejonizacji – rezultat swoich prac przygotowawczych. Moderatorzy, mając na uwadze własne
rozeznanie terenu oraz możliwości i potrzeb ewangelizacyjnych, ustalają ostateczny plan
rejonizacji swoich diecezji. Po uzyskaniu aprobaty biskupa ordynariusza albo osoby przez
niego upoważnionej (np. referat duszpasterski kurii) oraz wytypowaniu moderatorów
rejonowych, uzyskaniu ich zgody i ewentualnie wymaganej aprobaty, rejonizacja z fazy
przygotowawczej planowania wchodzi w fazę realizacji.
W całym tym etapie przygotowawczym należy pamiętać, że DDE (oraz CDE) mają
głos doradczy, pomocniczy, natomiast decyzja ostateczna należy do moderatorów
diecezjalnych. W razie trudności uzgodnienia stanowisk można zwrócić się o pośrednictwo
do Moderatora Krajowego Ruchu Światło-Życie.
4. Na etapie planowania rejonizacja musi być pełna, nie może być w Polsce terenów
nie objętych nią. Na etapie realizacji natomiast należy kierować się realnymi możliwościami,
które aktualnie się otwierają, zadawalając się np. tworzeniem jednego lub drugiego rejonu w
diecezji, gdzie ewangelizacja może się już rozpocząć, a pozostawiając tworzenie dalszych
rejonów na później, tak iż ewangelizacja może rozwijać się sukcesywnie i nie musi od razu
rozpocząć się we wszystkich rejonach diecezji.
5. W całym procesie rejonizacji należy stosować zasadę pomocniczości. Jeżeli
zawodzi jakieś ogniwo struktury – może w jego kompetencje wejść ogniwo nadrzędne.
Można również bezpośrednio pertraktować z moderatorem rejonowym, gdy nie włącza się
moderator diecezjalny (lub w danej diecezji nie spełnia aktualnie nikt tej funkcji).
We wszystkich tych wypadkach należy jednak suponować, że dany moderator
rejonowy posiada zgodę swojego biskupa lub właściwej instancji nadrzędnej.
6. Z chwilą wydzielenia rejonu i ustanowienia moderatora rejonowego on przejmuje
zadanie utworzenia zespołu ewangelizacyjnego i jego przygotowania do czekających go
zadań. DDE służy mu pomocą zapoznając go z osobami pragnącymi wejść do RDEW i
mającymi odpowiednie kwalifikacje.
7. Zalążek RDEW powstaje wtedy, gdy znajdzie się przynajmniej trzech
odpowiednich i chętnych ludzi i gdy zaczną się oni regularnie, co tydzień spotykać z
moderatorem rejonowym na wspólnej modlitwie, dzieleniu się Słowem Bożym i omawianiu
bieżących zadań. Natomiast formalne erygowanie RDEW może nastąpić dopiero wtedy, gdy
zbierze się zespół przynajmniej dwunastu osób zdecydowanych na włączenie się do tej
diakonii. Może się to dokonać przez publiczne udzielenie błogosławieństwa i misji podczas
rejonowego dnia wspólnoty Ruchu.
8. W rejonach Ruchu Światło-Życie już istniejących i działających zespół RDEW
może powstać z istniejącej już rejonowej diakonii jedności. Zależnie od stopnia jej rozwoju i
organizacji należy rozwinąć jej funkcje w dziedzinie ewangelizacji i diakonii wyzwolenia, nie
umniejszając przy tym w niczym działalności dotychczasowej. W wypadku powoływania
zupełnie nowych zespołów RDEW trzeba zacząć od funkcji związanych z planem ACR i
podejmować później stopniowo inne zadania rejonowej diakonii jedności.
9. W skład rejonowej diakonii ewangelizacji i wyzwolenia wchodzą następujące
osoby:
a) moderator rejonowy (ewentualnie specjalny moderator ewangelizacji rejonu jako
pomocnik moderatora rejonowego);
b) animator RDEW – zastępca i główny pomocnik moderatora, odpowiedzialny za ducha
wspólnoty i współdziałania w całym zespole, za przygotowanie i realizację planu
ewangelizacji rejonu (strategię);
oraz osoby odpowiedzialne:
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c) za zorganizowanie i podtrzymywanie „zaplecza modlitwy” przed i w czasie
ewangelizacji – diakonia modlitwy;
d) za wszelkie materiały drukowane potrzebne do ewangelizacji – diakonia słowa;
e) za zorganizowanie i przygotowanie zespołów ewangelizacyjnych dla poszczególnych
parafii, w których odbędzie się ewangelizacja – diakonia formacji diakonii;
f) za sprawy techniczne (wyświetlanie filmu itp.) – diakonia środków przekazu;
g) za środki finansowe – diakonia funduszu ewangelizacyjnego;
h) za wszelkie przewozy (osób i rzeczy) związane z ewangelizacją (najlepiej kierowca
dysponujący samochodem) – diakonia transportu;
i) za realizację wszystkich etapów przygotowawczych do ewangelizacji z filmem
„Jezus” w danej parafii – diakonia preewangelizacji;
j) za ewangelizację towarzyszącą wyświetlaniu filmu „Jezus” – diakonia ewangelizacji
towarzyszącej;
k) za pracę w grupach (studium biblijne) po ewangelizacji z filmem – diakonia
postewangelizacji;
l) za trzecią fazę realizacji planu Ad Christum Redemptorem – Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka – diakonia wyzwolenia.
10. Rejonowa diakonia ewangelizacji i wyzwolenia (RDEW) składa się więc z
dwunastu osób. Jest to zespół pełny nierozbudowany. Każdy członek diakonii może i
powinien dobrać sobie pomocników, tworząc w ten sposób podzespół RDEW. Wtedy RDEW
jest zespołem pełnym rozbudowanym. Jeżeli zachodzi taka konieczność, jedna osoba może
także łączyć pewne funkcje, które dadzą się z natury rzeczy pogodzić (np.: diakonia słowa i
funduszu ewangelizacyjnego; diakonia środków przekazu i transportu).
Każdy członek RDEW, który tworzy zespół pomocniczy do wykonania zadań
powierzonej sobie diakonii staje się animatorem tego zespołu.
11. Członkowie RDEW powinni być przygotowani do spełniania swoich funkcji
przez odpowiednią formację. Zasadniczo powinni oni mleć ukończoną podstawową formację
deuterokatechumenalną w Ruchu Światło-Życie w zakresie I, II i III stopnia. Jeżeli jej nie
ukończyli, powinni ją kontynuować równolegle do działalności ewangelizacyjnej w ramach
RDEW.
Formacja specjalna, przygotowująca do wykonania zadań RDEW
powinna się dokonać przez uczestnictwo:
a) w KODA (w kursie oazowym dla animatorów) lub ORAE
(w oazie rekolekcyjnej animatorów ewangelizacji),
b) ewentualnie w seminarium życia według Ducha (dla ogólnego rozbudzenia życia w
Duchu Świętym i życia modlitwy),
c) w ORDJ (w oazie rekolekcyjnej diakonii jedności),
d) w OAWE (w oazie animatorów wielkiej ewangelizacji) – która daje pełne
przygotowanie do ewangelizacji w ramach planu ACR (i daje tyle co uczestnictwo w
KODA bądź w ORAE i w ORDJ łącznie, a więc zastępuje tamte programy
formacyjne),
e) w dalszym etapie formacji (np. w drugim roku) członkowie RDEW powinni
uczestniczyć w ORDW (w oazie rekolekcyjnej diakonii wyzwolenia).
12. Diecezjalna diakonia ewangelizacji wspomaga proces formowania się diakonii
rejonowych (RDEW) szczególnie poprzez przeprowadzanie wspólnie z diecezjalną diakonią
jedności (DDJ) dni jedności, gdzie spotykają się przedstawiciele tych tworzących się lub
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istniejących już diakonii na wymianę doświadczeń i świadectw oraz wspólną modlitwę.

V
ZASADY I PLAN DZIAŁANIA REJONOWEJ DIAKONII EWANGELIZACJI I
WYZWOLENIA

1. Podstawową zasadą działania RDEW jest zasada działania systematycznego w
duchu wiary i modlitwy. Wyraża się to w regularnych, cotygodniowych spotkaniach całego
zespołu, których stałym elementem musi być dzielenie się słowem Bożym, modlitwa i
omawianie bieżących zadań wynikających z podjętej odpowiedzialności za ewangelizację
rejonu (sprawozdania i nowe zadania). W ten sposób formuje się wspólnota RDEW, stając się
żywą komórką będącą właściwym podmiotem działania ewangelizacji, podmiotem który
stając w postawie wiary i modlitwy wobec wzywającego Słowa Bożego wyzwala jego moc.
Powstanie i istnienie takiego podmiotu jest istotnym warunkiem owocnej ewangelizacji.
2. Dlatego troska o wewnętrzny, duchowy oraz zewnętrzny, ilościowy wzrost tego
podmiotu ewangelizacji według planu Ad Christum Redemptorem powinna zajmować
pierwsze miejsce w świadomości członków RDEW. W razie stwierdzenia braków
dotyczących istnienia i życia tej wspólnoty, trzeba pomyśleć najpierw o pewnych środkach
ożywienia czy rozbudzenia, takich jak wspólne uczestnictwo w ORAE czy w seminarium
życia według Ducha czy przynajmniej w oazie modlitwy.
3. Drugą zasadą działania, którą stale należy mieć na uwadze, jest zasada działania
kolegialnego w duchu solidarności i pomocniczości. Oznacza to, że wszyscy członkowie
RDEW – chociaż istnieje wśród nich podział zadań i funkcji, a więc pewna specjalizacja –
czują się odpowiedzialni za cały przebieg ewangelizacji i gotowi są wzajemnie się
wspomagać i zastępczo przyjmować funkcje innych, jeżeli tego wymaga aktualna sytuacja,
(np. pewne zadania będą do wypełnienia dopiero później, w kolejnej fazie ewangelizacji,
odpowiedzialni za nie wspomagają tych, którzy już podjęli swoje zadania, którzy już są w
akcji itp.).
4. Pierwszym zadaniem RDEW, która już się zawiązała i zaczyna żyć jako podmiot
ewangelizacji, jest rozpoznanie sytuacji ewangelizacyjnej w swoim rejonie i uświadomienie
sobie zakresu i treści swojej odpowiedzialności.
To rozpoznanie będzie inspirowało stałą modlitwę, aby „Duch Święty zstąpił i odnowił
oblicze tej Ziemi” oraz planowanie strategii ewangelizacji rejonu. Rozpoznanie terenu
powinno dokonywać się w oparciu o dane zebrane z różnych dostępnych źródeł pisanych
oraz o wywiady przeprowadzane przez członków zespołu w różnych środowiskach.
5. RDEW dąży do tego, aby jak najprędzej zorganizować rejonową oazę modlitwy
(która odbywać się będzie co miesiąc), aby dzięki niej sprawa realizacji planu Ad Christum
Redemptorem stała się przedmiotem publicznych modłów i aby przez modlitwę jak najwięcej
ludzi zapalić do zaangażowania się w to dzieło.
6. RDEW przygotowuje się do wypełnienia swoich zadań przede wszystkim przez
przeprowadzenie całej akcji ewangelizacyjnej z filmem „Jezus” bezpośrednio w jednej
miejscowości (parafii) według wskazań zawartych w części II tego podręcznika, przyjmując i
wykonując zadania lokalnej diakonii ewangelizacji. Powinna to być parafia, która jest
siedzibą rejonu, moderatora rejonowego i jego diakonii. W ten sposób RDEW zdobywa
doświadczenie jak przebiega ewangelizacja lokalna i może potem właściwie kierować
przygotowaniem ewangelizacji w innych miejscowościach (parafiach) swojego rejonu. Może
również udzielać należytych informacji i – w oparciu o własne przeżycie i świadectwo –
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zachęcać do przyjęcia ewangelizacji z filmem „Jezus”.
7. Po rozpoznaniu sytuacji rejonu i opracowaniu wstępnego planu strategii rejonu
następuje kluczowy etap przekonywania proboszczów i innych duszpasterzy do dzieła
ewangelizacji oraz uzyskiwania ich zgody na przeprowadzenie ewangelizacji według
proponowanej metody i planu. Może się do dokonywać przez indywidualne rozmowy i przez
wspólne zebranie wszystkich zainteresowanych duszpasterzy rejonu. Po zasadniczym
zaakceptowaniu planu ewangelizacji ustala się terminy akcji ewangelizacyjnej w
poszczególnych parafiach i miejscowościach.
8. Z kolei można przystąpić do następnego decydującego etapu przygotowania
ewangelizacji, którym jest formowanie zespołów lokalnej diakonii ewangelizacji dla tych
parafii (miejscowości), w których będzie przeprowadzana ewangelizacja. Szczegóły
dotyczące składu osobowego i zadań tej diakonii podane są w II części podręcznika.
Zadaniem RDEW jest wspomaganie duszpasterza (moderatora) lokalnego w dobieraniu ludzi
do zespołu ewangelizacyjnego (w tym celu może przeprowadzić w parafii ewangelizację
wstępną; zob. cz. III, I) oraz w ich przygotowaniu do wykonania czekających ich zadań.
9. Szkolenie członków lokalnej diakonii ewangelizacji (LDE), zwłaszcza
animatorów poewangelizącyjnych spotkań biblijnych, dokonuje się głównie przez
czterodniowe oazy rekolekcyjne animatorów ewangelizacji.
Są przewidziane dwie formy tych ORAE: forma pełna, zamknięta, z czterodniowym
pobytem w jakimś ośrodku rekolekcyjnym oraz forma niepełna, otwarta, zwana małą
ewangelizacją, polegająca na kilku spotkaniach wieczornych oraz na dłuższych spotkaniach
w sobotę i niedzielę. ORAE w formie pełnej organizowane będzie głównie w diecezjach.
Małą ewangelizację przeprowadzić powinna rejonowa diakonia ewangelizacji i wyzwolenia.
Pomoce do jej przeprowadzenia zawiera część XII podręcznika.
10. W przeprowadzaniu ewangelizacji z filmem „Jezus” w poszczególnych parafiach
(miejscowościach) rejonu zespół RDEW współpracuje z danym zespołem lokalnej diakonii
ewangelizacji. Ewangelizacja jest wspólnym działaniem obu zespołów na wszystkich etapach
(preewangelizacji, ewangelizacji i postewangelizacji). Poszczególni członkowie RDEW
współpracują z odpowiednimi członkami LDE. Współdziałanie zespołu RDEW i LDE w
przeprowadzaniu ewangelizacji lokalnej jest podstawowym założeniem strategii planu
wielkiej ewangelizacji ACR.
11. RDEW planuje, przygotowuje i przeprowadza również specjalne ewangelizacje w
środowiskach specyficznych, trudnych czy zamkniętych swego rejonu (np. w zakładach
pracy, w szpitalach, hotelach robotniczych, wśród ludzi z marginesu społecznego itp.).
12. RDEW przygotowuje stopniowo dla swego rejonu stanice Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka i zespół ludzi (diakonia wyzwolenia) w celu zrealizowania trzeciego etapu planu
wielkiej ewangelizacji ACR, etapu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC).
13. RDEW wykorzystuje szczególnie rejonowe dni wspólnoty animatorów i diakonii
oraz całego Ruchu Światło-Życie, aby wszystkich jego członków włączyć do współpracy w
realizacji wielkiego planu ewangelizacji Ad Christum Redemptorem.
14. RDEW współdziała ściśle z moderatorem diecezjalnym oraz diecezjalną diakonią
jedności Ruchu, a także z diecezjalną diakonią ewangelizacji, szukając w niej pomocy w
spełnianiu swoich zadań i uczestnicząc w organizowanych przez nią dniach jedności.
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VI
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA CZŁONKÓW REJONOWEJ DIAKONII EWANGELIZACJI I
WYZWOLENIA

Skład osobowy RDEW jest paralelny do składu osobowego lokalnej (parafialnej)
diakonii ewangelizacji. Zadania są również paralelne, często te same, tylko podejmowane w
innym zakresie. Odpowiednie diakonie RDEW służą pomocą współpracując z lokalną
diakonią ewangelizacji w przeprowadzaniu ewangelizacji w jej parafii.

1. Zadania moderatora rejonowego
1. Moderator rejonowy (MR) jest w znaczeniu ściślejszym podmiotem ewangelizacji
rejonu i czuje się za tę sprawę odpowiedzialny przed Panem oraz przed tymi, którzy ponoszą
tę odpowiedzialność w zakresie szerszym i na szczeblu nadrzędnym. Może nim być
moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie czuwający nad całością spraw Ruchu, albo jego
współpracownik wyłącznie do spraw ewangelizacji.
2. MR ustanawia moderator diecezjalny z upoważnienia swojego biskupa ordynariusza
lub biskup ordynariusz na prośbę moderatora diecezjalnego. MR troszczy się przede
wszystkim o to, aby działać zawsze w jedności ze swoim biskupem oraz moderatorem
diecezjalnym.
3. MR jako pierwsze swoje zadanie widzi zorganizowanie i uformowanie zespołu
rejonowej diakonii ewangelizacji i wyzwolenia jako kolegialnego podmiotu ewangelizacji, z
którym mógłby dzielić swoją odpowiedzialność przed Panem. Samo powstanie takiego
podmiotu należy uważać za pierwszorzędny owoc ewangelizacji. MR ustanawia
odpowiedniego animatora RDEW jako swojego zastępcę i pomocnika, który go wspiera w
organizowaniu i formowaniu tego kolegialnego podmiotu.
4. MR zabiega o to, aby powstający zespół, chociażby istniał dopiero w stadium
zalążkowym, czym prędzej rozpoczął systematyczne, cotygodniowe spotkania w duchu wiary
i modlitwy, stając się dzięki temu żywą komórką w systemie diakonii ewangelizacji. W
wypełnianiu tego zadania wspomaga go animator RDEW, zapewniający ciągłość spotkań,
gdy moderator ze względu na inne obowiązki nie może w nich uczestniczyć.
5. Po zorganizowaniu i uformowaniu zespołu RDEW moderator rejonu przedstawia go
moderatorowi diecezjalnemu w celu formalnego erygowania go i udzielenia mu misji.
6. MR jest odpowiedzialny za uzupełnienie formacji RDEW, zarówno w zakresie
formacji podstawowej jak i specjalnej, przygotowującej do diakonii w ramach wielkiej
ewangelizacji według planu ACR.
7. MR troszczy się o to, aby wszelka działalność zespołu RDEW prowadzona była w
duchu modlitwy, kolegialnie i solidarnie z zastosowaniem zasady pomocniczości.
8. MR stara się dobrze rozpoznać sytuację ewangelizacyjną w swoim rejonie, aby stale
mieć w świadomości zakres i treść swojej odpowiedzialności i móc opracować na podstawie
tej analizy plan strategii ewangelizacji rejonu.
9. W szczególności MR stara się przekonać i zdobyć dla dzieła ewangelizacji według
planu ACR proboszczów oraz innych duszpasterzy w swoim rejonie, ustalając w
porozumieniu z nimi szczegółowy terminarz ewangelizacji w rejonie.
10. W przekonaniu, że owoce ewangelizacji zależą szczególnie od modlitwy, MR
inspiruje i przeprowadza oazy modlitwy w swoim rejonie. Dopóki zorganizowanie oaz
modlitwy w jego rejonie nie jest możliwe, pomaga (w miarę swoich możliwości) w
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przeprowadzeniu oaz modlitwy w najbliższym rejonie.
11. W przygotowaniu ewangelizacji MR współpracuje z diecezjalną diakonią
ewangelizacji, korzystając z jej pomocy i wysyłając przedstawicieli swojego rejonu na
organizowane przez nią dni jedności.
12. MR stara się poprzez rejonowe dni wspólnoty animatorów i diakonii oraz ogółu
członków Ruchu włączyć wszystkich do dzieła wielkiej ewangelizacji.
13. Przygotowując ewangelizację w poszczególnych parafiach (miejscowościach) swojego
rejonu, MR przeprowadza – bądź osobiście, bądź wyszukując innych odpowiednich księży –
małą ewangelizację (wcześniej jeśli potrzeba ewangelizację wstępną) w celu przygotowania
członków lokalnej diakonii ewangelizacji, szczególnie animatorów spotkań biblijnych
poewangelizacyjnych.
14. W toku samej ewangelizacji w poszczególnych parafiach (miejscowościach) rejonu
MR czuwa, aby wszystko przebiegało według wskazań tego podręcznika oraz aby
poszczególni członkowie RDEW należycie wykonywali swoje funkcje we współdziałaniu z
odpowiednimi członkami LDE.
15. Osobiste zaangażowanie się MR w ewangelizację będzie polegało na wygłoszeniu
konferencji (homilii) na początku i na końcu tygodnia ewangelizacyjnego – a także w trakcie
nabożeństw ewangelizacyjnych. Jeżeli nie może zaangażować się osobiście, musi znaleźć i
przygotować odpowiednich zastępców.
16. MR planuje i przygotowuje, w miarę potrzeby ewangelizację w środowiskach
specjalnych w swoim rejonie (np. zakłady pracy, szpitale itp.).
17. MR czuje się odpowiedzialny również za ewangelizację w rejonach sąsiednich, póki
tam nie znajdą się moderatorzy i zespoły RDEW zdolne do przyjęcia odpowiedzialności.
18. MR wymaga sprawozdań od wszystkich członków RDEW z zakresu ich
odpowiedzialności.

2. Zadania animatora RDEW
1. Animator RDEW (dalej: A) jest zastępcą i głównym pomocnikiem MR i jego zakres
odpowiedzialności – z wyłączeniem tego, co z natury rzeczy dotyczy tylko MR – pokrywa się
w zasadzie z zakresem odpowiedzialności MR.
2. A troszczy się głównie o ożywienie zespołu właściwym duchem modlitwy, służby i
jedności.
3. A – w porozumieniu z MR – zwołuje regularne spotkania zespołu, przygotowuje
program, przewodniczy im w razie nieobecności MR.
4. A prowadzi kronikę zespołu, gdzie wpisuje sprawozdanie z każdego spotkania. Może
to zadanie przekazać swojemu pomocnikowi, przejmującemu funkcję sekretarza RDEW.
5. A pomaga szczególnie MR w rozpoznawaniu sytuacji ewangelizacji rejonu (analiza
socjologiczna) oraz w opracowywaniu strategii ewangelizacji tego rejonu.
Również do tych zadań A może mieć specjalnego pomocnika.
6. A przejmuje wszelkie polecenia wydawane przez MR, przekazuje je właściwym
wykonawcom i pilnuje ich realizacji zgłaszając o tym MR. Prowadzi specjalny zeszyt, gdzie
notuje polecenia, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie i uwagi o ich wykonaniu. Ze
względu na to swoje zadanie A powinien w charakterze sekretarza uczestniczyć we wszelkich
spotkaniach i konferencjach organizowanych przez MR.
7. Zadaniem A jest również gromadzenie wszelkiej dokumentacji z przeprowadzonej
ewangelizacji w poszczególnych parafiach czy miejscowościach (dane statystyczne,
sprawozdania, świadectwa, nagrania, fotografie itp.). Dokumenty zasługujące na szczególną
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uwagę (zwłaszcza świadectwa) powinien przesyłać do redakcji Biuletynu Wielkiej
Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” wydawanego przez CDE. Zadanie powyższe
może wykonywać sekretarz lub ktoś specjalnie do tego zaangażowany (kronikarz).
8. Pomocnicy A (sekretarz, ktoś od socjologii i strategii, kronikarz) mogą tworzyć w
ramach RDEW podzespół animatorski, którego A jest animatorem.
9. A modli się stale szczególnie o dar zrozumienia swoich zadań zgodnie z wizją Boga i
o poczucie odpowiedzialności oraz o siły na miarę swoich zadań.

3. Zadania diakonii modlitwy
1. Diakonia modlitwy (DM) odpowiedzialna jest za zorganizowanie i podtrzymywanie
„zaplecza modlitwy” przed, w czasie i po ewangelizacji.
2. DM, której funkcje może na początku pełnić jedna osoba, powinna czym prędzej
przekształcić się w grupę modlitewną na usługach dzieła wielkiej ewangelizacji w rejonie.
Animator tej grupy reprezentuje ją wtedy w ramach RDEW.
3. DM powinna być ożywiona głębokim przekonaniem, że od modlitwy zależy w
głównej mierze owocność ewangelizacji i dlatego musi ona jej towarzyszyć na wszystkich
etapach (przed, w czasie, po). DM stara się innym osobom zaangażowanym w dzieło
ewangelizacji zaszczepić to przekonanie.
4. DM – jeśli jest już grupą modlitewną – przejmuje wszelkie szczegółowe intencje
związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i kontynuacją ewangelizacji i modli się w
tych intencjach – indywidualnie lub na spotkaniach modlitewnych – jako „ewangelizacyjne
pogotowie modlitewne”.
5. DM stara się mobilizować jak najwięcej ludzi (zakonników, chorych, członków
innych grup modlitewnych) do modlitwy w intencjach ewangelizacji. Czyni to przez listy i
osobiste kontakty.
6. DM uczestniczy w oazach modlitwy organizowanych w diecezjach i zachęca do
uczestnictwa w nich innych. Dąży do zorganizowania jak najszybciej własnej rejonowej oazy
modlitwy, która odbywać się będzie co miesiąc i za tę sprawę czuje się szczególnie
odpowiedzialna. Zaprasza na oazy modlitwy ludzi z parafii, w których przygotowywana jest
ewangelizacja.
7. DM stara się dopomóc w znalezieniu w każdej parafii (miejscowości), w której będzie
prowadzona ewangelizacja, osoby, która podejmie się odpowiedzialności za diakonię
modlitwy (wchodząc w tym charakterze do zespołu LDE) i która z czasem utworzy wokół
siebie lokalną grupę modlitewną. Osób takich należy szukać wśród uczestników oaz
modlitwy. Rejonowa DM stara się być w stałym kontakcie z lokalną diakonią modlitwy tych
parafii, w których przeprowadzana jest ewangelizacja.
8. DM, jeśli jest do tego przygotowana, może przeprowadzać „seminaria życia według
Ducha”, aby przez rozbudzanie i pogłębianie życia wewnętrznego i otwieranie uczestników
na dary Ducha Świętego formować metodami właściwymi dla odnowy w Duchu Świętym
(odnowa charyzmatyczna) kandydatów do lokalnej diakonii ewangelizacji.
9. DM wyszukuje również i przygotowuje ludzi do dawania świadectwa, które stanowi
integralny element ewangelizacji i powinno być dawane w różnych stosownych momentach.

4. Zadania diakonii słowa
1. Diakonia słowa (DS.) odpowiedzialna jest za dostarczanie we właściwym czasie i w
potrzebnych ilościach wszelkiego rodzaju pomocy drukowanych oraz audiowizualnych
(kasety, przeźrocza) potrzebnych w dziele ewangelizacji na poszczególnych etapach.
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Zadaniem rejonowej DS nie jest przy tym zasadniczo produkcja czy reprodukcja tych
materiałów, ale dystrybucja (rozdzielanie).
2. DS powinna mieć do dyspozycji swój lokal, gdzie materiały mogą być
przechowywane i gdzie mogą być przez zainteresowanych pobierane.
3. DS sprowadza wszelkie materiały potrzebne do ewangelizacji z diecezjalnej diakonii
słowa lub – jeżeli ta nie jest zorganizowana i nie funkcjonuje należycie – bezpośrednio z
diakoni słowa właściwego punktu CDJ. Dopuszczane też jest i zalecane pomnażanie tekstów
we własnym zakresie, o ile nadrzędna diakonia słowa nie potrafi zaspokoić zapotrzebowania.
4. DS dostarcza materiałów bądź innym członkom RDEW zgodnie z ich specjalnymi
zadaniami (np. diakonia modlitwy, diakonia formacji diakonii) bądź osobom sprawującym
diakonię słowa w ramach LDE. Rejonowa DS współpracuje więc z kolporterami
poszczególnych lokalnych diakonii ewangelizacji, sama natomiast zasadniczo nie zajmuje się
kolportażem bezpośrednim.
5. Głównym tekstem rozprowadzanym w czasie ewangelizacji, który potrzebny jest w
jak największych ilościach, jest Ewangelia św. Łukasza.
6. Rozpowszechnianie materiałów w żadnym wypadku nie może być traktowane jako
handel i czynność zarobkowa. Natomiast według ustalonych norm można będzie przyjmować
ofiary na zwrot kosztów druku. Ewentualne nadwyżki należy traktować jako sumy
przechodnie do przekazania na Fundusz Ewangelizacyjny.
7. DS rozpowszechnia wyłącznie materiały pochodzące z Wydawnictwa Światło-Życie i
związane z ewangelizacją w znaczeniu ściślejszym i szeroko pojętym. (Powyższe nie dotyczy
tego, co określa pkt 5).
8. DS pamięta o stałej modlitwie w intencji rozpowszechnianego słowa, aby przynosiło
ono owoc dzięki łasce Boga.

5. Zadania diakonii środków przekazu (i transportu)
1. Diakonię środków przekazu (DSP) pełni przede wszystkim operator filmu. Otrzymuje
on do dyspozycji kopię filmu „Jezus” oraz projektor filmowy i przejmuje odpowiedzialność
za całą stronę techniczną związaną z wyświetlaniem filmu w ramach wielkiej ewangelizacji w
poszczególnych parafiach (miejscowościach).
2. Operator filmu powinien posiadać odpowiednie przygotowanie techniczne i
zaświadczenie uprawniające do wyświetlania publicznego filmów wydane przez kompetentną
instancję. W razie braku powyższych kwalifikacji powinien odbyć odpowiedni kurs.
3. Operator filmu zależny jest bezpośrednio od DSP diecezjalnej diakonii ewangelizacji.
Stamtąd otrzymuje, po zweryfikowaniu jego kwalifikacji, kopię filmu oraz upoważnienie;
wobec niej jest odpowiedzialny.
4. Operator filmu odpowiada za właściwe i maksymalne wykorzystanie kopii filmu, za
jej zabezpieczenie przed zniszczeniem. Prowadzi książkę projekcji wg wzoru otrzymanego z
DSP diecezjalnej diakonii ewangelizacji.
5. Operator filmu (lub jego pomocnik) troszczy się także o stan techniczny i konserwację
projektora, potrafi dokonywać bieżących napraw, posiada konieczne części zamienne
(lampy!), jeśli to możliwe rezerwowy projektor.
6. Operator (lub ktoś z jego zespołu) troszczy się także o ekran, który gwarantowałby jak
najwyższą jakość projekcji. Należy mieć ekran własny, składany, i znać dobrze oraz stonować
normy dotyczące wielkości ekranu w stosunku do wielkości pomieszczenia, w którym będzie
się odbywać projekcja.
7. Operator (lub ktoś z zespołu) powinien również orientować się w sprawach
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związanych z nagłośnieniem, aby zapewnić optymalną słyszalność i akustykę w czasie
projekcji filmu. Ten sam człowiek powinien być obeznany z obsługą czy instalacją
mikrofonów, jeśli będą one potrzebne w czasie ewangelizacji. Winien również zatroszczyć się
o rzutnik do tekstów pieśni i piosenek.
8. Operator filmu i inni członkowie rejonowej DSP współdziałają z odpowiednią
diakonią lokalną. Przed każdą projekcją trzeba uzgodnić podział zadań i odpowiedzialności,
operator powinien skontrolować, czy zadania zlecone lokalnej DSP zostały rzeczywiście i
sumiennie wykonane. Jakaś drobna usterka czy awaria techniczna może bowiem zniweczyć
efekt ewangelizacji przeprowadzanej za pomocą filmu.
9. Z DSP związana jest ściśle, diakonia transportu, odpowiedzialna za wszelkie
przewozy (osób i rzeczy) związane z ewangelizacją. Będą to przede wszystkim przewozy
związane z projekcją filmu w jakiejś miejscowości. Jeśli to możliwe, w zespole powinien
znaleźć się kierowca dysponujący własnym samochodem. W ostateczności ktoś
odpowiedzialny za organizowanie przejazdów i przewozów, ilekroć będzie to potrzebne.
10. Zrobiwszy wszystko co do nich należy, z jak największą starannością i poczuciem
odpowiedzialności, członkowie DSP pamiętają, że istotne owoce ewangelizacji zależą
ostatecznie od modlitwy i łaski Boga.

6. Zadania diakonii funduszu ewangelizacyjnego
1. Diakonia funduszu ewangelizacyjnego (DFE) przejmuje odpowiedzialność za
wszystkie środki finansowe potrzebne dla dzieła ewangelizacji ACR. Odpowiedzialność ta
dotyczy gromadzenia tych środków oraz ich wydatkowania.
2. DFE powinna przejąć osoba starsza, godna zaufania. Prowadzi ona uproszczoną
dokumentację środków wpływających i wydatkowanych, według zasad ustalonych przez
centralę DFE. Odpowiedzialna jest bezpośrednio przed moderatorem rejonowym oraz DFE
diecezjalnej diakonii ewangelizacji.
3. Środki finansowe na fundusz ewangelizacyjny pochodzą zasadniczo z dwóch źródeł:
a) „Fundusz słowa” czyli ofiary składane z okazji nabywania różnego rodzaju druków
związanych z ewangelizacją;
b) „Fundusz ewangelizacyjny” czyli ofiary składane bezpośrednio na cele ewangelizacyjne
przez różnych ofiarodawców i przy różnych okazjach.
4. Fundusz słowa. Przekazuje go diakonia słowa z nadwyżek powstałych po pokryciu
kosztów wydawniczych rozpowszechnianych materiałów. Fundusz ten zasadniczo przeznacza
się na wykonywanie nowych druków i pokrywanie ich kosztów (druki są rozpowszechniane
bezpłatnie) bądź na powiększenie zapasu tych druków, które będą mogły być w ten sposób
rozpowszechniane.
5. Fundusz ewangelizacyjny w ściślejszym znaczeniu może powstawać:
a) z okazyjnych, jednorazowych dotacji i ofiar;
b) ze stałych składek na „Fundusz Ewangelizacyjny Ruchu Światło-Życie” zbieranych przez
upoważnionych kwestorów;
c) z kolekt gromadzonych w kościołach, gdzie odbyła się ewangelizacja z filmem „Jezus”.
6. Odnośnie do punktu c) ustala się, że nie należy gromadzić żadnych ofiar bezpośrednio
w powiązaniu z projekcją filmu. Natomiast za zgodą miejscowego duszpasterza można
zorganizować zbiórkę (kolektę) na Fundusz Ewangelizacyjny w kościele lub przed kościołem
w niedzielę zamykającą tydzień ewangelizacyjny w danej parafii. Rejonowa DFE
przygotowuje i przeprowadza tę kolektę w porozumieniu z lokalną (parafialną) DFE.
7. Wydatkowanie zebranych środków finansowych, dokonuje się według następującego
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klucza:
a) pokrycie faktycznych kosztów związanych z ewangelizacją lokalną;
b) pokrycie faktycznych kosztów związanych z działalnością RDEW;
c) przekazanie nadwyżki na centralny Fundusz Ewangelizacyjny za pośrednictwem DFE
diecezjalnej diakonii ewangelizacji.
8. O wydatkach punktu a) i b) decydują: moderator lokalny i moderator rejonowy z DFE.
Sprawozdanie składa się wobec DFE diecezjalnej diakonii ewangelizacji, która z kolei
przedkłada sprawozdanie wobec Kolegium Funduszu Rewizyjnego przy Centralnej Diakonii
Ewangelizacji.
9. Członkowie DFE pamiętają szczególnie o modlitwie dziękczynnej oraz o modlitwie w
intencji ofiarodawców. W trudnościach finansowych szukają najpierw rozwiązania w
modlitwie.

7. Zadania diakonii formacji diakonii
1. Diakonia formacji diakonii (DFD) przejmuje odpowiedzialność za kluczowe i
decydujące zadanie w przygotowaniu ewangelizacji, jakim jest zorganizowanie i
uformowanie lokalnych lub parafialnych diakonii ewangelizacji. Przygotowanie tych
zespołów jest pierwszym warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie ewangelizacji w
danej parafii czy miejscowości.
2. Przed rozpoczęciem swojej pracy, podejmowanej kolejno na rzecz parafii, w której ma
się odbyć ewangelizacja wg ustalonego terminarza, DFD zapoznaje się (korzystając z
podręcznika części II) ze składem osobowym, kwalifikacjami i zadaniami zespołu LDE, który
ma być organizowany.
3. W pierwszym etapie DFD kontaktuje się z DFD diecezjalnej diakonii ewangelizacji w
sprawie organizowanej przez nią oazy rekolekcyjnej animatorów ewangelizacji, aby wziąć w
niej udział i zachęcić do udziału innych członków RDEW lub wytypowane osoby z rejonu.
4. DFD zmierza potem do zorganizowania jednej lub więcej serii ORAE dla swego
rejonu, dla osób znanych już z zaangażowania w Ruchu Światło-Życie. Kandydatów należy
szukać wśród uczestników rejonowego dnia wspólnoty animatorów i diakonii.
5. Organizowanie zespołu LDE w parafii, w której już uzgodniony został z ks.
proboszczem termin ewangelizacji, rozpoczyna się od indywidualnych kontaktów i rozmów.
W oparciu o dane uzyskane przez proboszcza, o znajomości z oaz wakacyjnych, z dni
wspólnoty, z oaz modlitwy itp. szuka się kandydatów do zespołu LDE. Etap ten należy
uważać za zasadniczy i decydujący w przygotowaniu diakonii lokalnej. W indywidualnych
rozmowach można zachęcać również do uczestnictwa w ORAE organizowanej na szczeblu
diecezji lub rejonu.
6. Następnym etapem jest zorganizowanie małej ewangelizacji – przez kilka wieczorów,
z zakończeniem w sobotę i niedzielę. Mała ewangelizacja powinna się zakończyć
zasadniczym zorganizowaniem zespołu LDE, co jest równoznaczne z rozpoczęciem
ewangelizacji w danej parafii.
7. Z kolei DFD przystępuje do przygotowania animatorów do pracy biblijnej w grupach
poewangelizacyjnych. Zasadniczo, jeśli to możliwe, wszyscy członkowie LDE powinni po
ewangelizacji z filmem przejąć zadania animatorów grup. Istniejąca również w lokalnej
diakonii ewangelizacji DFD zajmuje się wyszukiwaniem i przygotowaniem przyszłych
animatorów dla grup poewangelizacyjnych.
8. DFD po zorganizowaniu LDE w danej parafii przenosi się ze swoją działalnością do
następnej parafii, gdzie z kolei ma się odbyć ewangelizacja, a utworzony zespół kontaktuje się
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z diakonią postewangelizacji, która podejmuje współpracę na następnym etapie.
9. Wiedząc o tym, że sam Chrystus powołuje do uczestnictwa w dziele Ewangelii,
członkowie DFD polegają przede wszystkim na modlitwie i działają w bliskim kontakcie z
DM.

8. Zadania diakonii preewangelizacji
1. Diakonia preewangelizacji (DP) jest odpowiedzialna za wszystkie etapy realizacji
planu ACR w danej parafii czy miejscowości poprzedzające wyświetlenie filmu „Jezus”. W
zasadzie ten etap przygotowawczy realizuje już zespół lokalnej diakonii ewangelizacji.
Zadaniem rejonowej DP jest wspieranie LDE na tym etapie, służenie radą i pomocą,
przekazywanie doświadczeń zdobytych w innych parafiach itp.
2. DP współpracuje z LDE od chwili jej ukonstytuowania (czyli od ukończenia ORAE)
aż do „niedzieli zasiewu” rozpoczynającej tydzień ewangelizacyjny w parafii. Z chwilą
rozpoczęcia właściwej ewangelizacji przenosi się do następnej parafii, gdzie z kolei odbędzie
się ewangelizacja.
3. DP uczestniczy w naradzie LDE, na której ustala się szczegółowy terminarz i
harmonogram ewangelizacji, służąc radą szczególnie w ustalaniu planu preewangelizacji. Po
ustaleniu tego planu służy pomocą w terminowej realizacji poszczególnych zadań.
4. DP służy pomocą poszczególnym członkom LDE omawiając z nimi ich zadania, które
powinni wykonać w okresie preewangelizac ji lub przygotować na okres właściwej
ewangelizacji, kontaktując ich w razie potrzeby z odpowiednimi członkami RDEW.
5. DP inspiruje szczególnie różne sposoby preewangelizacji polegające na
zainteresowaniu środowiska filmem, który będzie wyświetlany i na zaproszeniu na projekcję
różnych ludzi, zwłaszcza słabo lub wcale nie związanych z Kościołem.
6. DP modli się szczególnie za cały zespół LDE i poszczególnych jego członków, z
którymi współpracuje.

9. Zadania diakonii ewangelizacji towarzyszącej
1. Diakonia ewangelizacji towarzyszącej (DET) projekcji filmu, który jest głównym
środkiem ewangelizacji – działa w poszczególnych parafiach czy środowiskach w okresie
samej ewangelizacji, trwającej osiem dni – od niedzieli do następnej niedzieli włącznie.
Konieczność wyodrębnienia takiej diakonii wynika ze stwierdzenia, że aczkolwiek
film „Jezus” jest głównym środkiem i narzędziem ewangelizacji, to jednak nie jest to środek
działający automatycznie, w sposób czysto techniczny, ale że musi jego projekcji towarzyszyć
jakieś działanie personalne, oparte na świadectwie żywego słowa. Projekcja filmu będzie się
odbywać w ramach nabożeństw i przepowiadania słowa poprzedzającego ją bezpośrednio lub
następującego po niej.
2. DET – o której tu mowa – jest więc odpowiednikiem zespołu ewangelizacyjnego w
rekolekcjach ewangelizacyjnych prowadzonych według podręcznika „Rekolekcje
ewangelizacyjne”. Zespołem tym powinien kierować zasadniczo kapłan – ewangelizator,
którego obecność jest nieodzowna. Zespół ten składa się z członków RDEW i LDE
działających wspólnie. Jest w nim również zespół muzyczny (lub przynajmniej soliści –
śpiew, gitara) oraz ci, którzy przekazują pouczenia i dają świadectwa.
3. DET zapoczyna swoją działalność w niedzielę rozpoczynającą tydzień
ewangelizacyjny (w tzw. „niedzielę zasiewu”), kiedy to na wszystkich mszach św. powinny
być wygłoszone specjalne homilie oraz krótkie pouczenia (odpowiednie ogłoszenia) i
świadectwa.
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4. W czasie projekcji filmu (każdorazowej) DET jest odpowiedzialna szczególnie za
wytworzenie przez odpowiednie słowo wprowadzające atmosfery religijnej, z wykluczeniem
atmosfery widowiskowej, kinowej. Po projekcji powinno być krótkie wezwanie: do przyjęcia
Chrystusa, do uczestnictwa w dalszych etapach ewangelizacji. Można pomyśleć również o
odpowiednim wykorzystaniu przerw.
5. Po projekcji filmu powinno się odbyć w parafii przynajmniej jedno nabożeństwo
ewangelizacyjne z orędziem ewangelizacyjnym (wg wzoru z podręcznika „Rekolekcje
ewangelizacyjne”) oraz celebracja sakramentu pojednania. Przygotowanie i ukształtowanie
tych nabożeństw jest zadaniem DET.
6. W niedzielę kończącą tydzień ewangelizacyjny (w tzw. „niedzielę żniwa”) powinny
być także homilie i świadectwa. Natomiast nabożeństwo popołudniowe (wieczorne)
przejmuje już diakonia postewangelizacji.
7. DET przygotowuje się przez intensywną modlitwę do tygodnia ewangelizacji, modli
się również wspólnie przed każdą akcją w tym tygodniu.

10. Zadania diakonii postewangelizacji
1. Diakonia postewangelizacji (DPE) jest odpowiedzialna za pracę biblijną w grupach,
które powstaną w poszczególnych parafiach po ewangelizacji z filmem „Jezus”.
2. DPE jeszcze przed tygodniem ewangelizacji zapoznaje się z zespołem przyszłych
animatorów grup, zabiega o to, aby była odpowiednia ich liczba i aby byli przygotowani do
prowadzenia spotkań. Troszczy się również o to, aby była przygotowana wystarczająca ilość
materiałów do spotkań i aby były odpowiednie pomieszczenia do ich przeprowadzenia.
3. W niedzielę kończącą tydzień ewangelizacyjny zwołuje się, w godzinach
popołudniowych lub wczesnym wieczorem, zgromadzenie tych wszystkich, którzy w wyniku
ewangelizacji chcieliby uczestniczyć w czterech spotkaniach biblijnych nad Ewangelią św.
Łukasza. Po wyjaśnieniu sensu i celu tych spotkań przedstawia się zespół animatorów i
dokonuje podziału na grupy oraz ustala termin pierwszego spotkania.
4. Powyższe spotkanie powinno się łączyć z Eucharystią i może się kończyć liturgią
światła. Przygotowanie omówionych nabożeństw jest zadaniem DPE i zespołu LDE.
5. Prowadzenie spotkań biblijnych (czterech nad Ewangelią św. Łukasza, a następnie –
dla chętnych – dalszych ośmiu) jest zasadniczo zadaniem animatorów lokalnych. Rejonowa
DPE służy im jednak przez cały czas pomocą i radą urządzając w razie potrzeby przez jakiś
czas osobne spotkania animatorów.
6. Członkowie DPE powinni znać dobrze cały system formacji deuterokatechumenalnej,
aby mogli ukazywać etapy dalszej drogi ku dojrzałej wierze, łącznie z etapem oazy
rekolekcyjnej.
7. Członkowie DPE modlą się szczególnie za animatorów oraz członków ich grup,
którzy podjęli dzięki ewangelizacji wezwanie do przyjęcia Chrystusa.

11. Zadania diakonii wyzwolenia
1. Diakonia wyzwolenia (DW) przygotowuje trzecią fazę realizacji planu ACR – fazę
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC).
2. Przygotowanie to polega na stopniowym zdobywaniu członków KWC szczególnie
poprzez kontakty osobiste oraz poprzez oazy rekolekcyjne i przy innych okazjach. Akcja ta
powinna przebiegać równolegle do akcji ewangelizacyjnej, chociaż w pierwszej fazie główny
akcent będzie spoczywał na ewangelizacji.

33 | S t r o n a

3. DW dąży do tego, aby najpierw w RDEW a potem w poszczególnych LDE
powstawały zespoły diakonii wyzwolenia, przygotowywane do swoich zadań przez
uczestnictwo w ORDW.
4. Równocześnie DW przygotowuje utworzenie stanicy KWC w danym rejonie według
opracowanego przez Centralną Diakonię Wyzwolenia regulaminu stanicy. Stanica
przygotowuje plan działania (strategię) w poszczególnych parafiach na okres, który nastąpi po
akcji ewangelizacyjnej z filmem.
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CZĘŚĆ II
EWANGELIZACJA W PARAFII
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I
TEREN. PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE.
1. Celem ewangelizacji według planu Ad Christum Redemptorem jest zgodnie z
encykliką „Redemptor hominis” dotarcie z Dobrą Nowiną do każdego bez wyjątku człowieka
w naszej ojczyźnie i dlatego zasadniczo powinna ona być przeprowadzona w parafiach. Sieć
parafialna w Polsce obejmuje bowiem wszystkich ludzi mieszkających w naszym kraju i nie
ma terenów, które nie byłyby administracyjnie przydzielone do jakiejś parafii, obejmującej
opiekę duszpasterską nad ludźmi tam zamieszkującymi. Poprzez sieć parafialną można więc
objąć ewangelizacją wszystkich ludzi aktualnie mieszkających w Polsce.
2. Istnieją jednak duże skupiska i środowiska ludzi przebywających – i to nieraz przez
kilka lat – poza własną parafią i nie mających kontaktu z parafią, na terenie której aktualnie
zamieszkują. Są to np. studenci, ludzie odbywający służbę wojskową, sezonowi pracownicy
itp. Dla tych środowisk, tworzących quasi-parafie personalne, trzeba będzie przeprowadzać
specjalne akcje ewangelizacyjne.
Są również kościoły zakonne, rektoralne, nie będące parafiami, a skupiające regularnie
wielu wiernych praktykujących. Dlatego trzeba będzie uzupełnić zasadnicze principium
parafialne i jako podstawową jednostkę ewangelizacyjną przyjąć społeczność lokalną, objętą
jakimś duszpasterstwem, nie zawsze będącą parafią. Również zakłady i środowiska pracy
można i trzeba będzie traktować jako osobny teren ewangelizacji, chociaż pojedyncze osoby
należące do tej społeczności należą do jakiejś parafii.
Z powyższych względów przyjmuje się w tym podręczniku terminy: „strategia
lokalna”, „lokalna diakonia ewangelizacji”, jako mające zakres znaczeniowy szerszy niż
termin parafia.
3. Inicjatywę ewangelizacji w danej parafii czy innej społeczności lokalnej podejmuje
rejonowa diakonia ewangelizacji i wyzwolenia, która mając wydzielony i poddany swojej
odpowiedzialności rejon, wyodrębnia w nim parafie lub inne społeczności lokalne jako
podstawowe jednostki (tereny), w których będzie przeprowadzana ewangelizacja według
planu ACR.
4. Po wyodrębnieniu tych jednostek moderator rejonowy podejmuje rozmowy z
poszczególnymi proboszczami lub innymi duszpasterzami odpowiedzialnymi za daną
społeczność lokalną (np. akademicką) w celu uzyskania ich zgody na przeprowadzenie
rekolekcji ewangelizacyjnych według założeń i metody przedstawionej w tym podręczniku.
Akt zgody obejmuje więc wszystkie elementy i etapy ewangelizacji, łącznie z pracą
poewangelizacyjną w grupach. Moderator rejonowy zwraca się z propozycją przeprowadzenia
rekolekcji ewangelizacyjnych w oparciu o ogólną zgodę Episkopatu bądź ordynariusza danej
diecezji na przeprowadzenie akcji ewangelizacyjnej wg planu ACR.
5. Podmiot ewangelizacji. Odpowiedzialność za nią. Proboszcz czy też inny duszpasterz
lokalny zaprasza do przeprowadzenia ewangelizacji na swoim terenie moderatora rejonowego
wraz z jego zespołem ewangelizacyjnym (RDEW) – podobnie jak zaprasza się misjonarzy z
jakiegoś zgromadzenia czy specjalną ekipę (np. misji trzeźwościowych itp.) do
przeprowadzenia misji ludowych czy rekolekcji. Ruch Światło-Życie natomiast działający
przez moderatorów rejonowych i RDEW jest właściwym podmiotem ewangelizacji
przeprowadzającym ją według właściwych sobie metod na zaproszenie kompetentnych
duszpasterzy. Ruch widzi w tej ewangelizacji swoją szczególną służbę, diakonię na rzecz
wspólnot lokalnych, wynikającą z jego charyzmatu i będącą jego zadaniem, obowiązkiem i
szczególnym powołaniem. W tym duchu i z taką świadomością Ruch proponuje swoją służbę
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poszczególnym duszpasterzom.
6. Właściwe poinformowanie proboszczów oraz ich pomocników (wikariuszy,
katechetów) oraz innych samodzielnych duszpasterzy o założeniach, metodach, celach i
przebiegu ewangelizacji jest sprawą o decydującym znaczeniu w okresie przygotowawczym.
Duszpasterze ci muszą zdobyć przekonanie o potrzebie, a nawet konieczności, takiej
ewangelizacji, o tym, że stanowi ona wielką szansę dla odnowy parafii w duchu Vaticanum II,
muszą także być przekonani o celowości proponowanej metody i planu działania. Różne
środki mogą prowadzić do osiągnięcia powyższego celu: rozmowy indywidualne, specjalne
konferencje podczas spotkań księży rejonu, świadectwa o owocach ewangelizacji
przeprowadzonej już w innych parafiach itp. Te świadectwa zwłaszcza mogą mieć dużą moc
przekonującą.
Należy także opracować tekst informujący krótko i jasno o planie Ad Christum
Redemptorem oraz o przebiegu ewangelizacji z filmem „Jezus”. Lektura podręcznika
„Rekolekcje ewangelizacyjne” może być także w tym okresie dużą pomocą dla
kształtowania świadomości duszpasterzy.
7. Do wstępnych przygotowań należy także socjologiczne rozpoznanie lokalnej sytuacji
ewangelizacyjnej. Jest to potrzebne zarówno do przekonania duszpasterzy o potrzebie
ewangelizacji, jak i do opracowania szczegółowej strategii ewangelizacji lokalnej. Strategia ta
powinna określić zasięg i zakres ewangelizacji, liczbę ludzi, których ma objąć, zadania
szczególne wynikające z sytuacji tych ludzi, ich aktualnej świadomości i postawy religijnej,
powinna uwzględnić też środowiska specjalnej troski ewangelizacyjnej itp. W rozpoznaniu
sytuacji terenu trzeba zwrócić szczególną uwagę na formy zniewolenia ludzi (np.
alkoholizm), wobec których ewangelizacja musi przybrać charakter głoszenia ewangelii
wyzwolenia.
W dokonywaniu tej analizy socjologicznej i przygotowywaniu strategii lokalnej
współdziałają moderator rejonowy i animator RDEW z duszpasterzami lokalnymi i
wskazanymi przez nich ludźmi.
8. Decydującym krokiem w przygotowywaniu ewangelizacji lokalnej jest ustanowienie
lokalnego moderatora ewangelizacji. Jeśli to możliwe powinien nim być proboszcz
(duszpasterz lokalny), ale może on wytypować zastępcę spośród swoich współpracowników
(np. wikariusza). Po uzyskaniu i wyrażeniu zgody moderator rejonowy ustanawia moderatora
lokalnego przekazując mu przy tym niniejszy podręcznik.
9. Następnym krokiem będzie ustalenie terminu rozpoczęcia ewangelizacji lokalnej, tzn.
rozpoczęcia działań według ustalonego harmonogramu, przewidującego zadania na
poszczególne tygodnie poprzedzające rekolekcje z filmem (tygodnie 8-0) i następujące po
nich (1-13). Sam tydzień ewangelizacyjny, w czasie którego odbywają się rekolekcje z
projekcją filmu „Jezus” jest oznaczony jako tydzień zerowy – od niego oblicza się tygodnie
poprzedzające i następujące.
W dalszych rozdziałach podręcznika przedstawione zostaną szczegółowo kolejne
etapy realizacji planu ewangelizacji i zadania poszczególnych członków lokalnej diakonii
ewangelizacji w okresie preewangelizacji, ewangelizacji i poewangelizacji.

II
PRZYGOTOWANIE LOKALNEJ (PARAFIALNEJ) DIAKONII EWANGELIZACJI
1. Po ustanowieniu lokalnego moderatora ewangelizacji i ustaleniu terminu rozpoczęcia
ewangellżacji, zapoczyna się okres przygotowania czyli preewangelizacji. Rozpoczyna się on
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na 8 tygodni przed tygodniem rekolekcji z filmem, czyli tygodniem ewangelizacji
(oznaczonym jako tydzień 0). Pierwsze dwa tygodnie z tego okresu przeznaczone są przede
wszystkim na przygotowanie lokalnego podmiotu ewangelizacji, czyli lokalnej diakonii
ewangelizacji (LDE).
2. Przygotowanie to dokonuje się w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczyna się od razu po
ustanowieniu lokalnego moderatora ewangelizacji (a więc jeszcze przed rozpoczęciem
właściwego czasu preewangelizacji), drugi w niedzielę rozpoczynającą 8 tydzień przed
ewangelizacją.
3. W pierwszym etapie moderator w wyniku rozmów indywidualnych dobiera sobie
współpracowników do ściślejszego zespołu LDE. Tych współpracowników szuka przede
wszystkim wśród ludzi już przygotowanych przez uczestnictwo w rekolekcjach animatorów
ewangelizacji organizowanych poza parafią przez Centralną, diecezjalną lub rejonową
diakonię ewangelizacji, a więc wśród uczestników OAWE lub ORAE. Współpracowników
należy szukać również wśród ludzi, którzy otrzymali ogólną formację i zostali rozbudzeni w
życiu wiary i modlitwy przez uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie (w oazach różnego typu i
w pracy w grupach deuterokatechumenalnych, w rekolekcjach ewangelizacyjnych, w oazach
modlitwy), przez uczestnictwo w ruchu odnowy charyzmatycznej (w seminariach życia
według Ducha, w grupach modlitewnych) lub innym ruchu odnowy.
4. Jeżeli nie ma takich ludzi w parafii, moderator szuka innych wśród tych, którzy
odznaczają się większym zaangażowaniem i aktywnością w życiu parafialnym. W tym celu
może przeprowadzić ewangelizację wstępną (zob. cz. III, I). Jeżeli czas na to pozwala, stara
się osoby, które zgłosiły gotowość podjęcia odpowiedzialności za ewangelizację parafii
skierować na jakieś rekolekcje ewangelizacyjne poza parafią. Rekolekcje takie (typu OAWE)
powinna organizować dla swojego rejonu RDEW.
5. W okresie szukania i dobierania współpracowników moderator w szczególny sposób
naśladuje swojego Pana i Mistrza, który przed wyborem Apostołów modlił się, a nawet
spędził całą noc na modlitwie (Łk 6, 12-13).
6. Spośród ludzi (o których była mowa wyżej) moderator tworzy ściślejszy zespół
pomocników w dziele ewangelizacji, czyli lokalną diakonię ewangelizacji (LDE). Zespół ten
składa się z 12 członków, którzy przejmują następujące zadania odpowiedzialności i służby:
a) animowanie LDE – animator LDE, zastępca i główny pomocnik moderatora;
b) diakonia modlitwy – osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i podtrzymywanie
„zaplecza modlitwy” przed, w czasie i po ewangelizacji;
c) diakonia słowa – osoba odpowiedzialna za dostarczanie i rozprowadzanie we właściwym
czasie i w potrzebnych ilościach wszelkiego rodzaju pomocy drukowanych;
d) diakonia techniczna – osoba odpowiedzialna za wszystkie uwarunkowania lokalowotechniczne projekcji filmu (prąd, nagłośnienie, wentylacja, ekran, rzutnik, zaciemnienie
itp.);
e) diakonia funduszu ewangelizacyjnego – osoba odpowiedzialna za gromadzenie i
wydatkowanie wszelkich środków finansowych potrzebnych do prowadzenia
ewangelizacji;
f) diakonia formacji animatorów – osoba odpowiedzialna za wyszukanie i wyszkolenie
animatorów do prowadzenia spotkań poewangelizacyjnych w grupach;
g) diakonia preewangelizacji – osoba odpowiedzialna za zapraszanie do uczestnictwa w
rekolekcjach, za rozbudzanie zainteresowania nimi;
h) diakonia towarzysząca ewangelizacji – osoba odpowiedzialna za sprawy porządkowe w
czasie ewangelizacji oraz wszelkie służby związane z umożliwieniem ludziom
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uczestnictwa w ewangelizacji (np. opieka nad dziećmi, chorymi);
i) diakonia postewangelizacji – osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i pracę grup
poewangelizacyjnych, odbywających spotkania biblijne;
j) diakonia wyzwolenia – osoba odpowiedzialna za przygotowanie trzeciej fazy realizacji
planu wielkiej ewangelizacji związanej z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka;
k) diakonia liturgiczno-muzyczna – osoba odpowiedzialna za przygotowanie nabożeństw
związanych z ewangelizacją, śpiewów i zespołu muzycznego;
l) diakonia świadectwa – osoba odpowiedzialna za przygotowanie świadectw potrzebnych
w czasie ewangelizacji, za gromadzenie dokumentacji, przygotowanie sprawozdania o
wynikach ewangelizacji itp.
7. Struktura osobowa LDE odpowiada strukturze osobowej RDEW. Oba zespoły
współpracują ze sobą w przygotowaniu i przeprowadzeniu ewangelizacji. Określona diakonia
w ramach LDE współpracuje z odpowiednią diakonią w ramach RDEW. Wkrótce po
ukonstytuowaniu LDE powinno się odbyć spotkanie wspólne z RDEW.
Drugie takie spotkanie powinno się odbyć mniej więcej na tydzień przed
rozpoczęciem tygodnia ewangelizacyjnego.
8. W samym zespole LDE poszczególne diakonie współpracują ze sobą, działając
kolegialnie, zgodnie z zasadą pomocniczości. Osoby, których zadania zaczynają się później,
włączają się do zadań wcześniejszych, osoby, których zadanie zostało zakończone, włączają
się do zadań następnych. W zasadzie wszyscy członkowie LDE uczestniczą w okresie
preewangelizacji w akcji werbunkowej, zapraszając do uczestnictwa w ewangelizacji, a w
okresie poewangelizacji stają się animatorami grup odbywających spotkania biblijne (4 + 8).
9. Poszczególne osoby odpowiedzialne za określoną diakonię mogą zdobywać dalszych
współpracowników, tworząc w ramach zespołu ewangelizacyjnego podzespoły i stając się
równocześnie animatorami tych podzespołów.
Werbowanie tych współpracowników stanowi drugi etap tworzenia zespołu
ewangelizacyjnego.
W szczególności trzeba werbować kandydatów na animatorów grup
poewangelizacyjnych według przewidywanej ilości grup, które mogą się zawiązać po
ewangelizacji.
10. Chociaż organizowanie zespołu LDE rozpocząć się może wcześniej, od razu po
ustanowieniu moderatora lokalnego i ustaleniu terminu ewangelizacji, zespół ten gromadzi się
i rozpoczyna systematyczną działalność w niedzielę ósmą przed rozpoczęciem tygodnia
ewangelizacyjnego. W tę niedzielę zespół LDE otrzymuje misję i rozpoczyna swoje działanie,
gromadząc się odtąd systematycznie przynajmniej raz w tygodniu.
Tydzień ósmy przed rekolekcjami (pierwszy przygotowania ewangelizacji) jest
tygodniem zespołu ściślejszego LDE. W tym tygodniu należy mu przekazać cały plan
działania, wprowadzić poszczególne diakonie w jej zadania, ewentualnie przeszkolić czy
przygotować do tych zadań. W tym czasie także – jeśli to możliwe – członkowie LDE
powinni uczestniczyć w rekolekcjach ewangelizacyjnych z filmem „Jezus” w innej parafii.
11. Tydzień siódmy jest tygodniem poszerzenia zespołu LDE, werbowania dodatkowych
członków, szczególnie kandydatów na animatorów grup. Członkowie zalążkowego,
ściślejszego zespołu LDE, modlą się o „robotników na wielkie żniwo” i przez indywidualne
rozmowy zdobywają swoich pomocników.
12. Tydzień szósty jest tygodniem małej ewangelizacji (zob. cz. III, II), w czasie którego
przeprowadza się w parafii oazę rekolekcyjną animatorów ewangelizacji dla wszystkich
kandydatów do poszerzonego zespołu ewangelizacyjnego, czyli przede wszystkim przyszłych
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animatorów grup. Tę małą ewangelizację (ME), odbywającą się przez kilka kolejnych
wieczorów z zakończeniem w sobotę i w niedzielę, przeprowadza zasadniczo RDEW przy
pomocy ściślejszego zespołu LDE.
Kończy się ona udzieleniem misji i błogosławieństwa dla pracy ewangelizacyjnej.
Po ME rozpoczyna się okres bliższego, bezpośredniego przygotowania ewangelizacji
w parafii.
13. W czasie ME lub na jej zakończenie winna się odbyć projekcja filmu „Jezus” dla całej
lokalnej diakonii ewangelizacji.
14. Po ME członkowie poszerzonego zespołu LDE w dalszym ciągu przygotowują się
praktycznie do wypełniania swoich zadań w okresie poewangelizacji przez przeprowadzanie
w swoim gronie spotkań poewangelizacyjnych według konspektów 8 spotkań.

III
OKRES PREEWANGELIZACJI. ZADANIA DO WYKONANIA PRZED REKOLEKCJAMI.
1. Okres preewangelizacji liczy się od ósmej niedzieli przed rozpoczęciem rekolekcji
ewangelizacyjnych z wyświetlaniem filmu (niedziela rozpoczynająca tydzień
ewangelizacyjny oznaczona jest przez 0). Przed tą ósmą niedzielną odbywają się już jednak
przygotowania wstępne, o których była mowa w rozdziale I i II tej części podręcznika
(uzyskanie zgody proboszcza, ustanowienie moderatora lokalnego, ustalenie terminów,
tworzenie zespołu LDE).
2. W ósmą niedzielę przed niedzielą „0” następuje pierwsza publiczna zapowiedź,
proklamacja mającej się odbyć ewangelizacji. Dokonuje się to poprzez odpowiednio
zredagowane ogłoszenie na wszystkich mszach świętych niedzielnych oraz przez
wywieszenie afiszy w przedsionkach kościoła.
3. Można w tę niedzielę również wywiesić „zegar ewangelizacyjny”, na którym będą
przedstawione wszystkie etapy przygotowania, a ruchoma wskazówka będzie pokazywała, na
jakim etapie aktualnie parafia się znajduje.
Można również przygotować gablotkę z fotografiami i tekstami zapowiadającymi
rekolekcje z filmem „Jezus”.
4. Niedziela proklamacji jest równocześnie dniem rozpoczęcia akcji modlitewnej. Od
tego dnia intencje ewangelizacji powinny wejść do modlitwy powszechnej we wszystkich
mszach świętych. „Strategia modlitwy”, która ma być rozwijana od tej niedzieli ukazana jest
szczegółowo w rozdziale VI tej części podręcznika przy omawianiu zadań diakonii modlitwy.
5. W niedzielę proklamacji następuje również formalne zawiązanie lokalnej diakonii
ewangelizacji i udzielenie jej misji i błogosławieństwa. Powinno się ono odbyć – jeśli to
możliwe – w obecności rejonowego moderatora ewangelizacji.
Cały pierwszy tydzień jest przeznaczony na wprowadzenie LDE do lokalnej strategii
ewangelizacji, na przygotowanie poszczególnych diakonii do wypełniania ich zadań.
Rozpoczyna się cykl systematycznych, przynajmniej cotygodniowych spotkań LDE.
6. W niedzielę siódmą należy podczas wszystkich mszy świętych wygłosić apel o
„pracowników żniwa” ewangelizacyjnego. Chodzi o zachętę do zgłaszania się do
poszerzonego zespołu ewangelizacyjnego i uprzedzenie, że w tym tygodniu członkowie LDE
będą w imieniu księdza proboszcza zwracali się do niektórych osób z propozycją włączenia
się w dzieło ewangelizacji. Cały tydzień jest potem przeznaczony na szukanie i zdobywanie
przez członków LDE „robotników żniwa” (w myśl słów Pana „żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało”). Powinno się to dokonywać przez indywidualne spotkania i rozmowy.
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Cały czas winna temu towarzyszyć intensywna modlitwa, aby Pan posłał robotników na
żniwo swoje.
7. Tydzień szósty przed rekolekcjami z filmem jest tygodniem małej ewangelizacji. W
tym tygodniu odbędzie się oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji przeprowadzona
przez RDEW przy pomocy LDE według pomocy zawartych w III części podręcznika. Celem
ME jest przygotowanie zespołu ludzi, którzy by poszli z zaproszeniem do uczestnictwa w
ewangelizacji „do każdego bez wyjątku człowieka” na terenie parafii (lub innym,
wydzielonym dla tej ewangelizacji) i którzy by po ewangelizacji prowadzili spotkania biblijne
dla chętnych.
Należy tę sprawę polecić modlitwom całej wspólnoty lokalnej.
8. ME rozpoczyna się we środę wieczorem, kontynuowana jest wieczorami w czwartek i
w piątek, w sobotę ma program poszerzony o parę godzin, niedziela cała przeżywana jest
przez uczestników jak dzień wspólnoty lub jak dzień skupienia. Program niedzieli zawiera
projekcję filmu „Jezus” i nabożeństwo końcowe z udzieleniem misji i błogosławieństwa.
9. Niedziela kończąca ME rozpoczyna równocześnie tydzień piąty, zwany tygodniem
strategii ewangelizacji. W tygodniu tym opracowuje się szczegółowy plan preewangelizacji z
przydzieleniem szczegółowych zadań członkom powstałego w wyniku ME poszerzonego
zespołu ewangelizacyjnego. Będą oni wysyłani po dwóch bądź do różnych grup i
społeczności (np. grupy katechetyczne), bądź do mieszkań, rodzin i pojedynczych osób z
zaproszeniem do uczestnictwa w ewangelizacji z filmem „Jezus”. W tym tygodniu każdy
powinien poznać swój odcinek działania, powinien zapoznać się z pomocami (druki – ulotki,
zaproszenia, teksty Ewangelii św. Łukasza itp.), każdy winien też rozpocząć indywidualną
modlitwę za tych, do których będzie posłany.
10. Od tygodnia piątego zaczynają się też regularne spotkania będące kontynuacją
rozpoczętej na rekolekcjach ME formacji. Spotkania te odbywają się w małych grupach (5-7
osobowych), a treścią ich są poewangelizacyjne rozmowy ewangeliczne (8 spotkań), te same,
które będą realizowane po ewangelizacji z ludźmi, którzy się zgłoszą do grup po odbyciu
czterech spotkań nad Ewangelią św. Łukasza. W ten sposób członkowie LDE przygotowują
się praktycznie do przyszłych zadań animatora grupy. Treścią każdego spotkania jest także
wspólna modlitwa (15-30 minut) w intencjach ewangelizacji w oparciu o teksty z Ewangelii
św. Łukasza.
11. Tam, gdzie jest to wskazane i gdzie są ku temu odpowiednie warunki, można te
spotkania formacyjne (które będą trwały przez 5 tygodni), przeprowadzić według koncepcji i
programu „Seminarium życia według Ducha”.
Doświadczenie wykazuje, że wiele osób otrzymuje na tej drodze dużo niezwykłych
darów Ducha Świętego i zapał do dzieła ewangelizacji.
12. Niedziela czwarta, która może być nazwana niedzielą „rozesłania uczniów”,
rozpoczyna okres bezpośredniego zapraszania ludzi na ewangelizację z filmem „Jezus”.
Członkowie LDE idą po dwóch, według uprzednio opracowanego planu, do różnych grup w
parafii (np. do dzieci i młodzieży uczęszczającej na katechizację) i do mieszkań, aby zanieść
zaproszenie na ewangelizację z filmem „Jezus”. Zapraszanie to powinno już mieć charakter
indywidualnej ewangelizacji (wg 4 praw duchowego życia), tam, gdzie potrzeba, lub
preewangelizacji. Można też zachęcać do czytania Ewangelii św. Łukasza i rozprowadzać jej
teksty. Ten okres zapraszania trwa przez 3 tygodnie (tydzień czwarty, trzeci i drugi przed
tygodniem rekolekcji).
13. Od niedzieli pierwszej tzn. tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji (tygodnia
ewangelizacyjnego) powinny pojawić się dodatkowe elementy wizualne (afisze, transparenty,
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ulotki) zapraszające na ewangelizację i przypominające o tym wydarzeniu, już uprzednio
zapowiadanym w indywidualnych rozmowach. Od tej niedzieli należy też zapowiadać
szczegółowy program rekolekcji.
14. Ostatni tydzień okresu preewangelizacji jest czasem przygotowań organizacyjnych i
technicznych wszystkich zainteresowanych diakonii. Moderator z animatorem LDE
sprawdzają, czy wszyscy członkowie zespołu są przygotowani do wypełnienia zleconych im
zadań.
15. W tym tygodniu należy też odbyć spotkani z zespołem RDEW, aby omówić wszystkie
aspekty współdziałania w czasie ewangelizacji.

IV
TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY. ZADANIA DO WYKONANIA PODCZAS
REKOLEKCJI.
1. Rekolekcje z filmem „Jezus” odbywają się w czasie tygodnia ewangelizacyjnego,
który zaczyna się w niedzielę i kończy w następną niedzielę. Pierwsza niedziela nazywa się
„niedzielą zasiewu”, druga „niedzielą żniwa”. Pełny czas trwania rekolekcji
ewangelizacyjnych wynosi więc 8 dni. (W dużych parafiach, w których rekolekcje trzeba
powtarzać wiele razy, by objąć nimi wszystkich, czas ten bywa skrócony do 3 dni; zob. cz.
VI).
2. Ewangelizację przeprowadza zasadniczo moderator rejonowy (lub kapłan przez niego
wydelegowany) przy pomocy rejonowej diakonii ewangelizacji i wyzwolenia (RDEW) przy
współdziałaniu lokalnego zespołu ewangelizacyjnego (LDE). Dobre współdziałanie obu tych
zespołów Jest warunkiem owocnej ewangelizacji. Z moderatorem rejonowym współdziała
ściśle moderator lokalny, który niekiedy może przejąć funkcję ewangelizatora.
3. Bezpośrednio za przeprowadzenie ewangelizacji, od strony organizacyjnej,
odpowiedzialna jest diakonia ewangelizacji towarzyszącej w ramach RDEW i diakonia
towarzysząca ewangelizacji w ramach LDE.
4. Bezpośrednio przed rozpoczęciem tygodnia ewangelizacyjnego (np. w sobotę)
powinno odbyć się spotkanie całej diakonii ewangelizacji złożonej z członków obu zespołów
(RDEW i LDE) w celu dokładnego omówienia podziału zadań oraz wspólnej modlitwy.
5. W „niedzielę zasiewu” na wszystkich mszach świętych wygłoszona jest homilia,
nawiązująca do bieżących czytań mszalnych, na temat „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Jeśli
bieżące czytania nie mogą stać się punktem wyjścia do homilii tak właśnie ukierunkowanej, a
przepisy liturgiczne na to pozwalają, można dobrać inne czytania (np. Ap 3, 14-22; Łk 4, 1422). Homilia powinna postawić słuchaczy wobec pytania: „Czy naprawdę znam Jezusa? Kim
On jest dla mnie? Czy naprawdę jest obecny w moim życiu jako Ten, który zbawia?” Należy
tu nawiązać do czterech podstawowych prawd ewangelizacyjnych oraz wezwać do przyjęcia
(na nowo) Chrystusa.
6. Drugim elementem włączonym do mszy świętych tej niedzieli jest dobrze
zredagowane pouczenie – ogłoszenie, przedstawiające program tygodnia ewangelizacyjnego i
zawierające zachętę do uczestnictwa w nabożeństwach. Pouczenie to wygłasza ktoś z zespołu
ewangelizacyjnego.
7. Poleca się połączyć ten ostatni element z krótkim przedstawieniem się zespołu
ewangelizacyjnego – jeśli to możliwe – z odpowiednią piosenką i krótkim świadectwem.
8. W „niedzielę zasiewu” należy też zachęcać do przeczytania Ewangelii św. Łukasza,
najlepiej przed obejrzeniem filmu, ale także i potem. W związku z tym diakonia słowa
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powinna zorganizować rozpowszechnianie tekstów Ewangelii św. Łukasza – już w tę
niedzielę i przez cały tydzień.
9. Już w niedzielę wieczorem może być pierwsza projekcja filmu „Jezus”.
Po południu, przed projekcją należy zorganizować wielkie spotkanie modlitewne w
intencji rozpoczynającej się ewangelizacji z udziałem wszystkich członków RDEW i LDE
(zespół poszerzony) oraz wszystkich ludzi gorliwych, których diakonia modlitwy zdołała
zachęcić do akcji modlitewnej. Biorący udział w tym spotkaniu modlitewnym będą
uczestnikami pierwszej projekcji filmu (łącznie z innymi, którzy przyjdą).
10. W tę niedzielę należy ogłosić cały program tygodnia ewangelizacyjnego, wszystkich
nabożeństw z projekcją filmu: ile razy, w jakich dniach i godzinach, dla jakich grup. Plan ten
musi być przedtem dokładnie przemyślany i opracowany przez tych, którzy zajmują się
strategią ewangelizacji. Stosownie do tego planu trzeba dobrze zorganizować diakonię
porządkową.
11. Diakonia techniczna musi starannie przygotować wszystkie szczegóły, aby projekcja
przebiegała sprawnie, bez niepotrzebnych przerw i opóźnień, z wykluczeniem awarii
technicznych. W pomieszczeniu, gdzie odbędzie się projekcja trzeba bezwzględnie wcześniej
przeprowadzić próbę techniczną. Dopilnować trzeba zaciemnienia okien, wentylacji,
odpowiedniego umieszczenia ekranu itp.
12. Diakonia ewangelizacji towarzyszącej prowadzi całe nabożeństwo (zob. też
nabożeństwa ewangelizacji wstępnej cz. III, I). W czasie projekcji filmu ma do wypełnienia
następujące zadania:
a) wprowadzenie do projekcji filmu (ok. 5 minut), mające na celu wytworzenie
odpowiedniej atmosfery i nastawienia (wyeliminowanie nastroju „kinowego”);
b) podtrzymywanie śpiewu lub troska o zachowanie ciszy podczas przerw na zmiany rolki
filmu;
c) końcowa zachęta do przyjęcia Chrystusa, do dalszego uczestnictwa w rekolekcjach
ewangelizacyjnych, do włączania się do grup poewangelizacyjnych.
13. W związku z każdym nabożeństwem należy pamiętać o rozpowszechnianiu tekstów
Ewangelii św. Łukasza oraz ulotek zachęcających do włączenia się do grup
poewangelizacyjnych.
14. Diakonia świadectwa powinna pamiętać o gromadzeniu: danych statystycznych o
frekwencji na poszczególnych nabożeństwach, opinii o filmie (ew. przeprowadzać rozmowy,
wywiady, ankiety), świadectw.
15. W połączeniu z projekcją filmu powinny się odbyć przynajmniej dwa (powtarzane dla
poszczególnych grup podobnie jak film) nabożeństwa ewangelizacyjne wg programu przedstawionego w podręczniku „Rekolekcje ewangelizacyjne” (ME). Program takiego
nabożeństwa winien obejmować:
a) piosenki i świadectwa;
b) pouczenie (o czterech prawach życia duchowego i o przyjęciu Chrystusa);
c) modlitwę spontaniczną;
d) orędzie ewangelizacyjne oparte o Ewangelię św. Łukasza (synteza w aspekcie: Nie ma w
żadnym innym zbawienia. Chrystus – rozwiązanie jedyne i ostateczne problemów
człowieka. Wezwanie: Otwórzcie drzwi Chrystusowi!);
e) modlitwa końcowa i wezwanie do decyzji (przyjęcie Jezusa – włączenie się do grupy
poewangelizacyjnej).
16. Na zakończenie tygodnia ewangelizacyjnego (każdej serii rekolekcji), najlepiej w
sobotę, powinna się odbyć wspólnotowa celebracja sakramentu pojednania.* Tekstem
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głównym celebracji powinien być powinien być rozdz. 15. Ewangelii św. Łukasza,
przypowieść o synu marnotrawnym.
17. Niedziela pierwsza po rekolekcjach ewangelizacyjnych (dzień 8) jest przejściem od
ewangelizacji do postewangelizacji. Homilia w czasie mszy świętych stanowi pewne
podsumowanie ewangelizacji (w aspekcie Eucharystii – jako szczytu!) z zachętą do włączania
się do poewangelizacyjnego studium biblijnego nad Ewangelią św. Łukasza. Do mszy św.
należy włączyć (przygotowaną przez zespół ewangelizacyjny!) spontaniczną modlitwę
powszechną i dziękczynienia (o charakterze świadectwa) po Komunii św.
18. W niedzielę kończącą ewangelizację należy też zapowiedzieć Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka jako następny etap planu ACR.
19. W tym samym dniu – po uprzedniej zachęcie i informacji (już w sobotę lub na
nabożeństwie ewangelizacyjnym) – należy (przed kościołem lub w kościele) zebrać kolektę
na fundusz ewangelizacyjny.
20. W czasie całego okresu ewangelizacji należy stworzyć okazję do rozmów
indywidualnych. W tym celu członkowie LDE pełnią dyżury w odpowiednio przygotowanym
lokalu. Rozmowy przeprowadza się głównie z osobami pragnącymi włączyć się do grup
poewangelizacyjnych.
* Obrzęd pojednania wielu penitentów, w: Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji
polskich. Katowice 1981; można też skorzystać z Celebracji sakramentu pojednania w: Podręcznik
nabożeństw Oazy Nowego Życia I, II i III stopnia. Wyd. 2, 1981.

V
OKRES POSTEWANGELIZACJI. ZADANIA DO WYKONANIA PO REKOLEKCJACH.
1. Okres postewangelizacji rozpoczyna się w niedzielę następującą po tygodniu
ewangelizacyjnym (dzień 8 – pierwsza niedziela i pierwszy tydzień po ewangelizacji) od
nabożeństwa popołudniowego lub wieczornego i trwa aż do dwunastego tygodnia włącznie.
2. Na nabożeństwo popołudniowe lub wieczorne w niedzielę kończącą ewangelizację
zaprasza się osoby, które w wyniku ewangelizacji przyjęły Chrystusa i pragną włączyć się do
grup, by wziąć udział w poewangelizacyjnym studium biblijnym obejmującym 4 spotkania
nad Ewangelią św. Łukasza. Zakłada się, że uczestnicy spotkania, na podstawie rozmów
indywidualnych przeprowadzonych uprzednio z członkami LDE wiedzą, w jakim celu
przybyli.
3. Uczestnicy spotkania bądź przynoszą ze sobą wcześniej otrzymane i wypełnione karty
uczestnictwa w studium biblijnym bądź otrzymują je i wypełniają w czasie spotkania.
Diakonia postewangelizacji przygotowuje szczegółowy plan podziału na grupy wiedząc, ilu
animatorów może je prowadzić.
Animatorzy ci spotykają się przed rozpoczęciem nabożeństwa, aby wspólnie się
modlić i omówić sprawy organizacyjne.
4. Nabożeństwo składa się z pieśni, modlitw dziękczynnych, świadectw, czytania Słowa
Bożego i homilii. Należy dołożyć starań, aby panował na nim nastrój radosny i braterski –
rodzinny.
Po nabożeństwie następuje przedstawienie animatorów i podział uczestników na
grupy. Po rozwiązaniu zgromadzenia ogólnego każdy animator spotyka się jeszcze na krótko
ze swoją grupą.
5. Animatorzy przeprowadzają w swoich grupach co tydzień lub co dwa tygodnie 4
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spotkania ewangelizacyjne nad Ewangelią św. Łukasza. Diakonia postewangelizacji czuwa
nad całą pracą służąc animatorom pomocą. Diakonia słowa czuwa nad tym, aby wszyscy
mieli teksty Ewangelii i notatniki, a animatorzy konspekty.
6. W niedzielę po czwartym spotkaniu należy przeprowadzić dzień wspólnoty
wszystkich, którzy wytrwali w grupach, uczestnicząc we wszystkich spotkaniach. Należy im
zaproponować uczestnictwo w następnym cyklu ośmiu spotkań poewangelizacyjnych. Jeśli
będzie trzeba – utworzyć nowe grupy i ustanowić animatorów tych grup.
7. Przez 8 tygodni trwa praca w grupach, podobnie jak w okresie poprzednich 4 tygodni.
Na zakończenie cyklu znów organizuje się dzień wspólnoty, na którym można
zaproponować dalsze etapy formacji w systemie deuterokatechumenalnym Ruchu ŚwiatłoŻycie.
8. W całym okresie postewangelizacji nie należy zaprzestawać modlitwy, albowiem
zarówno animatorzy jak i uczestnicy spotkań potrzebują wciąż szczególnej pomocy Ducha
Świętego.
9. Uczestnicy studium biblijnego starają się wspomagać ewangelizację w innych
parafiach przez modlitwę, ewentualnie dawanie świadectwa oraz innego rodzaju posługi.

45 | S t r o n a

PRZEBIEG EWANGELIZACJI W PARAFII (SCHEMAT)

Dalsza formacja
np. w Ruchu Światło-Życie

Dzień Wspólnoty

12
11

Okres postewangelizacji

10
9
8

Czas ośmiu spotkań
Poewangelizacyjnych

7
6
5

Dzień Wspólnoty

4
3
2

Czas spotkań biblijnych
nad Ewangelią św. Łukasza

Przejście do postewangelizacji;
podsumowanie; dziękczynienie,
zapowiedź KWC

1
Niedziela żniwa
0

Wspólnotowa celebracja sakramentu
pojednania

Tydzień ewangelizacyjny

Okres bezpośredniego
przygotowania
Czas regularnych spotkań
Okres przygotowania LDE

Okres preewangelizacji

Niedziela zasiewu
1

Spotkanie z RDEW
Dodatkowe informacje

Spotkanie modlitewne;
Plan nabożeństw
ewangelizacyjnych

2
3
4
5

Tydzień strategii ewangelizacji

6

Tydzień małej ewangelizacji

7

Tydzień poszerzania zespołu LDE

Niedziela rozesłania uczniów

Apel o pracowników żniwa
8

Tydzień zespołu LDE

Ewangelizacja wstępna

Ustanowienie moderatora
lokalnego

Spotkanie z RDEW
Zapowiedź ewangelizacji
Początek akcji modlitewnej
Spotkanie zespołu LDE:
udzielenie misji,
przekazanie planu ewangelizacji.
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VI
ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW LDE
Skład osobowy LDE jest paralelny do składu RDEW. Również zadania są paralelne,
często te same, ale podejmowane w innym zakresie. Odpowiednie diakonie w ramach LDE i
RDEW współpracują ze sobą w przeprowadzaniu ewangelizacji. W zespole LDE są jednak
pewne diakonie dodatkowe, których nie ma w zespole RDEW.
Poniżej zostały szczegółowo omówione zadania następujących członków lokalnej
diakonii ewangelizacji:
1. lokalny moderator ewangelizacji,
2. animator LDE,
3. diakonia modlitwy,
4. diakonia słowa,
5. diakonia techniczna,
6. diakonia funduszu ewangelizacyjnego,
7. diakonia formacji animatorów,
8. diakonia preewangelizacji,
9. diakonia towarzysząca ewangelizacji,
10. diakonia postewangelizacji,
11. diakonia wyzwolenia,
12. diakonia liturgiczno-muzyczna,
13. diakonia świadectwa.

1. Zadania moderatora lokalnego
1. Moderator lokalny (parafialny) jest pomocniczym podmiotem ewangelizacji parafii
lub innej wspólnoty lokalnej i czuje się za tę sprawę odpowiedzialny wraz z moderatorem
rejonowym, który jest głównym ewangelizatorem. Moderatorem lokalnym może być
proboszcz lub inny duszpasterz odpowiedzialny za wspólnotę lokalną lub wydelegowany
przez niego zastępca (wikary, katecheta – jeśli to możliwe – kapłan będący lokalnym
moderatorem Ruchu Światło-Życie).
2. Moderator lokalny (ML) działa zawsze w głębokiej jedności z moderatorem
rejonowym oraz – jeżeli jest delegowany – ze swoim księdzem proboszczem.
3. ML stara się przede wszystkim wypracować w sobie wyraźną wizję celu, jaki chce
osiągnąć i planu działania, który ma realizować. Dlatego musi przyswoić sobie dobrze treść
tego podręcznika (wszystkich jego części). Poleca się również zapoznanie się z
podręcznikiem „Rekolekcje ewangelizacyjne”. Wizję zawartą w tych tekstach musi
dostosować do warunków swojej parafii czy wspólnoty lokalnej, opracowując konkretną i
szczegółową strategię ewangelizacji na swoim terenie w oparciu o zdobyte rozeznanie
socjologiczne. Wypracowywaniu tej wizji musi towarzyszyć stała modlitwa o poznanie woli
Pana oraz studium Biblii, które pozwoli na odkrycie praw Bożego działania w historii
zbawienia i Bożej ekonomii zbawienia.
4. ML jako pierwsze swoje zadanie widzi zorganizowanie i uformowanie zespołu
lokalnej diakonii ewangelizacji jako kolegialnego podmiotu ewangelizacji, z którym mógłby
dzielić swoją odpowiedzialność przed Panem. W samym powstaniu takiego podmiotu widzi
pierwszorzędny owoc ewangelizacji. ML ustanawia odpowiedniego animatora LDE jako
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swojego zastępcę i pomocnika, który go wspiera w organizowaniu i formowaniu tego
kolegialnego podmiotu.
5. ML troszczy się o to, aby LDE od chwili formalnego ukonstytuowania (8 niedziela
przed rekolekcjami) spotykała się regularnie, przynajmniej raz w tygodniu w atmosferze
wiary i modlitwy, aby omawiać bieżące zadania w duchu współodpowiedzialności i
pomocniczości, aby stać się w ten sposób kolegialnym podmiotem lokalnym ewangelizacji.
W wypełnianiu tego zadania wspomaga ML animator LDE, zapewniający ciągłość spotkań,
gdy moderator napotyka przeszkody ze względu na inne obowiązki.
6. Po utworzeniu zespołu LDE moderator lokalny dba razem z nim przede wszystkim o
to, aby modlitwa była przez wszystkich wartościowana jako czynnik decydujący o wynikach
ewangelizacji i aby na wszystkich etapach ewangelizacji zapewnić jej odpowiednie zaplecze
modlitwy. W wypełnianiu tego zadania ML współdziała z diakonią modlitwy.
7. ML troszczy się o to, aby członkowie LDE wzięli o ile możności udział w OAWE lub
ORAE organizowanym przez RDEW lub inny ośrodek diakonii ewangelizacji.
8. ML uzgadnia i przygotowuje spotkanie swojego zespołu LDE z zespołem RDEW –
jak najprędzej po ukonstytuowaniu zespołu oraz w tygodniu poprzedzającym projekcję filmu.
9. ML przygotowuje i ewentualnie przeprowadza (jeśli nie może tego uczynić MR ze
swoim zespołem) małą ewangelizację, czyli oazę rekolekcyjną animatorów ewangelizacji w
tygodniu szóstym przed rekolekcjami ewangelizacyjnymi.
10. W okresie preewangelizacji ML, odpowiedzialny jest za należytą proklamację
ewangelizacji w niedzielę 8, za werbowanie większej liczby „pracowników żniwa” dla,
poszerzenia LDE, za opracowanie szczegółowej strategii zapraszania na ewangelizację, za
„rozesłanie uczniów” w celu zapraszania oraz za wszystkie inne przygotowania do
ewangelizacji.
11. W czasie tygodnia ewangelizacyjnego, kiedy zasadniczo inicjatywę przejmuje
ewangelizator (z reguły moderator rejonowy z zespołem RDEW) ML udziela mu wszelkiej
pomocy w zakresie organizacyjnym i czuwa nad tym, aby wszyscy członkowie LDE
należycie współdziałali z odpowiednimi członkami RDEW.
12. W okresie postewangelizacji ML czuwa nad właściwym zorganizowaniem i
przeprowadzeniem spotkań w grupach postewangelizacyjnych, wspomagając w tej pracy
animatorów. Przeprowadza również w odpowiednim czasie dni wspólnoty.

2. Zadania animatora LDE
1. Animator LDE (A) jest zastępcą i głównym pomocnikiem ML i jego zakres
odpowiedzialności – z wyłączeniem tego, co z natury rzeczy dotyczy tylko ML – pokrywa się
z zakresem odpowiedzialności ML.
2. A troszczy się głównie o ożywienie zespołu właściwym duchem modlitwy, służby i
jedności.
3. A zwołuje, w porozumieniu z ML, regularne spotkania zespołu, przygotowuje
program, przewodniczy im w razie nieobecności ML.
4. A pomaga moderatorowi zwłaszcza w przeprowadzeniu rozeznania sytuacji
ewangelizacyjnej terenu (analiza socjologiczna) oraz w opracowaniu szczegółowego planu
strategii.
5. A przyjmuje wszelkie polecenia wydane przez ML lub zadania ustalone na spotkaniu
zespołu i czuwa nad ich wykonaniem przez osoby, którym zostały zlecone. Prowadzi
specjalny zeszyt, gdzie notuje polecenia i zadania, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie
oraz uwagi o wykonaniu.
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6. A modli się stale szczególnie o dar zrozumienia swoich zadań zgodnie z wizją Bożą, o
poczucie odpowiedzialności oraz o siły na miarę swoich zadań.

3. Zadania diakonii modlitwy
1. Diakonia modlitwy (DM) w ramach LDE odpowiedzialna jest za zorganizowanie i
podtrzymywanie „zaplecza modlitwy” przed, w czasie i po ewangelizacji. Pozostaje w
kontakcie i współpracuje z diakonią modlitwy RDEW.
2. DM, która na początku może być jednoosobowa, czym prędzej powinna się
przekształcić w grupę modlitewną na usługach dzieła wielkiej ewangelizacji danej parafii czy
terenu. Kandydatów należy szukać głównie wśród uczestników oaz modlitwy
organizowanych w ramach planu ACR przez diakonie diecezjalne lub rejonowe.
3. DM powinna być ożywiona głębokim przekonaniem, że głównie od modlitwy zależy
owocność ewangelizacji i dlatego musi ona jej towarzyszyć na wszystkich etapach (przed, w
czasie, po). DM stara się innym osobom zaangażowanym w dzieło ewangelizacji zaszczepić
to przekonanie.
DM – jeśli jest już grupą modlitewną – przejmuje wszelkie szczegółowe potrzeby i
intencje związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i kontynuacją ewangelizacji i modli
się w tych intencjach – indywidualnie lub na spotkaniach modlitewnych – jako swego rodzaju
„ewangelizacyjne pogotowie modlitewne”.
4. OM stara się mobilizować jak najwięcej ludzi do modlitwy w intencjach ewangelizacji
przez pisanie listów i osobiste kontakty (z klasztorami, ludźmi chorymi, innymi grupami
modlitewnymi). Można stosować tu różne sposoby i metody: „warty” i czuwania modlitewne,
modlitwę nieustanną, „łańcuchową” lub równoczesną w określonych godzinach dnia itp.
5. Szczególnym zadaniem DM jest troska o to, aby w okresie ewangelizacji (przed, w
czasie i po rekolekcjach) intencja ta weszła do modlitwy wiernych w czasie mszy świętych,
zwłaszcza niedzielnych, w kościołach, w których odbywa się ewangelizacja. W tym celu
należy przygotować na piśmie odpowiednie intencje lub włączać się do modlitwy
spontanicznej, tam, gdzie jest to przyjęte.
6. DM, jeśli jest do tego przygotowana, może – w porozumieniu z diakonią modlitwy
RDEW – przygotowywać i przeprowadzać „seminaria życia według Ducha”, aby przez
rozbudzanie i pogłębianie życia modlitwy i otwieranie uczestników na dary Ducha Świętego,
formować metodami właściwymi dla odnowy w Duchu Świętym (odnowa charyzmatyczna)
kandydatów do lokalnej diakonii ewangelizacji.
7. DM przygotowuje i przeprowadza wielkie spotkanie modlitewne w niedzielę
rozpoczynającą tydzień ewangelizacyjny. Czuje się również odpowiedzialna za część
modlitewną wszystkich nabożeństw ewangelizacyjnych.
8. DM, jeśli stanowi grupę modlitewną, może w czasie ewangelizacji spełniać posługę
modlitwy wstawienniczej wobec osób, które będą potrzebowały takiej modlitwy i będą o nią
prosiły.
9. W czasie spotkań biblijnych zespołu LDE w okresie przygotowania ewangelizacji oraz
podczas spotkań grup powstałych w wyniku ewangelizacji członkowie DM czują się zawsze
odpowiedzialni za ożywienie części modlitewnej.

4. Zadania diakonii słowa
1. Zadaniem diakonii słowa (DS) jest troska o dostarczenie we właściwym czasie i w
potrzebnych ilościach wszelkiego rodzaju pomocy drukowanych oraz audiowizualnych
(kasety, przeźrocza) potrzebnych na poszczególnych etapach ewangelizacji. Pomoce te
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sprowadza zasadniczo za pośrednictwem DS RDEW.
2. DS troszczy się przede wszystkim o dostarczenie właściwych pomocy pozostałym
członkom LDE, zwłaszcza animatorom grup prowadzącym spotkania biblijne. Za ich
pośrednictwem dostarcza również materiałów uczestnikom tych spotkań.
3. DS stara się o jak najszersze rozpowszechnianie materiałów towarzyszących
ewangelizacji. Czyni to bądź urządzając stoiska z materiałami w przedsionku kościoła, bądź
dostarczając materiałów członkom LDE wysyłanym do domów w celu zapraszania na
rekolekcje ewangelizacyjne.
4. Głównym tekstem rozprowadzanym w czasie ewangelizacji, potrzebnym w jak
największych ilościach, jest Ewangelia św. Łukasza. Należy rozprowadzać go na różne
sposoby, zachęcając do czytania przed ewangelizacją, w czasie i po.
5. DS rozpowszechnia wyłącznie materiały pochodzące z Wydawnictwa Światło-Życie i
związane z ewangelizacją w znaczeniu ściślejszym i szeroko pojętym. Stoisko DS nie może
się zamienić w miejsce handlu dewocjonaliami czy jakąkolwiek literaturą „pobożną”.
6. Rozpowszechnianie materiałów w żadnym wypadku nie może mieć charakteru
czynności handlowych w celach zarobkowych. Niektóre materiały rozpowszechnia się
bezpłatnie, za inne można przyjmować ofiary na zwrot kosztów i potrzeby funduszu
ewangelizacyjnego według ustalonych norm.
7. DS pamięta o stałej modlitwie w intencji rozpowszechnianego słowa, aby było ono
skuteczne dzięki łasce Boga.

5. Zadania diakonii technicznej
1. Diakonia techniczna (DT) współdziała z odpowiednią diakonią w ramach RDEW, w
stosunku do której jest diakonią pomocniczą. Przy każdorazowej akcji należy ściśle określić i
uzgodnić podział zadań pomiędzy diakonią techniczną rejonową i lokalną.
2. Zakres odpowiedzialności DT dotyczy szczególnie każdorazowej projekcji filmu
„Jezus”. Diakonia lokalna odpowiedzialna jest szczególnie za przygotowanie pomieszczenia,
w którym odbywać się będzie projekcja (zaciemnienie, oświetlenie, wentylacja, miejsca
siedzące, umieszczenie ekranu, projektora, rzutnika, dojście do prądu, stan bezpieczników
itp.).
3. DT w czasie całej ewangelizacji troszczy się o nagłośnienie, o mikrofony, także o
ewentualne nagrania potrzebne do dokumentacji.
4. Zrobiwszy wszystko, co do nich należy z jak największą starannością i poczuciem
odpowiedzialności, członkowie DT pamiętają również o modlitwie, od której ostatecznie
zależą owoce ewangelizacji.

6. Zadania diakonii funduszu ewangelizacyjnego
1. Diakonia funduszu ewangelizacyjnego (DFE) jest odpowiedzialna za wszystkie środki
finansowe potrzebne do przeprowadzenia na danym terenie dzieła ewangelizacji według
planu ACR. Odpowiedzialność ta dotyczy gromadzenia tych środków oraz ich wydatkowania.
2. DFE powinna przejąć osoba starsza, godna zaufania. Prowadzi ona wykaz środków
wpływających i wydatkowanych według ustalonych zasad. Odpowiedzialna jest wobec
moderatora lokalnego oraz DFE rejonu.
3. Środki finansowe związane z rozpowszechnianiem pomocy drukowanych lub
audiowizualnych („Fundusz Słowa”) są w gestii diakonii słowa, która rozlicza się
bezpośrednio z diakonią słowa RDEW.
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4. DFE może gromadzić środki z następujących źródeł:
a) z okazyjnych, jednorazowych ofiar i dotacji;
b) z kolekt zbieranych w kościele po ewangelizacji z filmem „Jezus”.
5. Odnośnie do punktu b) ustala się, że nie należy gromadzić żadnych ofiar bezpośrednio
po projekcji filmu. Natomiast po uzgodnieniu sprawy z miejscowym proboszczem lub
rektorem kościoła można zorganizować zbiórkę (kolektę) na Fundusz Ewangelizacyjny w
kościele lub przed kościołem w niedzielę zamykającą tydzień ewangelizacyjny w danej
parafii. Przeprowadzenie tej kolekty jest zadaniem DFE.
6. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się według następujących zasad:
d) należy pokryć wszystkie faktyczne koszta związane z ewangelizacją lokalną;
e) nadwyżkę należy przekazać na Centralny Fundusz Ewangelizacyjny za pośrednictwem
DFE rejonu.
7. O wydatkach decyduje moderator lokalny. DFE uzyskuje jego podpis pod wpisem
sumy wydanej w wykazie dochodów i rozchodów.
8. Członkowie DFE pamiętają szczególnie o modlitwie dziękczynnej oraz o modlitwie w
intencji ofiarodawców. W trudnościach finansowych szukają najpierw rozwiązania w
modlitwie.

7. Zadania diakonii formacji animatorów
1. Lokalna diakonia formacji animatorów (DFA) przejmuje odpowiedzialność za
kluczowe i decydujące zadanie w ewangelizacji, jakim jest znalezienie i przygotowanie
animatorów dla grup studium biblijnego, które mają powstać w danym środowisku w wyniku
ewangelizacji.
2. Na podstawie doświadczeń w innych środowiskach należy w przybliżeniu określić
liczbę grup, które mogą się zawiązać po ewangelizacji, i starać się przygotować tylu
animatorów. Pe ewangelizacji należy tworzyć grupy mniejsze lub większe, stosownie do
liczby animatorów. Jeden animator w razie konieczności mógłby prowadzić dwie lub nawet
więcej grup.
3. Werbowanie indywidualne kandydatów na animatorów jest równoznaczne z
tworzeniem zespołu LDE w ogóle. Po jego ukonstytuowaniu – zakładając, że każdy członek
LDE jest zasadniczo kandydatem na animatora grupy – w razie potrzeby szuka się jeszcze
dalszych kandydatów na animatorów.
4. DFA stara się rozpoznać kwalifikacje i stan przygotowania poszczególnych
kandydatów i – przynajmniej niektórych – skierować na OAWE lub ORAE organizowane
przez CDE, RDEW lub inny ośrodek.
5. Zasadniczo przygotowaniu zespołu animatorów służy lokalna ORAE, która ma się
odbyć w tygodniu małej ewangelizacji. Przygotowanie i przeprowadzenie tej ME jest
głównym zadaniem DFA.
6. W okresie przygotowania kandydaci na animatorów powinni praktycznie zapoznać się
z metodą 4, a potem 8 spotkań biblijnych. W tym celu sami tworzą grupę studium biblijnego,
w której każdy kolejno przewodniczy spotkaniu. 4 spotkania powinny być przeprowadzone w
ramach ME, osiem spotkań realizuje się w następnych tygodniach, aż do rozpoczęcia pracy w
grupach.
7. DFA na zakończenie tygodnia ewangelizacyjnego przygotowuje plan podziału na
grupy tych, którzy zgłosili się w trakcie ewangelizacji oraz przydziela animatorów
poszczególnym grupom.
8. W okresie postewangelizacji DFA czuwa nad pracą animatorów, udzielając im w razie
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potrzeby odpowiedniej pomocy.

8. Zadania diakonii preewangelizacji
1. Diakonia preewangelizacji (DP) jest w szczególny sposób odpowiedzialna za
wykonanie wszystkich zadań przed rekolekcjami z filmem „Jezus” w danej parafii czy
środowisku lokalnym.
Zadania te są szczegółowo przedstawione w rozdziale III tej części podręcznika,
zatytułowanym: Okres preewangelizacji.
2. DP współpracuje ze wszystkimi członkami LDE mającymi wyznaczone konkretne
zadania na ten okres, inspirując i koordynując ich wysiłki. Sama koncentruje się na tych
zadaniach, które nie są wyraźnie przydzielone innemu członkowi LDE.

9. Zadania diakonii towarzyszącej ewangelizacji
1. Diakonia towarzysząca ewangelizacji (DTE) odpowiada w szczególny sposób za
wykonanie zadań podczas nabożeństw rekolekcyjnych, a więc w ramach tygodnia
ewangelizacyjnego. Zadania te są szczegółowo przedstawione w rozdziale IV tej części
podręcznika („Tydzień ewangelizacyjny”).
2. DTE współpracuje ze wszystkimi członkami LDE i RDEW mającymi wyznaczone
konkretne zadania na ten tydzień, inspirując i koordynując w razie potrzeby ich wysiłki. Sama
koncentruje się na zadaniach nie przydzielonych imiennie innym członkom LDE i RDEW.

10. Zadania diakonii postewangelizacji
1. Zadania diakonii postewangelizacji (DPE), do wykonania po rekolekcjach
przedstawione zostały szczegółowo w rozdziale V tej części podręcznika („Okres
postewangelizacji”).
2. DPE, współpracując ze wszystkimi innymi członkami LDE mającymi wyznaczone
konkretne zadania na ten okres, koncentruje się szczególnie na tych zadaniach, które nie są
przydzielone konkretnie innej diakonii.

11. Zadania diakonii wyzwolenia
1. Zadaniem diakonii wyzwolenia (DW) jest przygotowywanie trzeciej fazy realizacji
planu wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem – Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
2. Przygotowanie to polega na stopniowym zdobywaniu członków KWC szczególnie
przez indywidualne kontakty, poprzez oazy rekolekcyjne i przy innych okazjach.
Akcja ta powinna przebiegać równolegle do akcji ewangelizacyjnej, na której w
pierwszej fazie będzie spoczywał główny akcent. DW dąży do tego, aby w ramach LDE
powstał zespół diakonii wyzwolenia, przygotowany do swoich zadań przez uczestnictwo w
oazie rekolekcyjnej diakonii wyzwolenia (ORDW).
Równocześnie DW przygotowuje utworzenie placówki KWC w danej parafii czy
środowisku ewangelizowanym według regulaminu opracowanego przez Centralną Diakonię
Wyzwolenia. Placówka przygotowuje plan działania na okres, która nastąpi po akcji
ewangelizacyjnej z filmem „Jezus”.

12. Zadania diakonii liturgiczno-muzycznej
1. Diakonia liturgiczno-muzyczna (DLM) wypełnia swoje zadania podczas wszystkich
nabożeństw związanych z tygodniem ewangelizacyjnym. Dotyczą one służby liturgicznej
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oraz piosenek stanowiących pewną oprawę nabożeństw ewangelizacyjnych oraz związanych z
modlitwą i świadectwami.
2. Jeśli to możliwe, diakonię tę powinien sprawować muzyczny zespół ewangelizacyjny
ożywiony duchem modlitwy i świadectwa. Jeśli nie ma takiego zespołu lokalnego, poleca się
zaprosić na główne nabożeństwa ewangelizacyjne taki zespół z innej miejscowości.

13. Zadania diakonii świadectwa
1. Zadaniem diakonii świadectwa (DŚw.) jest gromadzenie wszelkiej dokumentacji z
przeprowadzonej ewangelizacji, np.: dane statystyczne, ogólne sprawozdanie, świadectwa i
wypowiedzi uczestników, fotografie, nagrania itp.
Ogólne sprawozdanie z ewangelizacji oraz dokumenty zasługujące na szczególną
uwagę (świadectwa, wzory listów, ulotek, afiszy) należy przesłać do redakcji Biuletynu
Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” przy Centralnej Diakonii
Ewangelizacji.
2. Zadaniem DŚw. jest również prowadzenie kroniki spotkań zespołu LDE oraz
bieżących wydarzeń związanych z przygotowaniem i przebiegiem ewangelizacji.
3. DŚw. przygotowuje także świadectwa potrzebne w czasie nabożeństw
ewangelizacyjnych lub do przygotowania ewangelizacji w innych kościołach.
4. DŚw. udziela również informacji na temat ewangelizacji, jej celów, metody, owoców
różnym zainteresowanym osobom, ośrodkom, ewentualnie przygotowuje artykuły do prasy,
komunikaty dla radia itp.
W czasie tygodnia ewangelizacyjnego może w tym celu prowadzić stały punkt
informacyjny.
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CZĘŚĆ III
PRZYGOTOWANIE DO EWANGELIZACJI W PARAFII

54 | S t r o n a

I
EWANGELIZACJA WSTĘPNA
Etap ewangelizacji wstępnej jest wynikiem poszukiwania przez Centralną Diakonię
Ewangelizacji najwłaściwszej metody realizacji planu ACR. Wprowadzony został do tego
planu w listopadzie 1981 r. jako jego etap przygotowawczy. W r. 1983 został wydany
podręcznik nabożeństw ewangelizacji wstępnej zawierający program nabożeństw
ewangelizacyjnych, wskazania i pomoce do ich przeprowadzenia. Poniżej przekazujemy jego
treść.

1. Istota ewangelizacji wstępnej
Celem ewangelizacji wstępnej jest pozyskanie do pracy najaktywniejszych parafian,
którzy podjęliby odpowiedzialność za ewangelizację wszystkich mieszkańców z terenu swojej
parafii.
Środkiem do ukazania tej dziedziny odpowiedzialności za parafię i równocześnie
drogi wzrastania każdego chrześcijanina w Chrystusie będą właśnie nabożeństwa
ewangelizacji wstępnej. Sposób ich przeprowadzenia różni się od sposobu realizacji wielkiej
akcji ewangelizacji parafii przewidzianej w planie ACR.
Rekolekcje ewangelizacji wstępnej przeprowadzane są tylko jeden raz i to dla całej
parafii. Parafię można podzielić na grupy, np. młodzież, młodsze małżeństwa, emeryci itp.
lub podobnie: rodzice dzieci pierwszokomunijnych, bierzmowanych, nauczyciele, służba
zdrowia itp. Zapraszamy na nie tradycyjnie, tzn. podczas ogłoszeń duszpasterskich w ramach
mszy św. czy umieszczając informację w gablotce ogłoszeń, albo też w rozmowach
indywidualnych.
W ten sposób zyskujemy tylko tych ludzi, którzy są bardziej związani z Kościołem.
Przygotowujemy ich do pracy, do podjęcia odpowiedzialności przez formowanie i
doskonalenie duchowe w małych grupach poewangelizacyjnych. Tak przygotowani parafianie
mogą stać się lokalną diakonią ewangelizacji (zob. część II i III) i rozpocząć realizowanie
planu ACR w swojej parafii.
Trzeba tu zaznaczyć, że cel rekolekcji ewangelizacyjnych osiągniemy wówczas, gdy
pozyskamy dla tej sprawy księdza proboszcza i jego współpracowników. Jedynie proboszcz
jako odpowiedzialny za parafię może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rekolekcji, a jego
czynne uczestnictwo w rekolekcjach etapu wstępnego ułatwi zorganizowanie w parafii
wspólnot, które podejmą się realizacji planu ACR.

2. Przygotowanie ewangelizacji wstępnej
A. Przygotowanie parafii
Najważniejszym elementem przygotowania parafii do rekolekcji ewangelizacyjnych
Jest modlitwa zespołu ewangelizacyjnego. Na spotkanie modlitewne zespół zaprasza
aktywniejszych parafian i grupy pracujące w parafii. Prosi także o modlitwę inne wspólnoty
modlitewne, chorych i domy zakonne.
Przez cały czas przygotowania rekolekcji diakonia ewangelizacji pozostaje w ścisłym
kontakcie z proboszczem.
Co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem nabożeństw podczas ogłoszeń
parafialnych podajemy termin ewangelizacji wstępnej. Z chwilą zapowiedzi zaopatrujemy

55 | S t r o n a

parafian w Ewangelię św. Łukasza zachęcając ich do przeczytania jej jeszcze przed
rekolekcjami.
Parafian, o których sądzimy, że mogą być pomocni w dalszych pracach
ewangelizacyjnych, staramy się w rozmowie indywidualnej zachęcić do uczestnictwa w
rekolekcjach. Zapraszamy też do udziału w ewangelizacji wstępnej kapłanów i grupy oazowe
z sąsiednich parafii.
Podczas nabożeństw pamiętamy o podkreśleniu obecności gospodarza parafii i jego
współpracowników: zajmują oni miejsca obok celebransa, proboszcz zapala świecę, wszyscy
biorą żywy udział w nabożeństwach.
Nie jest wskazane, aby w nabożeństwach dla dorosłych brały udział dzieci. Można dla
nich przeprowadzić oddzielne nabożeństwa rekolekcyjne.

B. Przygotowanie zespołu ewangelizacyjnego
Zespół ewangelizacyjny* tworzą ludzie, którzy już spotkali Chrystusa i chcą się
podzielić z innymi radością tego spotkania.
Najważniejsze dla zespołu ewangelizacyjnego jest to, aby wszyscy jego członkowie
byli głęboko przekonani o prawdach, które przekazują innym. Autentyzm przekonań jest
bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania na innych. W czasie rekolekcji członkowie
zespołu ewangelizacyjnego spełniają wiele posług (diakonii), które są widocznym
świadectwem ich przynależności do Chrystusa.
Diakonie:
a) Diakonia świadectwa
Podejmują ją osoby (co najmniej sześć osób dorosłych obu płci), które gotowe są
podzielić się swoją wiarą podczas nabożeństw ewangelizacyjnych. Najlepiej jest, gdy są
nimi osoby z parafii, w której odbywają się rekolekcje. Świadectwa są elementem
niedzielnej mszy św. (wspierają orędzie zawarte w homilii); poniedziałkowego (2) i
wtorkowego nabożeństwa – poprzedzają czytanie Ewangelii z ekranu filmowego.
b) Diakonia śpiewu
Wystarczą nawet trzy osoby śpiewające przy akompaniamencie gitary. Zadaniem tej
diakonii jest przygotowanie i prowadzenie śpiewów będących istotnym elementem
nabożeństw. Piosenki religijne należy tak dobierać, by ich tematyka ściśle wiązała się z
przekazywanymi treściami, by ułatwiały one zrozumienie Słowa Bożego i pomagały w
modlitwie, dlatego wartość ideowa i kontemplacyjna tekstu jest ważniejsza od
atrakcyjności wykonania i nowości piosenki. Słowa piosenek należy rzucić na ekran, aby
wszyscy mogli włączyć się w śpiew. Bardzo ważne jest powtarzanie niektórych pieśni i
piosenek (takich jak „Wiele jest serc”, „Jezus jest tu”, „Święty, Święty”, „Wy jesteście na
ziemi światłem mym”) przez wszystkie dni rekolekcji. Uczestnicy rekolekcji co dzień
śpiewają je odważniej, pewniej i radośniej, przez co ich udział w nabożeństwie jest coraz
żywszy.
c) Celebrans
Głównym zadaniem kapłana przewodniczącego nabożeństwu jest wygłoszenie orędzia
ewangelizacyjnego. Dobrze byłoby, gdyby mógł on także podczas niedzielnych mszy św.
wygłosić homilię wprowadzającą w tematykę rekolekcji.
d) Diakonia liturgii
Pełni ją pięciu ministrantów (koniecznie dorośli mężczyźni) uczestniczący w procesji z
krzyżem, paschałem, akolitkami i księgą Pisma św.
e) Diakonia modlitwy
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Stanowi ją cały zespół ewangelizacyjny, którym kieruje animator nabożeństwa. Zespół
przygotowuje i prowadzi wielkie spotkanie modlitewne, modli się wspólnie przed
rozpoczęciem nabożeństwa, a także po jego zakończeniu, łącząc tę modlitwę z krótkim
podsumowaniem przebiegu nabożeństwa. Jeżeli członkowie zespołu nie uczestniczą w
czytaniu Ewangelii za pomocą filmu, to w tym czasie modlą się wspólnie w intencji
uczestników rekolekcji.
f) Diakonia słowa
Zaopatruje uczestników rekolekcji w egzemplarze Ewangelii według św. Łukasza i w
inne materiały potrzebne do pracy w grupach poewangelizacyjnych.
g) Diakonia porządkowa
Przygotowuje miejsca siedzące z dobrą widocznością ekranu. Wita przychodzących na
nabożeństwo i zaprasza do zajmowania miejsc; czuwa również nad porządkiem w czasie
całego nabożeństwa.
h) Diakonia techniczna
Jest odpowiedzialna za projekcję filmu, nagłośnienie i oświetlenie miejsca projekcji
(kościoła). Nagrywa także świadectwa na taśmę.
i) Diakonia formacji animatorów
Przygotowuje osoby, które poprowadzą grupy poewangelizacyjne, w razie potrzeby
przeprowadza małą ewangelizację (ME) według części III, II tego podręcznika.
j) Animator nabożeństwa
Pełni pierwszorzędną rolę w czasie nabożeństw ewangelizacyjnych; do niego należy:
 czuwanie nad przygotowaniem poszczególnych diakonii,
 stały kontakt z proboszczem parafii w czasie przygotowania rekolekcji,
 modlitwa wraz z całym zespołem o dobrą służbę – świadectwo wszystkich
diakonii,
 poinformowanie celebransa o szczegółowym programie całego nabożeństwa,
 sprawdzenie wszystkich diakonii przed rozpoczęciem nabożeństwa,
 prowadzenie nabożeństwa i troska o to, aby wszystkie elementy były spójne,
stanowiły jedną całość.
* Szerzej o zespole ewangelizacyjnym zob. „Rekolekcje ewangelizacyjne” III, II.

3. Przebieg ewangelizacji wstępnej
I.

II.
III.
IV.
V.

Rekolekcje ewangelizacji wstępnej powinny trwać pięć dni.
Niedziela
1. Rozpoczęcie. Na wszystkich mszach św.: homilia i świadectwo.
2. Wielkie spotkanie modlitewne.
Poniedziałek
Pierwsze nabożeństwo z czytaniem Ewangelii z ekranu.
Wtorek
Drugie nabożeństwo z czytaniem Ewangelii z ekranu.
Środa
Sakrament pojednania.
Czwartek
Eucharystia.
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4. Przebieg nabożeństw ewangelizacyjnych
A. Omówienie
I.

II.
III.

Niedziela
1. Podczas wszystkich mszy św.
a) homilia nawiązująca do bieżących czytań i ukazująca potrzebę ewangelizacji (myśli
do homilii – zob. rozdz. 5: Wzorcowe materiały pomocnicze);
b) Świadectwo
na zakończenie mszy św. przed rozesłaniem,
temat świadectwa: „Moje duchowe wzrastanie w małej grupie”.
W miarę możliwości członkowie zespołu ewangelizacyjnego włączają się w liturgię
jako lektorzy, psałterzysta, wypowiadający wezwania modlitwy powszechnej.
2. Wielkie spotkanie modlitewne odbywające się w godzinach wieczornych.
Owoce każdej ewangelizacji zależą od modlitwy. Modlitwą poprzedzamy i
przygotowujemy rekolekcje, dlatego także w niedzielę w ogłoszeniach duszpasterskich
na każdej mszy św. zaprasza się wszystkich chętnych parafian na spotkanie modlitewne.
Ma ono uświadomić uczestnikom ich odpowiedzialność za głoszenie Dobrej Nowiny i
zachęcić ich do włączenia się w modlitewne wołanie wypraszające światło, moc i inne
dary Ducha Świętego potrzebne dla całej parafii.
Spotkanie modlitewne odbywa się w niedzielę wieczorem. Trwa około godziny.
Prowadzi je zespół ewangelizacyjny.
Po krótkim wprowadzeniu i powitaniu obecnych podajemy intencje modlitwy.
Modlitwa powinna zawierać cztery elementy: przeproszenie, dziękczynienie,
uwielbienie i prośbę.
Modlitwę spontaniczną ubogacamy modlitwami tradycyjnymi (np. rozważaniem
tajemnicy różańca), aby wszyscy mogli się w nią włączyć, oraz odpowiednio dobranymi
pieśniami.
Ubogaceniem modlitwy może być również fragment z Pisma św., wiersz lub
odpowiednie rozważanie.
Spotkanie kończy się błogosławieństwem kapłańskim.
Poniedziałek i
Wtorek
Dwa nabożeństwa połączone z czytaniem Ewangelii z ekranu. Są one zbudowane
jednakowo, a zmieniają się w nich tylko pewne treści, co w tekście zaznaczono przez A
(pierwsze nabożeństwo w poniedziałek) i B (drugie nabożeństwo we wtorek).
1. Ćwiczenie śpiewu.
Na dziesięć minut przed rozpoczęciem nabożeństwa ewangelizacyjnego animator
nabożeństwa wita zebranych i zaprasza do nauki piosenek, które będą śpiewane podczas
nabożeństwa.
W pierwszej kolejności uczymy tych piosenek, które powtarzają się w każdym
kolejnym dniu rekolekcji: „Wiele jest serc”, „Wy Jesteście na ziemi światłem mym”,
„Jezus jest tu”, „Święty, Święty”.
2. Procesja wejścia.
Animator nabożeństwa zapowiada wejście procesji. Wszyscy wstają i śpiewają
„Wiele jest serc”. W procesji wchodzą: ministrant z krzyżem, składający świadectwo,
osoba pouczająca, ministranci niosący akolitki, paschał i Pismo św., celebrans. Po
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złożeniu Księgi Pisma św. na ołtarzu, ustawieniu akolitek (u stóp ołtarza) i paschału (w
miejscu widocznym, ale nie zasłaniającym ekranu) wszyscy uczestniczący w procesji
zajmują miejsca w prezbiterium.
3. Powitanie.
Kapłan wita zebranych, przedstawia zespół ewangelizacyjny oraz podaje program
nabożeństwa. W powitaniu wyrażamy radość z przybyłych i popieramy ją śpiewem:
„Gdzie miłość wzajemna” lub „Dobrze, że jesteś” z podawaniem sobie rąk.
4. Zapalenie paschału.
Animator nabożeństwa lub celebrans wyjaśnia symbolikę światła i prosi
najważniejszą osobę (proboszcza, jego zastępcę lub celebransa) o zapalenie paschału.
Na wezwanie przed ołtarzem: „Światło Chrystusa” wszyscy odpowiadają: „Bogu niech
będą dzięki” i śpiewają „Jezus jest tu”.
5. Pouczenie.
Wygłasza je jeden z członków zespołu ewangelizacyjnego na temat:
A. Cztery prawa życia duchowego.
B. Przemieniająca moc Słowa Bożego.
Pouczenie kończy się odśpiewaniem przez wszystkich:
A. Wezwania do Ducha Świętego, np. „Przybądź Duchu Święty”, „Przybądź Duchu
Stworzycielu”, lub „Ześlij, o Chryste”.
B. Pieśni, np. „Niechaj z nami będzie Pan” (w Wielkim Poście „Ześlij, o Chryste”).
6. Wprowadzenie do świadectw.
Animator nabożeństwa wyjaśnia znaczenie dzielenia się wiarą w życiu
chrześcijanina; uzasadnia potrzebę tego dzielenia się słowami Chrystusa zawartymi w
śpiewie: „Wy jesteście na ziemi światłem mym”, który następuje po pouczeniu.
7. Świadectwa.
Dwaj uczniowie Jezusa w krótkim świadectwie dzielą się swoją wiarą. Po
świadectwach następuje piosenka, dostosowana tematycznie do ich treści.
8. Zapalenie akolitek i procesja z księgą Pisma św.
Animator nabożeństwa wyjaśnia symbol zapalenia akolitek od paschału. W czasie
zapalania akolitek i formowania się procesji wszyscy stoją i śpiewają, np. Alleluja z
wierszem np. J 3, 16 „Pieśń przed kazaniem” lub inną.
9. Orędzie ewangelizacyjne.
Po odczytaniu, krótkiego fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza (lub innej)
dostosowanego do tematu orędzia, kapłan prowadzący nabożeństwo wygłasza orędzie
na temat:
A. Bóg wyraża człowiekowi swoją miłość i czyni go swym dzieckiem.
B. W świetle Bożej miłości człowiek dostrzega swoją grzeszność.
10. Wprowadzenie do modlitwy.
W pierwszym dniu animator nabożeństwa poprzedza je wprowadzeniem do filmu,
podkreślając, że jest to Ewangelia wyrażona językiem filmu.
We wprowadzeniu do modlitwy animator nabożeństwa zachęca do włączenia się w
nią przynajmniej przez powtarzanie wezwań. Modlitwę prowadzi zespół
ewangelizacyjny. Powinna to być modlitwa przebłagania, dziękczynienia, uwielbienia i
prośby w intencji rekolekcji, kończy się ją śpiewem uwielbienia: np. „Ojcze, chwała
Tobie”.
11. Czytanie Ewangelii z ekranu.
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IV.

W przerwie na zmianę taśmy w pierwszym dniu możemy zaśpiewać np. „Barkę”,
„Ty wskazałeś drogę do miłości”, w drugim dniu zachowujemy milczenie (na ekran
można rzucić w tym czasie scenę ukrzyżowania).
12. Śpiew uwielbienia.
Po odczytaniu pierwszej części Ewangelii kapłan wzywa zebranych do uwielbienia
Boga śpiewem: „Święty, Święty”.
13. Zaproszenie do grup.
Kapłan lub animator nabożeństwa zaprasza uczestników do włączenia się do pracy w
małych grupach. Po kapłańskim błogosławieństwie cały zespół z przygotowanymi
uprzednio kartkami i pisakami udaje się między wiernych, by zapisać chętnych do
uczestnictwa w pracy grup poewangelizacyjnych.
Środa. Nabożeństwo pojednania.
W nabożeństwie bierze czynny udział zespół ewangelizacyjny.
Zapraszamy na nie jak najwięcej kapłanów, by uczestniczyli w całym nabożeństwie, a
podczas spowiedzi indywidualnej służyli słuchaniem penitentów.
W tym dniu, jeśli to możliwe, już od rana dajemy okazję do spowiedzi, aby nie
przedłużać samego nabożeństwa. Nie powinno ono trwać dłużej niż dwie godziny.
Nabożeństwo przeprowadzamy według wskazań podręcznika. Wyróżniamy w nim trzy
zasadnicze części:
 liturgię słowa z rachunkiem sumienia i żalem za grzechy,
 spowiedź indywidualną,
 wspólne dziękczynienie.
1. Liturgia słowa z rachunkiem sumienia i żalem za grzechy.
a) Po procesji wejścia i powitaniu uczestników (podobnym jak w poprzednie dni), po
zapaleniu paschału i po pouczeniu następuje modlitwa, czytanie Słowa Bożego,
psalm responsoryjny, po czym uroczysta procesja z Pismem św., odczytanie
Ewangelii i orędzie.
b) Rachunek sumienia – w ciszy lub prowadzony przez kapłana bądź członka zespołu
ewangelizacyjnego.
c) Spowiedź powszechna i odśpiewanie litanii pokutnej – w postawie klęczącej.
2. Spowiedź indywidualna.
Kapłani udają się do przygotowanych konfesjonałów, rozmieszczonych w całym
kościele, także z przodu, w prezbiterium. Wskazane jest, aby do spowiedzi
indywidualnej przystąpili także kapłani oraz członkowie zespołu ewangelizacyjnego.
Spowiednicy zasadniczo opuszczają pouczenie i uwielbienie, gdyż nabożeństwo
zawiera oba te elementy.
Przed ołtarzem przygotowany jest krzyż, który wyspowiadani adorują. Mogą
również złożyć pod nim pisemne zobowiązanie włączenia się do grupy.
W czasie trwania spowiedzi może panować modlitewne milczenie, może też być
cicha muzyka np. cerkiewna. Zespół ewangelizacyjny może też prowadzić medytację
przeplataną odpowiednio dobranymi pieśniami. Medytacje i pieśni muszą być
wykonywane delikatnie, cicho, aby nie powodowały rozproszenia, lecz przyczyniały się
do wytworzenia atmosfery modlitewnej.
Diakonia porządkowa pilnuje, by przy każdym konfesjonale była mniej więcej
jednakowa liczba osób.
Gdyby czas spowiedzi przedłużał się, należy przerwać spowiadanie, by
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przeprowadzić do końca nabożeństwo, a podjąć ponownie posługę w konfesjonale już
po zakończeniu celebracji.
3. Wspólne dziękczynienie.
a) Księża spowiednicy wracają do prezbiterium. Po wprowadzeniu celebransa następuje
wspólne dziękczynienie śpiewem „Święty, Święty”.
b) Ponowne wezwanie do włączenia się do grup poewangelizacyjnych – kieruje je do
uczestników celebrans lub miejscowy duszpasterz.
(Czasami, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, można jeszcze przeprowadzić
krótkie nabożeństwo eucharystyczne i udzielić komunii św.)
c) Apel Jasnogórski – jeżeli nabożeństwo kończy się ok. godz. 21.
d) Uroczyste błogosławieństwo kapłańskie.
Czwartek. Eucharystia.
To spotkanie jest ukoronowaniem rekolekcji i musi być, podobnie jak poprzednie
nabożeństwa, bardzo starannie przygotowane: komentarze, czytania, śpiewy oraz procesje:
wejścia, z Pismem św., z darami i komunijna.
W procesji wejścia należy wnieść krzyż, księgę Pisma św. i tym razem zapalony
paschał oraz akolitki.
Po radosnym, jak każdego dnia, powitaniu przybyłych jeden z członków zespołu
ewangelizacyjnego w krótkim pouczeniu wprowadza ogólnie w istotę mszy św.
Osoby niosące dary formują procesję dopiero po kolekcie zebranej przez członków
zespołu ewangelizacyjnego; idą w procesji razem z nimi. W czasie przygotowania darów
wszyscy siedząc śpiewają odpowiednią pieśń, wstają wtedy, gdy procesja idzie do ołtarza.
Podczas śpiewu Modlitwy Pańskiej wszyscy podają sobie ręce tworząc w ten sposób
jeden wielki krąg. Chodzi o to, aby każdy mógł pełniej przeżyć wspólnotę zjednoczoną
wokół ołtarza. W tej postawie wszyscy trwają aż do przekazania sobie znaku pokoju.
Po komunii św. uwielbienie Pana Boga śpiewem „Święty, Święty”.
Przed błogosławieństwem podziękowania księdzu proboszczowi, zespołowi
ewangelizacyjnemu i uczestnikom rekolekcji. Zachęta i zaproszenie do pracy w małych
grupach. Gdy msza św. kończy się w godzinie Apelu Jasnogórskiego, śpiewem Apelu
można polecić Maryi dalszy wzrost. Mszę św. (i rekolekcje) kończy uroczyste
błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym.
Śpiew „Zjednoczeni w Duchu” albo „Gdzie miłość wzajemna” może być wyrazem
postanowienia trwania we wspólnocie uczniów Chrystusa.

V.

B. Schemat
I. Niedziela
1.

2.

Podczas wszystkich mszy św.
a) homilia nawiązująca do bieżących czytań, na temat „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
wygłoszona niekoniecznie przez rekolekcjonistę,
b) świadectwo przed rozesłaniem: „Moje duchowe wzrastanie w małej grupie”,
c) modlitwa powszechna w intencjach parafii.
Wielkie spotkanie modlitewne w godzinach wieczornych.

II. Poniedziałek
Bóg wyraża człowiekowi swoja miłość i czyni go swym dzieckiem.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Ćwiczenie śpiewu i zapowiedź wejścia procesji (przed nabożeństwem).
Procesja wejścia z krzyżem, paschałem i Pismem św. przy śpiewie „Wiele jest serc” (S
15).
Powitanie, przedstawienie zespołu ewangelizacyjnego, podanie programu. Śpiew:
„Dobrze, że jesteś”.
Zapalenie paschału
(będzie płonął w czasie całego nabożeństwa)
śpiew: „Jezus jest tu”
Pouczenie: „Cztery prawa życia duchowego”.
Śpiew: „Ześlij, o Chryste” (Ex 90) lub podobny.
Wprowadzenie do świadectw.
śpiew: „Wy jesteście na ziemi światłem mym” (S 16).
Dwa świadectwa.
Między nimi odpowiednia piosenka.
Zapalenie akolitek od paschału i procesja z Pismem św.
W tym czasie śpiew „Alleluja”.
Czytanie Ewangelii z księgi Pisma św.
wybrany krótki fragment z Ewangelii według św. Łukasza (np. Łk 4, 16-21 lub inny z
innej Ewangelii) odpowiadający tematowi orędzia
Orędzie:
„Bóg wyraża człowiekowi swoją miłość i czyni go swym dzieckiem”.
Wprowadzenie do czytania Ewangelii z ekranu i do modlitwy.
Modlitwa spontaniczna o przyjęcie Dobrej Nowiny: przebłaganie, dziękczynienie,
uwielbienie, prośba, zakończona śpiewem np. „Ojcze, chwała Tobie” (Ex 102) lub
innym.
Czytanie Ewangelii z ekranu.
Śpiew uwielbienia: „Święty, Święty” (S 108).
Apel Jasnogórski i błogosławieństwo kapłańskie.

III. Wtorek
W świetle Bożej miłości człowiek dostrzega swoją grzeszność.
1. Ćwiczenie śpiewu, zapowiedź procesji wejścia.
2. Procesja wejścia
przy śpiewie: „Wiele jest serc” (S 15).
3. Powitanie.
4. Zapalenie paschału
przy śpiewie: „Jezus jest tu”.
5. Pouczenie: „Przemieniająca moc Słowa Bożego”
śpiew: „Niechaj z nami będzie Pan” (Ex 28) lub inny.
6. Wprowadzenie do świadectw (można je opuścić).
7. Dwa świadectwa
rozdzielone odpowiednio dobraną piosenką.
8. Wprowadzenie do czytania Słowa Bożego.
9. Zapalenie akolitek i procesja z Pismem św.
przy śpiewie „Alleluja”.
10. Czytanie Ewangelii z księgi Pisma św. np. Łk 7, 36-50 lub J 4, 1-26.39-42.
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11. Orędzie:
„W świetle Bożej miłości człowiek dostrzega swoją grzeszność”.
12. Wprowadzenie do modlitwy i modlitwa spontaniczna zakończona śpiewem „Ojcze,
chwała Tobie” (Ex 102) lub innym.
13. Czytanie Ewangelii z ekranu,
w przerwie kontemplacyjne milczenie.
14. Śpiew uwielbienia: „Święty, Święty” (S 108).
15. Zaproszenie do grup.
16. Apel Jasnogórski i błogosławieństwo kapłańskie.
17. Rozmowa z tymi, którzy przyjęli zaproszenie do włączenia się do grup
poewangelizacyjnych.

IV. Środa
Sakrament pojednania
1. Ćwiczenie śpiewu i wprowadzenie do procesji.
2. Procesja wejścia
przy śpiewie: „Bliskie jest Królestwo Boże” (Ex 14) lub innym śpiewie pokutnym.
3. Powitanie.
4. Zapalenie paschału.
Śpiew: „Jezus jest tu”.
5. Pouczenie:
„Istota sakramentu pojednania i wspólnotowy wymiar nawrócenia”.
6. Liturgia słowa
według nowego obrzędu sakramentu pojednania.
7. Wprowadzenie do zapalenia akolitek.
8. Czytanie Ewangelii z księgi Pisma św.
np. Łk 15, 11-32.
9. Orędzie:
„Bóg wierny swej miłości posyła swego Syna – Zbawiciela i Pośrednika”.
10. Rachunek sumienia i żal za grzechy.
11. Spowiedź indywidualna.
12. Śpiew uwielbienia: „Święty, Święty”
13. Ponowne zaproszenie do grup.
14. Apel Jasnogórski. Błogosławieństwo.
15. Rozmowa z tymi, którzy zgłosili się do grup.

V. Czwartek
Msza święta
1. Ćwiczenie śpiewu i wprowadzenie do procesji wejścia.
2. Procesja wejścia
przy śpiewie: „Gdzie miłość wzajemna” (Ex 22).
3. Powitanie.
4. Pouczenie: „Istota mszy św.”
5. Liturgia słowa
Czytanie: np. Ap 3, 20-22 lub Ef 1, 3-14.
6. Wprowadzenie do intronizacji Pisma św.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ewangelia: np. J 15, 1-11.
Orędzie:
„Przyjęcie zbawienia domaga się całkowitego poddania życia Chrystusowi”.
Modlitwa powszechna.
Wprowadzenie do procesji z darami,
kolekta: procesja z darami przy śpiewie np. „Jeden chleb” (Ex 24).
Dziękczynienie przed prefacją.
Wprowadzenie do „Ojcze nasz”.
Wprowadzenie do znaku pokoju.
Przygotowanie procesji komunijnej
i procesja przy śpiewie pieśni eucharystycznych.
Uwielbienie po komunii św. śpiewem „Święty, Święty”.
Przed błogosławieństwem podziękowanie.
Uroczyste błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym.

5. Wzorcowe materiały pomocnicze
Do I dnia (niedziela)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Modlitwa powszechna
Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby w mocy Ducha Świętego nieustannie głosił
Dobrą Nowinę całemu światu.
Módlmy się za papieża i biskupów – następców Apostołów, aby we wszystkich trudnych
chwilach doświadczali bliskości swego Boskiego Mistrza.
Módlmy się w intencji wielkiej ewangelizacji naszego kraju, aby Pan wszystkim, którym
będzie głoszona Ewangelia, udzielił wiary i dokonał odnowy naszej Ojczyzny.
Módlmy się za tych, którzy będą przeżywali rozpoczynające się dzisiaj rekolekcje
ewangelizacyjne, aby Bóg przygotował ich serca na przyjęcie w pełni Dobrej Nowiny.
Módlmy się za niewierzących i niepraktykujących z naszej parafii oraz za tych, którzy z
własnej winy nie przyjdą na rekolekcje, aby odczuli niepokój pobudzający ich do
szukania Boga.
Módlmy się za ludzi zdezorientowanych zmianami zachodzącymi w posoborowym
Kościele, aby doznali odrodzenia swej wiary.
Intencja mszy św.
Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy poczuli się odpowiedzialni za głoszenie
Dobrej Nowiny i odważnie świadczyli o Chrystusie.

Myśli do homilii
Ewangelizacja jest wciąż najpoważniejszym zadaniem Kościoła, a nakaz jej
podejmowania jest wyraźny: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (…) Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).
Możemy zapytać, po co dziś ewangelizacja? Po co ewangelizacja w chrześcijańskim
kraju, w którym kościoły są jeszcze pełne ludzi? Po co nam tu zgromadzonym rekolekcje,
skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, uczestniczymy w niedzielnej mszy świętej i w różnych
nabożeństwach.
Jednak, gdy rozglądniemy się dobrze wokół siebie, to na pewno ujrzymy ludzi, wśród
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nich także naszych krewnych czy znajomych, którzy są nieszczęśliwi, którzy żyją bez nadziei,
bez perspektyw na jutro. Nie wierzący w miłość, w dobro, w przyjaźń, odarci z ideałów.
Poświęcenie, godność osobista, uczciwość i wiele innych wartości – decydujących o tym, że
człowiek naprawdę jest człowiekiem – dla nich nie ma sensu. A iluż ludzi, także w naszej
parafii zniewolonych jest różnymi nałogami. Ile jest rodzin rozbitych, zaniedbanych dzieci.
Wystarczy wyjść na ulicę, wsiąść do tramwaju czy postać w kolejce, aby spotkać brata, który
jest smutny i zatroskany. Tacy ludzie żyją wśród nas i jest ich niemało.
Ich życie może się jednak radykalnie zmienić, jeśli spojrzą na świat oczyma
Chrystusa, jeśli poznają naprawdę Kim jest Jezus Chrystus. Może i dla nas tu zgromadzonych
Jezus Chrystus jest zagadkową postacią z przeszłości i może nawet nie przeczuwamy, że
możemy Go dzisiaj osobiście spotkać i że to spotkanie może całkowicie zmienić nasze życie.
Dlatego tak bardzo potrzebna jest ewangelizacja, czyli głoszenie Dobrej Nowiny o
tym, że Bóg umiłował ten świat, że dał wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia
wiecznego. Bóg posłał też swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje pośród nas, który
ojczyznę człowieka – pełną bólu, niepokoju i cierpienia – uczynił swoją ojczyzną, który stał
się naszym Bratem i jak Brat staje przy nas, pomaga dźwigać codzienny trud, wskazuje drogę,
którą należy wybrać; wyzwala nas z grzechów i słabości.
Kościół – cały Lud Boży ma obowiązek głosić wyzwolenie, którego dokonuje Jezus
Chrystus, a przynajmniej wspierać to głoszenie, by ogarnęło wszystkich, i troszczyć się, by
głoszone słowo owocowało ogarniając całość życia. Dlatego też Ojciec święty Paweł VI,
analizując sytuację świata, razem z biskupami zgromadzonymi na synodzie w r. 1975,
przypomniał i mocno podkreślił fakt, że cały Kościół jest ewangelizacyjny i wszyscy jego
członkowie zobowiązani są do głoszenia Dobrej Nowiny.
To przypomnienie zdynamizowało Kościół! W całym świecie wiele ruchów odnowy
powstałych w okresie powojennym podjęło działalność apostolską. Również w Polsce
członkowie Ruchu Światło-Życie odkryli, że ich powołaniem jest głoszenie ludziom
wszystkich środowisk radosnej nowiny, że Jezus Chrystus jest Panem tego świata. Czynią to
między innymi przez rekolekcje ewangelizacyjne, które będziemy przeżywać w najbliższych
dniach.
W latach osiemdziesiątych Ruch Światło-Życie rozpoczął realizować plan wielkiej
ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem!” Według założeń tego planu do każdego Polaka,
wierzącego czy nie, mają dotrzeć ludzie, którzy zawierzyli Chrystusowi i stali się Jego
uczniami, by oznajmić: „Bóg Ciebie kocha, przygotował dla Twego życia wspaniały plan.
Jeżeli chcesz bliżej Go poznać, to w imieniu księdza proboszcza zapraszamy Cię na
rekolekcje ewangelizacyjne”.
Nietrudno zauważyć, że te rekolekcje różnią się od przeżywanych przez nas do tej
pory. Prowadzone są przez zespół ludzi świeckich i przez kapłana, który nimi kieruje. Ci
ludzie będą się z nami dzielili tym, jak przeżywają swoje chrześcijaństwo, kim jest dla nich
Jezus Chrystus. Będą się modlili, śpiewali, będą pełnili służbę liturgiczną. Ujrzymy ich także
między ławkami, przy drzwiach jako pilnujących porządku, pomagających znaleźć wolne
miejsce.
Razem z nimi będziemy przeżywali ten szczególny czas dany nam przez Pana Boga:
czas rekolekcji, czas nawrócenia się do Chrystusa. Nawrócić się, to pozwolić, by Chrystus nas
dotknął i obudził dobro drzemiące w nas, by uleczył to, co w nas chore, grzeszne, złe, by
rozwiązał to, co w naszym życiu trudne i zawikłane.
Uczestnicy rekolekcji ewangelizacyjnych często przeżywają nawrócenie, przebudzenie
religijne i odczuwają potrzebę dalszego wzrostu w wierze, pogłębienia życia wewnętrznego.

65 | S t r o n a

Tym wszystkim osobom proponujemy włączenie się do grup, w których spotykając się
co tydzień przez modlitwę, czytanie Pisma św., przez pracę nad sobą, dzielenie się swoimi
trudnościami i radościami z innymi będą pomagać sobie wzajemnie do tego, aby stawać się
coraz bardziej świadomym chrześcijaninem, prawdziwym uczniem Chrystusa.
Takie małe grupy chrześcijan trwających na modlitwie i słuchających słowa Bożego są
wielką nadzieją dla Kościoła dzisiaj, kiedy dni są złe, kiedy młodzież wychowuje się w duchu
ateistycznym, kiedy dąży się do rozbicia Kościoła, kiedy w świecie jest tyle napięć i
niepokoju.
W małej grupie nie jest się kimś anonimowym, kimś nieważnym. W gronie kilku osób
dzięki modlitwie i czytaniu słowa Bożego pogłębia się w człowieku świadomość, że jest
dzieckiem Boga, obdarzonym godnością królewską, której nikt nie może mu odebrać. Nie
muszę się niczego obawiać, nie jestem sam, przy mnie stoi drugi człowiek – brat i siostra w
Chrystusie. Nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej, żadne utrapienie, żaden ucisk czy
prześladowanie.
Takie przeżywanie chrześcijaństwa rodzi w człowieku nową świadomość: Kościoławspólnoty.
Uwaga: Środki masowego przekazu wciąż podają fałszywe wiadomości o Ruchu ŚwiatłoŻycie i jego założycielu ks. Franciszku Blachnickim, dlatego przy omawianiu roli
Ruchu Światło-Życie w odnowie Kościoła w Polsce można przybliżyć sylwetkę
Założyciela. Najważniejsze fakty z jego życiorysu:
 przebywanie w obozie koncentracyjnym i skazanie na śmierć,
 cudowne i opatrznościowe ocalenie,
 oddanie się na służbę Bogu,
 działalność duszpasterska po otrzymaniu święceń kapłańskich.

Do II dnia (poniedziałek)
Bóg wyraża człowiekowi swa miłość i czyni go swoim dzieckiem
Wprowadzenie do procesji wejścia
Za chwilę, w procesji wejdzie kapłan wraz z zespołem ewangelizacyjnym. Procesja
postępować będzie za krzyżem – znakiem naszego zbawienia i symbolem miłości, jaką Bóg
obdarza człowieka. Tej miłości, która – by ocalić człowieka – nie wahała się złożyć
największej ofiary – siebie. Służba liturgiczna wniesie paschał symbolizujący Chrystusa –
Światłość Świata i księgę Pisma św. zawierającą Słowa Życia.
Wyrażając naszą gotowość przyjęcia miłości, z którą Chrystus przychodzi ku nam,
powstańmy i zaśpiewajmy, że wiele jest serc, które czekają na tę miłość objawioną w
Ewangelii.
Powitanie
Miłość Boga Ojca…
Zgromadziliśmy się tutaj w miłości Boga Ojca, który umiłował nas jeszcze przed
założeniem świata. Wspomagani jesteśmy łaską Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który – aby
nam tę łaskę wysłużyć i pojednać nas z Ojcem – przyjął na siebie nieprawości nas wszystkich
i umarł na krzyżu. Naszym udziałem jest także dar jedności w Duchu Świętym, abyśmy mogli
stanowić jedną rodzinę – w Ojcu wraz z Synem i Duchem Świętym, razem z braćmi i
siostrami.
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Mamy wprawdzie różne nazwiska i adresy zamieszkania, ale przecież mamy jednego
Ojca, do którego zmierzamy wszyscy. Dzięki temu właśnie tworzymy jedną rodzinę dzieci
Bożych. Możemy więc za Dawidem wołać: „Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z
braćmi”.
W pojedynkę, w rozproszeniu jesteśmy słabi, bywamy przygnębieni i zastraszeni, lecz
zjednoczeni mocą Ducha Świętego czujemy się pewniej i godniej we wspólnocie braci i
sióstr.
Uzewnętrznijmy radość płynącą z tego faktu stwierdzeniem: „Dobrze, że jesteś”
skierowanym wraz z gestem powitania ku najbliższym nam sąsiadom. Podajmy rękę każdemu
z nich mówiąc: „Dobrze, że jesteś”.
(Powitanie przechodzi stopniowo w śpiew: „Dobrze, że jesteś” lub „Gdzie miłość
wzajemna”.)
Wprowadzenie do zapalenia paschału
Za chwilę Ksiądz Proboszcz zapali paschał, tę świecę, którą uroczyście zapala się w
Kościele podczas Liturgii Wielkiej Nocy, kiedy to przeżywając Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa odnawiamy przymierze naszego chrztu.
Od paschału została zapalona nasza świeca chrzcielna, którą otrzymaliśmy ze
słowami: „Przyjmij światło Chrystusa” i która powinna towarzyszyć wszystkim ważniejszym
wydarzeniom naszego życia.
Dziś płonący paschał będzie dla nas również znakiem obecności Chrystusa, który we
chrzcie świętym obdarzył nas godnością dzieci Bożych. Niech światło paschału przypomina
nam, że Chrystus jest dla nas i że pragnie nas mieć dla siebie.
Gdy ksiądz po zapaleniu paschału oznajmi nam „Światło Chrystusa”, odpowiedzmy z
wdzięcznością: „Bogu niech będą dzięki”.
(Zapalenie paschału)
Teraz wspólnym śpiewem i gestem wzniesionych rąk wyznajmy wiarę w obecność
Jezusa wśród nas.
Pouczenie: Cztery prawa życia duchowego
Świat materialny, w którym żyjemy, podlega wielu prawom. Musimy je znać i
przestrzegać, jeśli chcemy żyć dobrze, bez większych kolizji. Świat ducha, nasze życie
wewnętrzne podlega również pewnym prawom. Jest ich dużo, dziś chciejmy zatrzymać się
nad czterema podstawowymi.
Pierwsze z nich mówi: „Bóg kocha ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan”.
Bóg kocha ciebie: Barbarę, Kasię, Piotra, Krzysztofa. Zna cię po imieniu. Jesteś w
Jego oczach wielką wartością. Bóg, jako jedyny, może zaspokoić najbardziej podstawową
potrzebę Twojego serca – potrzebę bycia kochanym bez względu na to, kim jesteś, jaką
wartość masz w swoich oczach i w oczach innych.
Bóg ukochał cię przed założeniem świata. To Jego miłość sprawiła, że teraz jesteś i że
twoje życie nie jest przypadkiem ani zdarzeniem bez sensu i bez celu. Zostałeś przeznaczony
do wiecznego przebywania z Bogiem, do oglądania twarzą w twarz Tego, który bezgranicznie
cię kocha. Przeżywanie Bożej miłości nie ma zacząć się dla ciebie po odejściu z tego świata.
Bóg już teraz, staje przy tobie z ojcowską miłością, nową i świeżą co rano. Budzi cię ze
słowami „Kocham cię. Niczego nie musisz się bać, wiem o wszystkim, wszystko dla ciebie
przygotowałem. Przez cały dzień będę z tobą, przyjmuję każdy twój trud, smutek, cierpienie,
każde powodzenie i radość”.
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Ta odwieczna miłość Wszechmocnego Boga, Ojca, niesie z sobą radość i optymizm.
Dlaczego jednak tyle jest niepokoju i zła w świecie, w ludziach, w nas samych?
Odpowiedź na to pytanie daje drugie prawo życia duchowego, mówiąc, że człowiek
przez grzech oddalił się od Boga, dlatego nie może przeżywać Jego miłości i Jego planu
względem siebie.
Człowiek nie docenił daru, jakim było wezwanie go do wspólnoty z Bogiem, odrzucił
Bożą miłość, wybrał własną, niezależną od Boga drogę. To był grzech pierwszych ludzi i jest
to grzech każdego z nas – odwracanie się od Boga, mówienie Mu „nie”.
Na skutek nieposłuszeństwa, między świętym, miłującym Bogiem a grzesznym
człowiekiem powstała przepaść nie do przebycia. Bóg jednak włożył w serce człowieka
tęsknotę za sobą. Bez Boga człowiek czuje się niepełny, niedokończony. Chce zaspokoić swą
tęsknotę nie tylko uciekaniem się do tego, co złe, ale szuka swej Pełni w mądrości,
filozofowaniu, albo w praktykach zewnętrznych, polegając na sobie, jednak wszystkie te
wysiłki poszłyby na marne, gdyby Bóg nie został wierny miłości.
A „Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). I to jest treść trzeciego prawa
życia duchowego.
Zbyt wielkie było zło człowieka, żeby sam mógł dosięgnąć Boga. Musiał przyjść Ktoś
równy tym, którzy zgrzeszyli i zarazem równy Bogu, by móc godnie zadośćuczynić za
grzech. Musiał przyjść Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek. Potrzebna była Jego męka, Śmierć i
zmartwychwstanie, abyśmy na nowo mieli przystęp do Ojca. Święty Augustyn mówił:
„Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z
ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu. Byłbyś skazany na
niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia. Nie byłbyś
przywrócony życiu, gdyby On nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci. Bez Jego pomocy
byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł.
Czy mógł nam Pan okazać większą łaskę? Swojego Jedynego Syna uczynił Synem
Człowieczym, a synów ludzkich uczynił synami Bożymi. A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest w
tym twoja zasługa, jaki powód tak wielkiego daru i jaka twoja sprawiedliwość, to doszukując
się przyczyn, nie znajdziesz nic innego, jak tylko łaskę Boga”.
Aby łaska zbawienia stała się naszym udziałem, musimy zastosować w naszym życiu
jeszcze czwarte prawo życia duchowego. Mówi ono, że tylko wtedy będziemy mogli
przeżywać Bożą miłość i Boży plan, gdy przyjmiemy Jezusa Chrystusa osobiście jako
swojego Pana i Zbawiciela.
Przyjąć Jezusa Chrystusa osobiście to znaczy uwierzyć, że On umarł właśnie za mnie i
gdyby była taka potrzeba, umarłby raz jeszcze, aby stać się moim zbawieniem. Jeśli tak
bardzo mnie kocha, to godzien jest tego, bym oddał Mu swoje życie bez reszty i uznał, że On
jeden może wyzwolić mnie od zła, które jest we mnie.
Jeśli chcesz, by Jezus Chrystus stał się twoim Panem i Zbawicielem, powiedz Mu o
tym w modlitwie i wierz, że On taką prośbę zawsze wysłuchuje. On sam mówi: „Oto stoję u
drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). On chce wejść w twoje życie, zasiąść z tobą do stołu, by
słuchać, co masz Mu do powiedzenia i dać ci odpowiedź na pytania, jakie w sobie nosisz.
Chce, byś poznał swoją godność, której nikt nie może ci odebrać, chce wnieść w serce pokój
mimo zewnętrznych niepokojów i radość wśród największych trudności. Chce dać ci moc do
godnego przeżycia czasu, który otrzymałeś i doprowadzić cię do wiecznego szczęścia, tam,
gdzie Bóg od wieków cię oczekuje.
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Duch Święty pozwala nam wyznać, że Jezus jest Panem. Przyzywajmy Go wspólnym
śpiewem i prośmy, by pomógł nam zawierzyć całych siebie naszemu Panu i Zbawicielowi.
Wprowadzenie do świadectw
Miłość Boga silniejsza jest od nieufności, od ludzkiego strachu i niepokoju. Jego
Dobra Nowina przynosi wolność, pokój i ład. Przyjmując ją staję się uczestnikiem nowego
życia, staję się dzieckiem Bożym. Jestem Bogu potrzebny, by innych ludzi prowadzić do
Niego. Powinienem więc być głosicielem Jego miłości, Jego wyzwalającej prawdy przez
zachowanie Jego przykazań, przez życie godne dziecka Bożego. Oprócz świadectwa życia
potrzebne jest świadectwo słowa: dzielenie się swoją wiarą, wyznawanie jej wobec innych.
Tak przyczyniam się do wzrostu wiary w sobie i w innych.
Za chwilę – podobnie jak wczoraj – usłyszymy tych, którzy chcą dać świadectwo
Chrystusowi działającemu w nich i przez nich. Pamiętajmy, że i do nas Chrystus kieruje,
słowa: „Wy jesteście na ziemi światłem Mym”. Odpowiedzmy Mu nie tylko śpiewem: „My
jesteśmy na ziemi światłem Twym”.
Wprowadzenie do czytania Słowa Bożego
Jednym wielkim orędziem Bożej miłości jest Pismo święte. Bóg zwraca się do nas
przez swoje Słowo, aby stać się nam bliższym. Powinniśmy więc traktować Słowo Boże jako
słowo miłości wypowiedziane przez Ojca do dziecka, do każdego z nas osobiście.
Niech postawa stojąca wyraża naszą chęć otwarcia się na wszystko, co nam najlepszy
Ojciec powie.
Czytaniu Słowa Bożego towarzyszy światło świec. Niech ono przypomina nam o
obecności Boga w Jego Słowie.
Proponowana Ewangelia: Łk 4, 16-21
Wprowadzenie do filmu i modlitwy
Za chwilę będziemy czytali Ewangelię za pomocą obrazu filmowego. Właśnie tak –
czytali Ewangelię, a nie: oglądali film. Nie jest to bowiem film, do jakich przyzwyczailiśmy
się na co dzień. Wszystkie słowa, które usłyszymy, zostały zaczerpnięte z Ewangelii św.
Łukasza, z Ewangelii głoszącej Bożą Miłość i Miłosierdzie.
Historia powstania tego filmu jest również niecodzienna. Otóż pewien bogaty
człowiek poznawszy Chrystusa postanowił cały swój majątek przeznaczyć na to, by innym
pomóc zrozumieć, że Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. Właśnie z tego
majątku korzystano realizując film „Jezus”, którego celem jest pomoc w ewangelizacji, w
prowadzeniu ludzi do Chrystusa.
Możemy przejrzeć taśmy tego filmu od początku do końca i nie znajdziemy nazwiska
jego reżysera, aktorów i realizatorów. To tutaj nie jest istotne. Najważniejsze było to, by jak
najwierniej przekazać postać Chrystusa, miejsca i sytuacje, w których się znajdował, ludzi,
których spotykał. Dlatego aktorzy odtwarzający poszczególne postacie to ludzie głębokiej
wiary i modlitwy.
Postać Jezusa, którą ujrzymy na ekranie, nie będzie być może odpowiadała naszym
wyobrażeniom. Zobaczymy bowiem nie dostojnego, pełnego powagi władcę, lecz pełnego
miłości i ciepła Człowieka wychodzącego do bliźnich z uśmiechem i radością.
Taki Chrystus, pełen miłości, przychodzi dzisiaj do nas, chce wkroczyć w nasze życie,
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by je przemieniać napełniając pokojem, który jedynie On może dać! Otwórzmy przed Nim
nasze serca, oddajmy Mu do nich prawo, niechaj będzie ich Panem; uznajmy i wyznajmy
przed Nim swoją słabość i grzeszność, niech On sam przysposobi nas do przyjęcia Jego
miłości.
We wspólnej modlitwie dziękujmy Chrystusowi za to, że chce do nas przyjść, i
prośmy Go, aby przez swego Ducha Świętego uzdolnił nas do przyjęcia Jego miłości. Aby
była to naprawdę wspólna modlitwa, włączmy się w nią wszyscy choćby przez powtarzanie
słów kończących każde wezwanie.

Do III dnia (wtorek)
W świetle Bożej miłości człowiek dostrzega swoją grzeszność
Wprowadzenie do procesji wejścia
„Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie
w Tobie” – te słowa św. Augustyna są ciągle aktualne. Człowiek był i jest spragniony Boga.
Chrystus zna tęsknotę naszego serca, jego rozdarcie przez grzech. Chrystus zna nasze
najgłębsze pragnienia i chce je zaspokoić, dlatego w różny sposób próbuje wejść w nasze
życie. Dzisiaj wychodzi nam na spotkanie w tym nabożeństwie.
Rozpocznie się ono uroczystą procesją, w której oprócz służby liturgicznej i
celebransa wejdą osoby chcące podzielić się z nami swoją wiarą.
Wyrażając gotowość przyjęcia tego wszystkiego, co Pan Jezus dzisiaj dla nas
przygotował, powstańmy i śpiewajmy: „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”. Wśród
tych serc są i nasze, ciągle spragnione Boga.
Powitanie
Dziś także gromadzimy się w imię Boga Ojca i Jego Syna zespoleni łaską Ducha
Świętego, by stanowić wspólnotę, rodzinę, którą Pan Bóg chce ubogacić i nakarmić swoim
Słowem.
Wszystkich nas przyprowadziła tutaj miłość Boża i Boże miłosierdzie. Radość z tego
spotkania, z obecności na nim sióstr i braci, którzy nas otaczają, wyraźmy słowami: „Dobrze,
że jesteś”.
Wprowadzenie do zapalenia paschału
Płomień paschału jest znakiem światłości Chrystusa obecnego wśród nas. Jego światło
mówi o przezwyciężaniu lęku, o radości płynącej z wyzwolenia nas przez Chrystusa z
ciemności grzechu do wolności dzieci Bożych.
Opromienieni tym światłem radujmy się i gorąco z głębi serca dziękujmy za światło
Chrystusa słowami: „Bogu niech będą dzięki”.
Pouczenie: Przemieniająca moc słowa Bożego
Człowiek jest grzeszny i przez grzech oddzielony od Boga, dlatego często nie wie, po
co żyje, pyta o sens swego istnienia, błądzi, szuka, nie zawsze znajdując odpowiedzi.
Człowiek niesie w sobie ogromny niepokój i pustkę, i czasami myśli, że czymkolwiek
zaspokoi swój głód. A tymczasem nigdy nie dojdzie do ukształtowania siebie i świata, jeżeli
nie spotka się z Chrystusem.
Jezus Chrystus czeka na człowieka, aby nawiązać z nim tajemniczy dialog. Jezus
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Chrystus żyje w swoim słowie zapisanym w Piśmie świętym.
Pismo święte, Biblia, to nie jakakolwiek księga, to nie podręcznik historii czy
geografii, to objawione Słowo Boże, to mowa Boga do człowieka, to list Ojca do dziecka. To
znów nie zwykła korespondencja, której codziennie dostarcza nam poczta, to list szczególnej
treści skierowany do wszystkich ludzi po wszystkie czasy.
Pismo święte to księga, która mówi do nas i o nas. To nieprawda, że spisana przed
dwoma, trzema tysiącami lat kierowana była tylko do tamtych ludzi, że uwzględniała
tematykę interesującą ówczesnych Żydów.
Dziś czerpiemy z niej również, pijemy z tego samego źródła Objawienia. Pan Bóg
objawia się nam, przyjmuje nas jako synów i córki. Posyła swoje słowo do nas, tak jak posłał
je do Abrahama, Mojżesza, Apostołów, aby objawić się, przemienić nas, stworzyć z nas Lud
Boży. Słowo Boga nie jest puste czy słabe, ono daje życie, przemienia życie.
Jednak wielu ludziom Pismo św. wydaje się niepotrzebne do życia i wiary. Wierzą w
Chrystusa nie wiedząc, kim On naprawdę jest. Na ich wiedzę o Bogu składa się kilka prawd
katechizmowych i kilka nie powiązanych ze sobą opowiadań ewangelicznych. Można
zaryzykować stwierdzenie, że szerokie rzesze katolików wierzą w Chrystusa nie znając Pisma
świętego.
Codzienna lektura Biblii zmusza do konfrontacji swego życia z nauką Bożą. Niechęć
człowieka do codziennego czytania Pisma św. jest najczęściej wynikiem lenistwa, którego
przyczyną jest lęk przed konfrontacją z prawdą Boga.
Pan Jezus mówi: „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Gdy
słucham słowa Bożego głoszonego w czasie mszy świętej, gdy sam codziennie czytam Pismo
święte i wierzę, że to sam Bóg przemawia do mnie, że czegoś mnie uczy, czegoś ode mnie
oczekuje, czegoś żąda, gdy jestem posłuszny woli Bożej, którą objawia Pismo święte, wtedy
mogę być przemieniony na wzór Boga, staję się podobny do Jezusa Chrystusa, staję się w
pełni człowiekiem.
„Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mawiał św.
Hieronim. Dlatego dziś módlmy się:
„Panie Jezu, jestem słabym, grzesznym człowiekiem, nie potrafię poradzić sobie z
wieloma trudnościami i kłopotami. Wierzę, że Ty mi pomożesz, udzielisz wskazówek.
Dlatego chcę od dzisiaj codziennie spotykać się z Tobą obecnym w słowach Pisma św. Chcę
się przyglądać Tobie, bo chcę być do Ciebie podobny, chcę Cię naśladować”.
Wtedy nasze życie stanie się wspaniałe.
Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, który przemawia do
nas z kart Pisma świętego, przekazuje nam w swoim słowie największą wartość, największy
skarb. Ludzkiej, kruchej egzystencji, człowiekowi, który z pełną świadomością zdąża do
śmierci, Chrystus mówi: zaufaj, miej nadzieję! Moja miłość przybita do krzyża
przeprowadziła Cię na drugi brzeg, do królestwa mego Ojca. Codziennie, gdy wsłuchamy się
w słowo Boże, będziemy słyszeć Dobrą Nowinę, która nie przestanie rozbrzmiewać. I
będziemy żyć w radości i nadziei, wierząc Chrystusowi i Jego Ewangelii.
Wprowadzenie do świadectwa
Słowo Boże, usłyszane i przyjęte z wiarą, ma moc przemiany naszego serca. N. i N.
chcą wobec nas zaświadczyć o tej przemianie, jakiej Chrystus dokonał w ich życiu. Staną
przed nami z bojaźnią i drżeniem, ale i z ufnością, że Bóg doda mocy każdemu ich słowu, aby
Jego chwała objawiła się tutaj, aby stał się nam jeszcze bliższy.
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Wprowadzenie do czytania słowa Bożego
„Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło:
bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i
nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy,
zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 3, 19-21).
Światło świec towarzyszących procesji z księgą Pisma św., zaczerpnięte z płomienia
paschału – znaku światłości Chrystusa, niech przypomina, że tylko w świetle Słowa Bożego
możemy poznać prawdę o swojej grzeszności i o miłosierdziu Boga.
Powstańmy, aby przyjąć Dobrą Nowinę.
Wprowadzenie do modlitwy
Odpowiedzią na to, co już usłyszeliśmy i przygotowaniem do dalszego odczytywania
Ewangelii z ekranu niech będzie nasza wspólna modlitwa.
Zaproszenie do grup
Przed chwilą usłyszeliśmy skierowane do nas wezwanie. Niech każdy wsłucha się w
to, co dzieje się w jego sercu. Jeżeli ktoś odczuwa pragnienie, by odpowiedzieć w nowy, inny
sposób na wezwanie Chrystusa, to niech pozostanie jeszcze w kościele. Jeszcze przez chwilę
porozmawiamy, pomodlimy się. Wszystkim tym osobom proponujemy włączenie się do
grupy ludzi, którzy naprawdę wierzą, spotykają się ze sobą, by wspólnie modlić się, czytać
Pismo święte i wspierać w codziennych troskach.
Do powstania w parafii takich grup chrześcijan zmierza ewangelizacja. Małe grupy
chrześcijan żyjących prawdziwie Ewangelią, bezgranicznie ufających Panu, wspomagających
się wzajemnie w swych dążeniach przyczyniają się do ożywienia i odnowienia parafii.
Jeżeli komuś trudno jest zdecydować się dzisiaj, może to uczynić jutro lub pojutrze.
Jutro w czasie sakramentu pojednania tu na stopniach ołtarza będzie wystawiony
krzyż. Przy tym krzyżu każdy, kto chce włączyć się w grupę uczniów Chrystusa, będzie mógł
złożyć kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem i adresem.
I jeszcze jedno wezwanie. Pan Jezus chce zbawić wszystkich ludzi w naszej parafii.
Niech więc jutro każdy z nas przyprowadzi kogoś ze sobą. Niech jak najwięcej ludzi usłyszy
na nowo Ewangelię Jezusa Chrystusa.

Do IV dnia (środa)
Bóg wierny miłości posyła swego Syna – Zbawiciela i Pośrednika
Wprowadzenie do procesji wejścia
W procesji wejścia – podobnie jak w poprzednie dni – wniesiony zostanie krzyż –
znak zbawienia, paschał – symbol zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i jego konsekwencją –
śmiercią, wniesiona też zostanie księga Pisma św. zawierająca słowa radosnej wieści o
Bożym miłosierdziu. Wstańmy.
Powitanie
Miłość Boga Ojca…
I znów gromadzi nas tutaj nieskończona Miłość Boża. Burzy ona wszelkie mury
nieufności i nieprzyjaźni tworząc z nas jedną rodzinę dzieci Boga. Jako dzieci jednego Ojca
podajmy sobie ręce i ciesząc się swoją obecnością powiedzmy sobie, wzajemnie: „Dobrze, że
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jesteś”.
Dzisiaj w szczególny sposób doświadczymy Bożej Miłości. Dziś Bóg – dobry i
miłosierny Ojciec – chce nam w znaku sakramentu pojednania powiedzieć, iż akceptuje nas
ze wszystkimi słabościami, wadami i niewiernościami, i udzielić nam mocy do odpowiedzi
miłością na Jego Miłość.
Za chwilę postaramy się jeszcze raz uświadomić sobie, czym jest sakrament
pojednania w życiu chrześcijanina. Następnie po odczytaniu Ewangelii i po orędziu
przeprowadzimy rachunek sumienia. Po nim kapłani udadzą się do konfesjonałów, by dać
każdemu z nas możliwość spotkania się z Bogiem przebaczającym.
Na koniec podziękujemy Bogu wspólnie za wszystkie udzielone nam łaski.
Wprowadzenie do zapalenia paschału
Naszemu spotkaniu – jak co dzień – towarzyszyć będzie płonący paschał. Niechaj
dzisiaj przypomina nam o tym, że Chrystus umierając i zmartwychwstając zwyciężył
wszelkie zło i że nieustannie udziela nam mocy do wychodzenia z ciemności ku światłu, z
niewoli grzechu ku wolności dzieci Bożych.
Pouczenie: Istota i wspólnotowy wymiar sakramentu pojednania
Jezus Chrystus, który został umęczony i ukrzyżowany, zmartwychwstał i pozostał z
nami; i będzie z nami aż do skończenia świata. Zawsze możemy Go spotkać w sakramentach,
gdy tylko z wiarą do nich przystępujemy.
Dziś mamy przeżyć wspólnie sakrament pojednania, który Pan Jezus, Dobry Pasterz i
najlepszy psycholog, ustanowił, byśmy mogli przyjść do Niego i wyznać przed Nim to
wszystko, nad czym w swoim życiu nie można przejść obojętnie – całą swoją słabość i
grzeszność, która domaga się uleczenia i przebaczenia.
Gdy z wiarą podchodzę do konfesjonału, nie muszę myśleć o kapłanie – człowieku,
który nie wiadomo co mi powie, co sobie o mnie pomyśli. Wtedy myślę o Chrystusie, którego
kapłan reprezentuje, i cieszę się ze spotkania z Nim, mam nadzieję otrzymania przebaczenia i
nowej, dobrej woli i siły do zmiany życia. Nie muszę zbyt długo zatrzymywać się nad swoim
grzechem, który jest ludzką rzeczą. Myślę o łasce i miłości, jaką po wyznaniu grzechów
otrzymam od mojego Pana, który przez swoją śmierć zwyciężył grzech i wyjednał mi
przebaczenie.
Przebaczenia nie muszę więc zdobywać, nie muszę zasługiwać na nie. Otrzymam go
tyle, na ile się na nie otworzę. Im bardziej uznam się za grzesznika, im bardziej będę bolał
nad swoim brakiem miłości, nad swoją niewiernością, tym więcej skorzystam z łaski
odkupienia. Pan Jezus na krzyżu odkupił każdy mój grzech, chce jednak, abym oddał Mu go z
własnej woli i odpuszcza mi te grzechy, które przed Nim wyznaję.
Spowiedź jest bowiem tajemniczą wymianą – ja oddaję Jezusowi grzechy, On daje mi
całe swoje odkupienie.
To przyjęcie zbawienia, odrzucenie grzechu i poddanie życia Jezusowi Chrystusowi
nie może być jednorazowe, nie dokonuje się ostatecznie. Muszę ciągle ponawiać swój wybór,
wracać przez sakrament pojednania do źródeł chrztu, gdzie zostałem przyjęty do rodziny
dzieci Bożych.
Trzeba też, żebym pamiętał, że grzech nie jest tylko moją prywatną sprawą. Należę do
Ciała, które całe cierpi, gdy cierpi jeden członek. Dlatego tak nas bolą grzechy ludzi, którzy
chociaż przyznają się do chrześcijaństwa, nie chcą pokutować. Wspólnota, w którą mój
grzech godzi, ma prawo widzieć moją pokutę, mój powrót do Boga i odnowienie miłości,
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moje życie według niej.
Sobór Watykański II dokonał odnowy obrzędu sakramentu pokuty. Jedną z nowych
form sprawowania go jest obrzęd pojednania wielu penitentów ze spowiedzią i
rozgrzeszeniem indywidualnym. Jest to więc ten sam, nie tracący nic ze swojej dyskrecji
sakrament, do którego przystępujemy indywidualnie, jednak przeżywane wspólnie
nabożeństwo pojednania pozwala dostrzec, że żyjemy we wspólnocie grzeszników i że sami
nimi jesteśmy. Wspólnie więc, przez modlitwę i słuchanie Słowa Bożego, przygotowujemy
się do indywidualnej spowiedzi, a po niej znowu wspólnie uwielbiamy Boże miłosierdzie.
Ten wspólnotowy akcent ma nam uświadomić, że nie tylko każdemu z nas z osobna Bóg
odpuścił grzechy, ale oczyścił i odnowił nas jako wspólnotę.
Odnowa obrzędu sakramentu pojednania wyraźnie podkreśla, że jest to miejsce
spotkania i dialogu z Chrystusem. Dialog polega na tym, że Bóg mówi do człowieka przez
swoje Słowo i kapłana, który pomaga w wyznaniu grzechów, napomina, przypomina o Bożej
miłości i czeka na odpowiedź ze strony człowieka, jaką ma być jego żal. Człowiek żałuje już
przed spotkaniem z Chrystusem w sakramencie, jednak w czasie spowiedzi daje wyraz
swojemu żalowi, bo przecież tutaj spotyka się z Chrystusem niejako w cztery oczy. Dalszy
ciąg dialogu to wypowiedzenie przez kapłana formuły rozgrzeszenia, podkreślającej rolę
Kościoła w jego udzielaniu, i odpowiedzi penitenta „Amen”, która oznacza, że przyjmuje on
przebaczenie i pragnie zjednoczenia z Bogiem.
Wysławianie Boga w Jego miłosierdziu, to nie koniec dialogu. Całe nasze życie, nowe
i przemienione, ma stać się odpowiedzią na miłosierną miłość naszego Pana.
Wprowadzenie do czytania słowa Bożego
Kościół nieustannie głosi słowo Boże, które działa skutecznie sięgając w głąb serca
człowieka, wstrząsając nim. W tym słowie Jezus Chrystus objawia się i otwiera nas na Boga,
czyni nas podatnymi na przemianę, jakiej chce w nas dokonać.
Światło świec towarzyszących czytaniu słowa Bożego niech nam przypomina, że
słowo przyjęte wiarą uzdolni nas do przemiany życia, do przejścia z ciemności grzechu do
życia z Chrystusem – Światłością świata.

Do V dnia (Czwartek)
Przyjęcie zbawienia domaga się całkowitego poddania życia Chrystusowi
Wprowadzenie do procesji wejścia
Uczta eucharystyczna to szczytowe spotkanie wspólnoty wierzących. Pan Jezus jest w
nim obecny w szczególny sposób ze Swoją Krwią i Ciałem pod postaciami wina i chleba.
W procesji zostaną wniesione inne znaki Jego obecności pośród nas: krzyż, paschał,
księga Słowa Bożego. W procesji wejdzie też kapłan, który jest znakiem Chrystusa w takim
stopniu, że gdy sprawuje Ofiarę, staje się tożsamy z Chrystusem.
Doceniając godność tego spotkania wstańmy i wspólnym śpiewem wyraźmy naszą
radość z uczestnictwa w nim i gotowość na spotkanie z Chrystusem.
Wprowadzenie do mszy św.
Nietrudno jest zrozumieć radość, której przedmiotem jest coś widzialnego: jakaś rzecz
czy sytuacja. Tymczasem przedmiot radości chrześcijańskiej jest zupełnie inny. Jest nim sam
Bóg, który zbliża się do nas w Jezusie Chrystusie. Nasza radość jest darem
zmartwychwstałego Chrystusa. Spotykamy się z Nim w każdej mszy św. Jest to wielka łaska
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– dar Boży, który otrzymujemy na znak, że jesteśmy kochani.
Ofiara mszy św. daje nam udział w śmierci Chrystusa – w tajemnicy krzyża, którą
uobecniają Ciało i Krew za nas wydane. Ale gdyby Jezus nie zmartwychwstał, Jego ofiara nie
posiadałaby swojej skuteczności: byłaby jedynie faktem z przeszłości, obecnym co najwyżej
we wspomnieniu. Tymczasem nasz Pan żyje i działa, przyłączając nas ciągle na nowo do
owego aktu pełnego i ostatecznego oddania się Ojcu. Będzie to trwać tak długo, aż
przemienimy się całkowicie na Jego obraz i podobieństwo. Dokonać się to może jednak tylko
dzięki Jego mocy. Chrystus udziela jej nam poprzez swoje słowo i przez komunię św.
W słowie Bożym możemy poznawać Boga i Jego wolę względem nas, jeżeli tylko
zechcemy je odczytywać i przyjmować jako skierowane bezpośrednio do nas.
W komunii św. Jezus daje się nam na pokarm. Sam nazywa siebie naszym chlebem.
Nie jest to tylko przenośnia. Skoro nikt nie wątpi, że spożywanie chleba utrzymuje nas przy
życiu, to o ileż bardziej życiodajna jest nasza Komunia, nasze łączenie się z Chrystusem.
Każdego dnia przygotowuje On dla nas ucztę, zaprasza do swego stołu i ofiarowuje nam w
darze samego siebie. Staje się naszym powszednim chlebem.
Msza św. jest więc ściśle zespolona z naszym codziennym życiem. Przyjście do
kościoła wymaga od nas oderwania się od naszych prac i zajęć, a także od naszych bliskich.
W rzeczywistości to oderwanie się jest tylko zewnętrzne. Wszystko bowiem, czym żyjemy,
jest tutaj z nami w naszych modlitwach, a Chrystus, którego we mszy św. spotykamy,
towarzyszy nam wszędzie, dokąd się udajemy.
Prośmy więc Chrystusa Pana, aby oczyścił nas z tego wszystkiego, co nas jeszcze od
Niego oddziela i przygotował nasze serca na pełne zjednoczenie z Nim.
Wprowadzenie do liturgii słowa
Nasze stopniowe zbliżanie się do Chrystusa, dokonujące się w każdej mszy św.,
odsłania coraz to nowe rysy Jego postaci. Wyłania się stąd obraz, który nieustannie pogłębia
się i ubogaca, bo jest czymś więcej niż tylko tworem naszej wyobraźni.
Jest to obraz Pana, który żyje i kształtuje nas z każdą chwilą na swoje podobieństwo.
Pod Jego działaniem my sami stajemy się Chrystusowi, stajemy się żywym obrazem Pana.
Zbliżamy się do Chrystusa, który teraz przychodzi do nas w swoim słowie.
Wsłuchując się w nie zrozumiemy, jak bardzo Chrystus jest nam potrzebny i jak bardzo
oczekuje naszego trwania przy Nim.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Modlitwa powszechna
Módlmy się za wszystkich, którzy przez chrzest zostali włączeni w Kościół święty –
mistyczne Ciało Chrystusa, aby byli na ziemi Jego światłem.
Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich biskupów i kapłanów, którym w szczególny
sposób została powierzona misja głoszenia Ewangelii, aby pełnili ją w mocy Ducha
Świętego.
Módlmy się za dzieło wielkiej ewangelizacji w naszej Ojczyźnie, aby głoszone i
przyjmowane orędzie Bożej miłości przemieniało oblicze naszej ziemi.
Módlmy się za naszą parafię, aby wszyscy jej członkowie włączyli się świadomie w
budowanie wspólnoty Kościoła.
Módlmy się za tych, którzy uznali Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, aby żyli w
coraz głębszej jedności z Nim.
Módlmy się o wzrost naszej miłości, abyśmy nie ustawali w głoszeniu Dobrej Nowiny
wszystkim, którzy na nią czekają.
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Wprowadzanie do procesji z darami
Procesja z darami, której za chwilę będziemy świadkami to wyraz braterskiej miłości
ludzi. Właśnie wyraziliśmy tę miłość w modlitwie, a teraz chciejmy ją objawić w czynie.
Początki procesji z darami sięgają czasów apostolskich. W Dziejach Apostolskich
czytamy: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo
właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze (uzyskane) ze sprzedaży i
składali je u stóp Apostołów” (4, 32.34-35). Pozostałością tego zwyczaju jest zbieranie
składki. Jest ono okazją do dzielenia się z potrzebującymi, a także do złożenia daru na rzecz
wspólnoty Kościoła.
W odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II przywrócono procesję z darami dla
podkreślenia współodpowiedzialności i troski wszystkich wierzących o cały Kościół.
Wprowadzanie do znaku pokoju
Za chwilę do naszych serc przyjdzie Pan Jezus, aby nas jak najściślej ze sobą
zjednoczyć. Wejdźmy z Nim w pełną komunię, zjednoczenie. W naszym sercu zagości pokój,
jakiego świat dać nie może. Już teraz chciejmy się podzielić tym pokojem, aby mieć go jak
najwięcej, gdyż prawo miłości i pokoju jest takie: im więcej rozdajesz, tym więcej posiadasz.
Przekażmy zatem znak pokoju wszystkim będącym w zasięgu naszych rąk i
spojrzenia.
Wprowadzanie do procesji komunijnej
Lud Boży to lud pielgrzymujący. Życie doczesne jest dla ludzi wierzących tylko
etapem przejściowym, jest drogą wiodącą do wspólnoty z Bogiem. Pan Jezus samego siebie
dał na pokarm, abyśmy nie ustali w drodze. Procesja komunijna, w której będziemy
uczestniczyć, jest dla nas przypomnieniem, że nasze życie jest pielgrzymowaniem.
Wprowadzanie do śpiewu uwielbienia
Przez wiarę i miłość możemy spotkać Tego, który prawdziwie jest w nas i wszedł w
nasze życie tak, że możemy za św. Pawłem powiedzieć: „Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie
Chrystus”. On daje się nam bez zastrzeżeń, wprowadzając nas w miłość Trójcy Świętej.
Uwielbiajmy tę miłość Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W wyciągniętych dłoniach
złóżmy Mu nasze życie tak jak On, bez zastrzeżeń, by nas mógł przemienić w nieustanną
pieśń uwielbienia.

II
MAŁA EWANGELIZACJA
1. Wskazania programowe
A. Ogólne wprowadzenie dla moderatora i zespołu prowadzącego
1. Przez małą ewangelizację należy rozumieć program przygotowania poszerzonego
zespołu ewangelizacyjnego do ewangelizacji lokalnej (parafialnej) przeprowadzanej w
ramach planu wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem zgodnie ze wskazaniami II
części podręcznika.
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2. Mała ewangelizacja (ME) powinna się odbyć w szóstym tygodniu przed rekolekcjami
z filmem „Jezus” (przed tygodniem ewangelizacyjnym), w dniach od środy wieczorem do
niedzieli włącznie.
3. ME jest wzorowana na programie oazy rekolekcyjnej animatorów ewangelizacji
(ORAE) i może być uważana za odmianę czy jeden z wariantów tego programu. Program
ORAE jest programem rekolekcji zamkniętych, odbywających się w warunkach
odosobnienia, z udziałem uczestników w pełnym wymiarze czasowym 4 dni, program ME
natomiast jest programem rekolekcji otwartych, gdzie uczestnicy poświęcają pewną ilość
godzin wieczorami przez kilka dni oraz jedną niedzielę. Obie formy rekolekcji służą jednak
temu samemu celowi i zawierają te same elementy treściowe i metodyczne.
4. ME przeprowadza zasadniczo moderator rejonowy ze swoim zespołem (RDEW).
Jeżeli jednak moderator lokalny jest przygotowany do przeprowadzenia ME i ma w lokalnej
diakonii ewangelizacji kilka osób przygotowanych (tzn. po OAWE lub ORAE) to może sam
przeprowadzić ME w całości lub w części.
5. Małą ewangelizację w parafii lub innym środowisku poprzedza przygotowanie
lokalnej diakonii ewangelizacji oraz werbowanie kandydatów do poszerzonego zespołu przez
rozmowy indywidualne lub ewangelizację wstępną (o czym była mowa w rozdziale II i III
części II podręcznika oraz powyżej w części III).
6. Uczestnikami ME są:
a) zespół prowadzący rekolekcje złożony z członków RDEW i LDE, którzy
uczestniczyli już wcześniej w OAWE lub ORAE;
b) inni członkowie zespołu LDE wprowadzeni już w swoje diakonie;
c) kandydaci do poszerzonego zespołu LDE zachęceni posłyszanym z ambony
ogłoszeniem bądź w czasie rozmów indywidualnych;
Uczestnicy wymienieni w a) i b) pełnią funkcje animatorów ME prowadząc zajęcia w
grupach i dając świadectwo swoją postawą i modlitwą.
7. Głównym zadaniem ME jest doprowadzenie wszystkich uczestników do osobowego
kontaktu w wierze z Chrystusem oraz wzbudzenie w nich pragnienia zbliżania innych do
Chrystusa przez ofiarną służbę w dziele ewangelizacji.
8. Zadaniem szczególnym ME jest przygotowanie uczestników do bezpośredniego
zaangażowania się w akcję zachęcania ludzi (przez osobiste kontakty i rozmowy) do
uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych oraz do podjęcia studium biblijnego (4 + 8
spotkań poewangelizacyjnych w grupach) z tymi spośród uczestników rekolekcji, którzy
wyrażą pragnienie dalszego wzrastania w Chrystusie.
9. Program ME zawiera:
a) pouczenia (5), których celem jest zapoznanie uczestników z planem wielkiej
ewangelizacji Ad Christum Redemptorem i jego realizacją na szczeblu
rejonowym i lokalnym (na podstawie części I i II tego podręcznika);
b) konferencje (5), których celem jest przekazanie uczestnikom podstawowych
prawd ewangelizacyjnych i rozbudzenie ducha ewangelizacyjnego;
c) seminaria (5), których celem jest wprowadzenie w metodę pracy
ewangelizacyjnej, szczególnie w metodę studium biblijnego w grupach
poewangelizacyjnych;
d) nabożeństwa i modlitwy, których celem jest przeżycie osobistego kontaktu z
Chrystusem – Zbawicielem;
e) projekcję filmu „Jezus”.
10. ME powinna przebiegać w atmosferze modlitwy, radości i przeżywania wspólnoty. W
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przygotowaniu do niej szczególny nacisk należy położyć na stworzenie zaplecza modlitwy.
11. ME w całym planie ewangelizacji w parafii odgrywa kluczową rolę i samo jej
przeprowadzenie jest już wielkim owocem tej ewangelizacji.

B. Program
1.

Elementy programu małej ewangelizacji:
Pouczenia
których celem jest wprowadzenie w podstawowe pojęcia i zasady oraz w strategię i
metodę wielkiej ewangelizacji według planu Ad Christum Redemptorem.
Tematy poszczególnych pouczeń mogą być następujące:
a) Co to jest ewangelizacja i dlaczego jest ona konieczna?
b) Ad Christum Redemptorem. Plan i strategia wielkiej ewangelizacji.
c) Pojęcie i funkcja rejonu w ramach wielkiej ewangelizacji.
d) Strategia ewangelizacji lokalnej w okresie preewangelizacji.
e) Tydzień ewangelizacyjny i okres poewangelizacji.
Poprzez pouczenia przekazuje się więc uczestnikom ME całościową wizję ewangelizacji
(w koncentrycznych kręgach: od wizji globalnej – ogólnokościelnej, poprzez
ogólnonarodową, rejonową aż do lokalnej), w celu rozbudzenia ich zainteresowania i
zapału dla tej sprawy oraz przedstawienia ich miejsca i zadania w realizacji tej wizji.

2.

Konferencje
których celem jest wprowadzenie w ducha ewangelizacji i rozbudzenie właściwych
postaw wewnętrznych, potrzebnych animatorom ewangelizacji.
Tematy konferencji są następujące:
a) Wiara w Bożą miłość i przebaczenie.
b) Wiara a napełnienie Duchem Świętym.
c) Wiara a postępowanie w Duchu Świętym.
d) Wiara a świadczenie w Duchu Świętym.
e) Nasz udział w realizacji wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa.
(Teksty konferencji znajdują się na stronach od 82 – 112)

3.

Seminaria
których celem jest praktyczne wprowadzenie w metodę pracy ewangelizacyjnej i
poewangelizacyjnej oraz w zadania, jakie będą musieli podjąć uczestnicy małej
ewangelizacji. Zadania te, to przede wszystkim:
a) prowadzenie spotkań biblijnych w grupach, które powstaną w wyniku ewangelizacji
spośród tych, którzy odpowiedzą na wezwanie nowego przyjęcia Chrystusa przez
wiarę, oraz
b) zachęcanie do uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych poprzez ewangelizację
indywidualną.

Jeżeli chodzi o pierwsze zadanie, to najlepiej przygotują się do tego uczestnicy przez
zrealizowanie we własnym gronie czterech spotkań ewangelizacyjnych nad Ewangelią św.
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Łukasza, które potem będą prowadzić w grupach poewangelizacyjnych. Dlatego tematem
pierwszych czterech seminariów będą właśnie tematy tych spotkań, które są następujące:
a) Boża miłość i Boży plan.
b) Boża miłość a grzech człowieka.
c) Jezus Chrystus – Jedyny Zbawca.
d) Osobiste przyjęcie Chrystusa oraz
e) Rozesłanie uczniów.
Tematami czterech seminariów są więc cztery podstawowe prawdy ewangelizacyjne,
które sami uczestnicy ME powinni głęboko przeżyć, aby mogli je potem – jako animatorzy
ewangelizacji – przekazywać innym.
Piąte seminarium ma bezpośrednio przygotować uczestników do „rozesłania
uczniów”, które nastąpi w czwartą niedzielę przed ewangelizacją, po którym będą odwiedzać
domy i mieszkania, by zapraszać mieszkańców na ewangelizację z filmem „Jezus” i
prowadzić rozmowy ewangelizacyjne.
Oprócz przedstawionych powyżej elementów realizowanych każdego dnia, program ME
zawiera jeszcze:
 celebrację sakramentu pojednania,
 Eucharystię,
 projekcję filmu „Jezus”
 i nabożeństwo rozesłania z godziną świadectwa (które uczestnicy przeżywają tylko raz
w czasie całej ME).

C. Szczegółowy plan kolejnych dni
Pierwszy dzień: środa
Uwaga wstępna:
W tym dniu i w dwóch następnych (w czwartek i w piątek) mała ewangelizacja
odbywa się w godzinach wieczornych, po pracy zawodowej lub innych zajęciach; w szkole,
na uniwersytecie itp. Zajmie ona codziennie trzy godziny czasu. W żadnym wypadku nie
można przekroczyć tych granic. Rozpocząć należy najpóźniej o godz. 19.00.
Tam jednak, gdzie warunki na to pozwalają i odpowiada to wszystkim uczestnikom,
można godzinę rozpoczęcia przyspieszyć (18.30, 18.00 albo nawet 17.00 w warunkach
wiejskich).
W naszych warunkach ludzie często są przyzwyczajeni do takich kilka godzin
trwających spotkań wieczornych, np. ci, którzy uczęszczali do szkół wieczorowych, na
różnego typu studia zaoczne itp. Przy odpowiedniej zachęcie zdobędą się z pewnością na ten
trud dla dzieła ewangelizacji.
Licząc się ze zmęczeniem ludzi po całodziennej pracy należy jednak zajęcia
ukształtować żywo i sprężyście, przestrzegając punktualności i dbając o odpowiednie
„przerywniki” głównie w formie piosenek. Animator muzyczny z gitarą lub innym
instrumentem powinien zawsze wchodzić w skład zespołu prowadzącego. Ważne jest
również, aby nie nużyć słuchaczy jednym prelegentem.
W pierwszym dniu należy szczególnie pamiętać o serdecznym, indywidualnym
przywitaniu przybywających.
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Przebieg spotkania
19.00 – Piosenka, krótka modlitwa, przywitanie przybyłych, przedstawienie się.
19.15 – Pouczenie 1:
Co to jest ewangelizacja i dlaczego jest ona konieczna? Kto jest wezwany do
tego dzieła?
(Myśli według adhortacji Pawła VI Evangelii nuntiandi. Materiał patrz:
podręcznik „Rekolekcje ewangelizacyjne” rozdział I i III).
19.45 – Piosenka jako przerywnik.
Konferencja 1:
Wiara a Boża miłość i przebaczenie (zob. cz. III, II, 2A)
20.30 – Przerwa.
20.45 – Seminarium 1:
Boża miłość i Boży plan.
Wskazania metodyczne
1. Seminaria odbywają się w grupach kilku- do kilkunastoosobowych. Należy dokonać
na początku podziału na grupy biorąc pod uwagę ilość pomieszczeń będących do dyspozycji,
liczbę animatorów oraz uczestników ME.
2. Trzeba wyjaśnić uczestnikom, że celem seminariów jest przygotowanie ich do
samodzielnego prowadzenia spotkań w grupach poewangelizacyjnych tą samą metodą i
według tego samego programu.
3. Spotkanie prowadzi animator z zespołu ewangelizacyjnego (RDEW lub LDE)
odpowiednio przygotowany. Przewiduje się, że w czasie realizowania programu ośmiu
spotkań (już po ME; zob. cz. II, II) uczestnicy grupy będą je kolejno prowadzić, aby
praktycznie nauczyć się metody.
4. Seminarium przebiega dokładnie według konspektu z „Czterech spotkań nad
Ewangelią św. Łukasza”. Konspekt powinien posiadać nie tylko animator, ale każdy
uczestnik, ze względu na swoje przyszłe zadania.
5. Należy dopilnować, aby każdy miał Notatnik uczestnika oraz Ewangelię św. Łukasza.
6. Spotkanie należy zakończyć modlitwą, będącą zarazem modlitwą wieczorną
zamykającą dzień.
7. Seminarium, łącznie z modlitwą końcową, w żadnym wypadku nie może trwać dłużej
niż godzinę.

Drugi dzień: czwartek
Przebieg spotkania
19.00 – Piosenka, modlitwa wstępna, przywitanie.
Pouczenie 2:
Ad Christum Redemptorem. Plan i strategia wielkiej ewangelizacji.
(Materiał patrz: Wstęp).
19.30 – (Piosenka jako przerywnik. Zmiana prelegenta!
Konferencja 2:
W i a r a a napełnienie Duchem Świętym (zob. cz. III, II, 2B)
20.15 – Przerwa
20.30 – Seminarium 2:
Boża miłość a grzech człowieka.
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Wskazania metodyczne: jak w dniu pierwszym.

Trzeci dzień: piątek
Przebieg spotkania
19.00 – Piosenka, modlitwa wstępna, przywitanie.
Pouczenie 3:
Pojęcie i funkcja rejonu w ramach wielkiej ewangelizacji. (Materiał patrz: cz. I, I
i V, z rozdziału V tylko niektóre punkty).
19.30 – (Piosenka jako przerywnik.)
Konferencja 3:
W i a r a a postępowanie w Duchu Świętym (zob. cz. III, II, 2C).
20.15 – Przerwa.
20.30 – Seminarium 3:
Boża miłość a grzech człowieka.
Wskazania metodyczne: jak w dniu pierwszym.

Czwarty dzień: sobota
Uwagi wstępne
1. Tam, gdzie to jest możliwe, poleca się wyjechać z uczestnikami małej ewangelizacji
na sobotę i niedzielę do jakiegoś domu rekolekcyjnego, klasztoru, do innej parafii, która może
zapewnić nocleg i odpowiednie sale itp. Jeżeli wyjazd nie jest możliwy już w sobotę, to
można ewentualnie wyjechać w niedzielę rano, na cały dzień.
Wyjazd taki bardzo by się przyczynił do scalenia grupy i pogłębienia przeżycia
rekolekcyjnego.
2. Program podany poniżej (na sobotę i niedzielę) bierze pod uwagę kontynuowanie ME
na miejscu, bez wyjazdu. W razie wyjazdu należy rozkład zajęć w czasie odpowiednio
zmodyfikować, z tym jednak, aby wszystkie elementy programu zostały zrealizowane.
3. Program sobotni jest dłuższy od programu poprzednich dni i przewiduje dwa elementy
dodatkowe: celebrację sakramentu pojednania i projekcję pierwszej części filmu „Jezus”.
4. Ponieważ tematem czwartego seminarium jest osobiste przyjęcie Chrystusa, należy
bezwzględnie odbyć to seminarium przed celebracją sakramentu pojednania. Przeżycie
odpuszczenia grzechów związane z tą celebracją jest bowiem uwarunkowane przez przyjęcie
Chrystusa aktem osobistej wiary jako swego Pana i Zbawiciela. Seminarium przygotowuje
więc owocne i głębokie przeżycie sakramentu pojednania.
5. Projekcję filmu „Jezus” poleca się zrealizować w dwóch częściach; zapewnia to – jak
wykazuje doświadczenie – większe korzyści. Pierwszą część (rolka 1 i 2) poleca się
wyświetlić już w sobotę wieczorem.
6. Dłuższy program sobotni i niedzielny, nawet wtedy gdy nie łączy się on z wyjazdem,
domaga się przygotowania wspólnego posiłku – przynajmniej dwukrotnie – w sobotę
wieczorem i w niedzielę w południe. W niedzielę należy także pomyśleć o przygotowaniu
końcowej agapy.
Przebieg spotkania
15.00 – Piosenka, modlitwa wstępna, przywitanie.
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15.30

–

17.00

–

18.30
19.30

–
–

20.30

–

Pouczenie 4:
Strategia ewangelizacji lokalnej w okresie poprzedzającym rekolekcje
ewangelizacyjne.
(Materiał patrz: część II, III. Należy zarysować zadania już wykonane w ramach
przygotowania ewangelizacji i przedstawić zadania stojące jeszcze przed
uczestnikami ME, zwłaszcza związane z akcją zapraszania na ewangelizację z
filmem).
Seminarium 4:
Osobiste przyjęcie Chrystusa.
Celebracja sakramentu pojednania
1. Należy zaprosić spowiedników stosownie do liczby uczestników ME. Mniej
więcej 1 spowiednik na 20 uczestników.
2. Celebrację należy przeprowadzić według tekstu zawartego w podręczniku
„Rekolekcje ewangelizacyjne” (zob. też PN s. 61).
3. Homilia (łącznie z uwagami wstępnymi) powinna powiązać w świadomości
uczestników biblijną naukę o odpuszczeniu grzechów z sakramentalną
praktyką Kościoła opartą o tę naukę.
Przerwa, posiłek.
Konferencja 4:
W i a r a a świadczenie w Duchu Świętym (zob. cz. III, II, 2D).
Projekcja pierwszej części filmu „Jezus”
Uwagi metodyczne:
1. Należy zrobić wprowadzenie do filmu, aby przygotować ludzi do
właściwego odbioru (zob. cz. III, II, 5).
2. Na zakończenie należy dodać kilka słów komentarza wskazującego na
Chrystusową metodę ewangelizacji przedstawioną w filmie.
Zakończyć przypomnieniem programu następnego dnia oraz śpiewem –
modlitwą wieczorną.

Piąty dzień: niedziela
Uwagi wstępne
1. Program niedzielny przewiduje mszę św., w której – jeśli uczestnicy ME nie wyjechali
do jakiegoś klasztoru, ośrodka rekolekcyjnego – powinno się uczestniczyć w danej
wspólnocie lokalnej. Należy dążyć do jak najstaranniejszego ukształtowania uczestnictwa w
tej mszy św. z aktywnym udziałem grupy ME (schola, lektorzy, modlitwa powszechna itp.).
2. Jeśli uczestnicy nie mieszkają zbyt daleko od miejsca, w którym odbywają się
ćwiczenia, to mogą w czasie przerwy południowej pójść do domów na posiłek. W
przeciwnym razie należy pomyśleć o zamówieniu posiłku w pobliskiej restauracji. Natomiast
wypadałoby na zakończenie dnia i całej ME urządzić wieczorem wspólny posiłek w rodzaju
agapy przyjętej w oazach rekolekcyjnych, aby pełniej przeżyć wspólnotę i radość płynącą z
udziału w niej.
Przebieg dnia
09.00 – Jutrznia (według tekstów liturgicznych dnia)
Pouczenie 5:
Tydzień ewangelizacji i okres postewangelizacji w parafii.
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(Materiał patrz: cz. II, IV i V).
10.00 – Eucharystia
11.30 – Konferencja 5:
(lub 12.00) N a s z u d z i a ł w realizacji wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa.
Po konferencji: przerwa na posiłek południowy.
14.00 – Seminarium 5:
Rozesłanie uczniów.
(Konspekt – patrz punkt 4 tego rozdziału.)
15.30 – Projekcja II części filmu „Jezus” (Męka i zmartwychwstanie).
17.00 – Nabożeństwo rozesłania z godziną świadectwa. Po nabożeństwie agapa
końcowa.

2. Konferencje ewangelizacyjne
A. Wiara a Boża miłość i przebaczenie
Podstawowym dla nas, przygotowujących się do ewangelizacji jest pytanie: Co to jest
wiara? Istnieje wiele różnych poglądów, wiele różnych określeń bliskich prawdy, nie
oddających jednak istoty rzeczy. Aby zrozumieć, co to jest wiara, trzeba sięgnąć do Ewangelii
i przypatrzyć się ludziom, którzy spotkali się z Chrystusem, do których Chrystus kierował
słowa: ”Idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Każda z tych osób przychodziła do Chrystusa z głębokim przekonaniem i ufnością, iż
znajdzie u Niego rozwiązanie swojego problemu. Nasze spotkanie z Chrystusem przez wiarę
musi być podobne do spotkania z Nim niewidomego, kobiety, która prowadziła w mieście
życie grzeszne, ojca, którego córka chorowała i zmarła. Przychodzą oni do Chrystusa
żyjącego wśród nich zupełnie bezsilni, wiedząc, że nikt oprócz Niego nie może im pomóc. On
jest ich ostatnią nadzieją, dlatego wołają: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”.
Odpowiedź Chrystusa brzmi wtedy zawsze: „Twoje grzechy są odpuszczone, idź w pokoju!”.
Gdy proszą Go o uzdrowienie, czyni cud, stwierdzając zawsze: „Twoja wiara cię uzdrowiła”.
Dziś odsłania się naszym oczom tragiczna prawda, że wielu spośród chrześcijan
pojmuje wiarę podobnie jak ateiści. Wiara jest dla nich pewnym sądem intelektualny,
pewnym stwierdzeniem o istnieniu Boga. Taka wiara nie jest wiarą w znaczeniu
ewangelicznym. Nie ma ona żadnego wpływu na życie człowieka. Praktyki religijne wypełnia
on na wszelki wypadek (bo nie wiadomo, jak tam jest po śmierci), ale postępuje tak, jak
gdyby Bóg nie miał nic do powiedzenia w jego życiu, jak gdyby sam musiał rozwiązywać
wszystkie swoje problemy, jak gdyby Boga wcale nie było.
Dlaczego tak jest? Gdzie szukać przyczyn tej niby-wiary?
Wielu spośród tych, którzy uważają, iż wierzą w Chrystusa, zapomina o
najważniejszym, że przymiotem wiary jest pewność. Jeśli ktoś zaczyna wątpić, to schodzi z
płaszczyzny wiary. Katolicka nauka o wierze wyraźnie stwierdza, że wiara z istoty swej łączy
się z pewnością. Rozumowanie leżące u podstaw aktu wiary można by przedstawić za
pomocą następującego sylogizmu: Bóg powiedział tak… To, co Bóg powiedział jest
przedmiotem wiary. Bóg nie może się mylić, ani nie może nikogo w błąd wprowadzać, czyli
nie może kłamać. Jeżeli wiem, że to Bóg powiedział, to moja postawa wobec Niego może się
wyrażać tylko w wierze nie dopuszczając żadnej wątpliwości. Gdybym dopuścił wątpliwość,
odrzuciłbym autorytet Boga. Wątpienie jest znieważaniem Boga, zakłada ono bowiem, iż nie
wiemy, czy Bóg mówi prawdę, nie wiem, czy Bóg dotrzyma słowa. Już samo przypuszczenie,
że Bóg nie jest wiarogodny jest zniewagą Boga.
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Oczywiście mogą być wątpliwości innego rodzaju, pojawiające się jakby na przedpolu
wiary: Czy to Bóg powiedział, czy tak to powiedział, czy tak należy rozumieć Jego słowa.
Ale jeśli wiem, że to Bóg do mnie mówi, że to są Jego słowa, to wtedy nie mam innej
możliwości niż tylko wierzyć lub nie wierzyć. Nie ma tu miejsca na wątpienie.
Tymczasem w praktyce bardzo często wątpimy. Powątpiewanie to nie dotyczy prawd
wiary zawartych w formule wyznania wiary (zazwyczaj nie neguje się ich); wątpliwości
pojawiają się w momencie, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie: Czy wierzysz w to, że Bóg
naprawdę cię miłuje, że tak cię umiłował, iż Syna Swojego wydał za ciebie na śmierć
krzyżową, że gotów jest w każdej chwili odpuścić ci grzechy?
I tu dochodzimy do sedna sprawy. Głównym problemem wiary jest uwierzyć w miłość
Boga. Do kryzysu wiary dochodzi zwykle na tym tle. Skoro Bóg jest dobry, skoro Bóg mnie
miłuje, to dlaczego dopuszcza takie doświadczenie, takie cierpienie, takie nieszczęście – i
wiara załamuje się.
Uwierzyć w miłość Boga, być pewnym Jego miłości względem siebie, głosić tę wiarę
– to jest zasadnicze zadanie chrześcijanina. Uwierzyć w miłość Boga do wszystkich ludzi, w
miłość Boga do mnie, miłość, która sprawiła, że Syna swego Jedynego wydał na śmierć
krzyżową. Nie można na to wydarzenie patrzeć tylko jako na fakt historyczny, wstrząsający z
pewnością, ale zaistniały w dalekiej przeszłości i zupełnie mnie nie dotyczący. Ta bowiem
śmierć była ofiarą złożoną Bogu za wszystkich ludzi i za mnie także. Teolodzy mówią, że
Bóg tak dalece umiłował człowieka, że byłby gotów umrzeć dla każdego człowieka z osobna,
gdyby to było potrzebne dla nasze go zbawienia. Ta jedna śmierć objęła jednak nas
wszystkich, a jej skutkiem jest odpuszczenie grzechów.
Dopóki człowiek nie stanie w obliczu tak wielkiej miłości Boga, dopóki nie uwierzy,
że Bóg unicestwił wszystkie jego grzechy, dopóty nie dotrze do istoty chrześcijaństwa.
Trzeba bowiem poważnie potraktować rzeczywistość odpuszczenia grzechów, także swoich
własnych grzechów.
Tu trzeba stwierdzić, że na stylu naszego katolickiego życia zaciążyło
nieporozumienie związane z sakramentem pokuty.
Powszechną jest świadomość, że odpuszczenie grzechów uzyskuje się jedynie podczas
spowiedzi. Dopóki się nie wyspowiadam, dopóty żyję w grzechu. Teoretycznie można –
spowiadać się codziennie, praktycznie wielu spowiada się raz na kilka miesięcy, a nawet tylko
raz w roku. A co między spowiedziami? – Życie w grzechu. Przywykliśmy do niego, jak
gdyby był to normalny stan życia chrześcijańskiego. Spowiedź, Komunię św. traktujemy jako
coś nadzwyczajnego, świątecznego. Stan łaski, który uzyskujemy po spowiedzi jest dla nas
czymś podobnym bańce mydlanej, czymś co w każdej chwili może przestać istnieć. Dlatego
najlepiej zaraz po spowiedzi do Komunii i to jak najszybciej, by w drodze od konfesjonału do
balasek nie zgrzeszyć. I jesteśmy zadowoleni, bośmy i wyspowiadani i „wykomunikowani”.
Może jeszcze w najbliższą niedzielę do Komunii, a od poniedziałku normalne życie, to
znaczy w grzechu ciężkim.
Kiedyś jeszcze u początków oazy Dzieci Bożych porównałem takie życie
chrześcijańskie do życia żab, które żyją w błocie, w cuchnącej wodzie i tylko od czasu do
czasu wychylają się, by zaczerpnąć powietrza, i znów „chlup” w błoto, tam czują się dobrze.
Ten model życia: spowiedź – Komunia św. narzuca wychowanie chrześcijańskie.
Powszechnym zjawiskiem jest też nie rozróżnianie wagi, ciężaru grzechu, traktowanie
wszystkich grzechów jednakowo. Zapomniał pacierza, pokłócił się z żoną – zgrzeszył, czeka
na okazję do spowiedzi.
Innym zjawiskiem jest zadręczanie się wielu ludzi już po spowiedzi: Czy wszystko
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powiedziałem? Czy czegoś nie przekręciłem? A może inaczej należało to powiedzieć.
Niekiedy po spowiedzi są bardziej niespokojni niż przed. Chcieliby poprawiać, jeszcze
spowiedź generalna, od początku. A wszystko wskutek tego, że w gruncie rzeczy nie wierzą
w odpuszczenie grzechów.
Przypatrzmy się konsekwencjom tej niewiary. Jeżeli chrześcijanin wciąż jest
świadomy, że żyje w grzechu, to czyż w jego życiu objawiać się może radość, moc, pokój,
czy może on dawać świadectwo, czy może wołać: Słuchajcie ludzie! Przyszedł Chrystus
Zbawiciel, odpuścił nam grzechy, wszystkie problemy są do rozwiązania! A gdyby człowiek
naprawdę wierzył w odpuszczenie grzechów, musiałby jak pasterz, który odzyskał zagubioną
owcę, lub niewiasta, która odnalazła drachmę wołać: Cieszcie się razem ze mną.
Przeciętnemu chrześcijaninowi naszych czasów daleko do takiej postawy. Nie
pozwala mu na to świadomość grzechu. Chciałby ten ciężar zrzucić z siebie, zaczyna
usprawiedliwiać się przed sobą, przed Panem Bogiem, tłumaczy sobie, że wszyscy tak robią,
że księża przesadzają, że to wcale nie jest grzech. Chcąc uzyskać spokój działa wbrew
sumieniu. Systematyczne zagłuszanie sumienia powoduje, że staje się niewrażliwy na grzech,
neguje istnienie grzechu w ogóle.
Negacja grzechu jest dziś znakiem czasu. A Pan Bóg wciąż nas poucza, przypomina
nam odwieczne prawdy biblijne. Dziś – jak sądzę – chce się posłużyć braćmi z innych
Kościołów chrześcijańskich, którzy przychodzą do nas z żywym świadectwem wiary w
odpuszczenie grzechów, aby nam przypomnieć to, co było i jest w tradycji Kościoła
katolickiego. Przecież wszystkich nas uczono, iż odpuszczenie grzechów uzyskuje się
wzbudzając tzw. żal doskonały. Uczono nas, aby wzbudzać ten żal natychmiast po grzechu,
by nie czekać do spowiedzi. Bracia z ruchu Agape nazywają tę praktykę duchowym
oddychaniem, my żalem za grzechy – istota rzeczy jest ta sama: po popełnieniu grzechu
zwrócenie się w wierze do Boga, w uznaniu, że On mnie miłuje, że umarł za mnie na krzyżu,
że chce mi darować grzechy, że ja tego Boga zasmuciłem – swoim grzechem. Żal doskonały
natychmiast przynosi nam odpuszczenie grzechów – bez spowiedzi.
Czy po żalu doskonałym za grzechy, a miałem na sumieniu grzechy ciężkie, mogę
przystąpić do Komunii św. bez spowiedzi, jeśli są zewnętrzne przeszkody w przystąpieniu do
sakramentu pokuty. Np. jest jakaś uroczysta wspólnotowa msza św. i powinienem przystąpić
do Komunii św., a w konfesjonale nie ma księdza, albo jest wielu penitentów i nie zdążę się
wyspowiadać; czy wtedy mogę przystąpić do Komunii Św.?
Teologia moralna uczy, że można w takim wypadku przyjąć Komunię św. bez
spowiedzi, ale potem trzeba pójść do spowiedzi i te grzechy jeszcze raz wyznać, choć są już
odpuszczone. Chodzi bowiem nie o to, aby „poprawiać” odpuszczenie grzechów, lecz o to, że
muszę pojednać się także z Kościołem, ze wspólnotą.
Jest sprawą niesłychanie ważną to, że gdy w duchu głębokiej wiary rozwiążemy
problem grzechu, to nasze życie chrześcijańskie może być pełne radości, pokoju, może być
siłą naszego świadectwa.
Co zatem należy uczynić przedmiotem wiary?
To, że odpuszczenie grzechów od chwili zbawczej śmierci Chrystusa na krzyżu jest
rzeczywistością, która trwa, istnieje niezależnie od nas. Dlatego właśnie odpuszczenie
grzechów jest sakramentem. Sakramenty bowiem są znakiem tej rzeczywistości tak pewnej i
nieodwracalnej, że może być w każdej chwili za pomocą znaku uobecniona i jakby
zaaplikowana, zastosowana wobec konkretnego człowieka. Oczywiście i człowiek spełnić
musi określone warunki. Pan Bóg chce, aby przyjął on ofiarowane mu zbawienie w sposób
wolny.
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Często spotykamy się z magicznym pojmowaniem sakramentów, z przypisywaniem
im samym, w oderwaniu od zbawczego dzieła Chrystusa, jakiejś mocy, jak gdyby zbawienie
było faktem stwarzanym przez sakramenty. Tymczasem sakramenty same z siebie nie mają
takiej mocy, albowiem mocą jest Chrystus i Jego dzieło zbawienia.
W celu lepszego zrozumienia istoty sakramentu możemy posłużyć się takim
porównaniem. Do korzystania z energii elektrycznej potrzebne jest gniazdko i wtyczka.
Jednakże gniazdko samo z siebie nie dostarcza nam energii elektrycznej; musi być
podłączone do źródła tej energii, które znajduje się w elektrowni. Energia pochodzi z tego
źródła, nie z gniazdka, ale jeśli chcę by przepływała ona przez żarówkę czy jakieś urządzenie
elektryczne, to muszę podłączyć je do gniazdka. Musi w nim nastąpić połączenie.
Sakrament jest tym miejscem połączenia człowieka ze źródłem mocy, miejscem
włączenia go w dzieło zbawcze Chrystusa, z którego jedynie pochodzi owoc sakramentu.
Nie mogę więc wątpić, że Bóg przez Chrystusa odpuszcza mi grzechy. Jeżeli wątpię,
to kwestionuję dzieło Boga i Jego obietnice. Obietnica odpuszczenia grzechów wyrażona jest
w Piśmie św. wielokrotnie, chociażby w Pierwszym Liście św. Jana: „Jeśli mówimy, że nie
mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze
grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej
nieprawości” (1, 8-9), albo: „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w
światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1, 7).
Na podstawie czego, Bóg odpuszcza mi grzechy? Pismo św. (i nauka Kościoła) mówi,
że odpuszczenie grzechów jest wyłącznie dziełem miłości, miłosierdzia Bożego, jest owocem
śmierci zbawczej Chrystusa. Nikt i nic, żaden człowiek, żadne ludzkie dzieło, żadne uczynki
pokutne, żadne umartwienia, żadne posty nie mogą wysłużyć u Boga odpuszczenia grzechów.
Odpuszczenie grzechów dane nam jest darmo, to łaska Boga! Nikt nie może powiedzieć:
Zgrzeszyłem, ale sam to naprawię, nie potrzeba mi żadnej łaski Boga, nie Chcę miłosierdzia,
rozpocznę życie takiej pokuty, takiej ascezy, umartwienia, że Bóg musi mi odpuścić grzechy.
Podobne rozumowanie jest z gruntu błędne, to wielkie nieporozumienie, nikt nie może sobie
wysłużyć zbawienia. Pismo św. zaświadcza o tym wiele razy.
Oczywiście istnieje zadośćuczynienie, istnieją dobre uczynki, o które trzeba się starać,
by przebłagać Pana Boga za grzechy. Wszystko to jednak jest budowaniem na bazie
przebaczenia, które jest najpierw całkowicie dziełem łaski Bożej.
Musimy o tym pamiętać w konkretnej sytuacji, gdy uświadomimy sobie, że
zgrzeszyliśmy. Wówczas naszą reakcją nie może być: Co teraz zrobić, żeby to jakoś
zatuszować przed Bogiem? Może uda się to ukryć, może jakoś wybronię się przed Bogiem.
Pan Bóg przecież zrozumie mnie jakoś. Spróbuję usprawiedliwić się jakoś, a jeśli się nie da,
to złożę w końcu tę ofiarę, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy, będę pościł, jakoś to
naprawię. Nie tak. To jest fałszywa droga.
Postępowanie właściwe to po pierwsze przyznać: stało się; już nie mogę niczego
zmienić; to, co się stało, weszło już do historii i nikt nie potrafi tego wymazać. Trzeba przede
wszystkim spokojnie, trzeźwo powiedzieć: uznaję, zrobiłem coś, czego nie powinienem był
zrobić, co nie zgadza się z wolą Bożą. Uznaję ten grzech przed Bogiem i mówię Bogu:
„Panie, stoję przed Tobą w prawdzie, zgrzeszyłem”. Nie usprawiedliwiam się, nie tłumaczę.
Często jest nawet taka sytuacja, że nie jestem zdolny osądzić, ile w tym naprawdę było mojej
winy, ile niezawinionej słabości, czy to był grzech ciężki czy lekki. Nie potrafię tego osądzić i
nawet nie muszę. Zwracam się tylko do Pana i mówię: „Ty widzisz mój uczynek w całej
prawdzie. Ja przyjmuję Twój osąd, Twoją kwalifikację grzechu i wyznaję mój grzech.
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Wyznanie grzechu to nie tylko proste stwierdzenie, iż zgadzamy się z osądem Boga o
swoim postępowaniu. W przyjęciu bowiem Bożego sądu o sobie zawiera się także
odwrócenie woli od tego postępowania, które jako złe potępiam w sobie, a to jest istotnym
momentem żalu. Żal to przede wszystkim ocena uczynku, uznanie go za zło i nie
podtrzymywanie go swoją wolą. Potem jeszcze zwrot do Boga, oddanie tego, co się stało, w
Jego ręce. W nim wyraża się wiara w miłosierdzie Boga, w to, że Bóg chce mnie zbawić, że
chce mnie wyrwać z grzechu, albowiem „Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się
nawrócił i miał życie”. Uznając Boże miłosierdzie, oddaję Bogu chwałę.
I jeszcze jedno: trzeba nam wyraźnie powołać się na Chrystusa, na Jego zbawczą
śmierć na krzyżu i prosić Boga o darowanie grzechów w imię Chrystusa i Jego śmierci.
Jeżeli po grzechu w ten sposób zwracam się do Boga, to ten zwrot zawiera w sobie
istotne elementy żalu za grzechy. Jeżeli żałuję ze względu na miłość Boga, jeżeli żałuję
dlatego, że działałem przeciw tej miłości, to mój żal nazwać można żalem doskonałym. Jeżeli
w ten sposób, szczerze, na modlitwie zwróciłem się do Boga, to teraz powinienem Panu Bogu
podziękować za to, że mi odpuścił grzechy i zachowywać się od razu tak, jak gdybym już nie
miał grzechu. Jeżeli postępuję inaczej, to znaczy, że nie wierzę Bogu. To jest konsekwencja.
Skoro wierzę, uznaję i wyznaję moje grzechy, zwracam się do miłosiernego Boga, wzywam
Chrystusa i w imię Jego męki, śmierci i krwi za mnie przelanej proszę o odpuszczenie
grzechów, to muszę być pewny ich darowania.
Nie oznacza to dla nas, katolików, że nie potrzeba już iść do spowiedzi, bo sakrament
pojednania jest mimo to potrzebny, a w pewnych wypadkach nawet konieczny. Przeżywamy
wtedy pojednanie z Bogiem na płaszczyźnie sakramentalnej, które jest dopełnieniem tego
spotkania w wierze, kiedy to Bóg odpuścił nam grzechy. Przeżywamy wtedy także pojednanie
z Kościołem. Taki jest ustanowiony przez Boga porządek pojednania.
Tak jest zawsze, przy każdym sakramencie, najpierw musi dokonać się na
płaszczyźnie wiary, to co dokona się potem w sakramencie. A jeżeli dokona się na
płaszczyźnie wiary, to skutek sakramentu został już osiągnięty, nawet przed jego przyjęciem.
Uświadomienie sobie tej prawdy pozwoli nam wyzwolić się ze skarłowaciałego życia
chrześcijańskiego, z przytłoczenia grzechami. Musimy wyciągać konsekwencje z naszej
wiary. Jeżeli wierzymy w zbawienie dokonane przez Chrystusa, jeżeli wierzymy w
odpuszczenie grzechów, to za każdym razem, gdy uświadomimy sobie, że zgrzeszyliśmy, że
coś w naszym stosunku do Boga jest nie w porządku, że coś w nas pozostaje jeszcze nie
poddane Bogu, a uświadomiwszy sobie uznajemy i wyznajemy to przed Bogiem,
nawiązujemy właściwą relację z Bogiem. Wówczas to, co Bóg przez Chrystusa uczynił dla
nas obiektywnie, staje się dla nas subiektywnym, staje się naszą osobową własnością. Bo
Bóg, który nas stworzył bez nas, nie chce nas odkupić bez nas, bez naszego współdziałania –
jak wyraził prawo Bożej ekonomii zbawczej św. Augustyn. Bóg chce, abyśmy – jako osoby
obdarzone świadomością i wolnością – weszli w rzeczywistość zbawienia, byśmy świadomie
i w sposób wolny zaakceptowali to, co On nam ofiaruje. Możemy to uczynić w każdej chwili.
Bóg bowiem nigdy nie cofa swojej obietnicy. Dlatego to teologia sakramentalna stwierdza, iż
sakramenty działają ex opere operato, to znaczy że działają nie na mocy ludzkiej zasługi i
ludzkiego wysiłku, lecz mocą samego dzieła zbawczego Chrystusa, które uobecnia się w
sakramencie. Od nas oczekuje Bóg świadomego i wolnego aktu wiary. Oczekiwanie Boga
możemy spełnić dzięki Duchowi Świętemu, który działa w nas, przez naszą osobę i naszą
wolność.
Widzimy więc, że fundamentem życia chrześcijańskiego jest wiara. Jeżeli na niej się
oprzemy uniezależnimy się od uczuć, unikniemy kryzysów, frustracji, bo w chwilach
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szczególnie trudnych przypomnimy sobie Bożą obietnicę.
W tym kontekście trzeba jeszcze, choć pokrótce omówić zagadnienia wzbudzające
kontrowersje Kościoła katolickiego i Kościołów protestanckich, mianowicie problem tzw.
pewności zbawienia. Przyczyną kontrowersji jest nieprecyzyjne rozróżnienie pojęć: pewność
wiary, pewność zbawienia i łaski wytrwania do końca.
Otóż jeżeli stoimy w obliczu Boga i Jego Słowa i jesteśmy wezwani do wiary w Nie,
to naszą odpowiedzią może być tylko wiara, której przymiotem jest pewność. W tym właśnie
znaczeniu mówimy o pewności wiary.
Jeżeli w Piśmie św. spotykamy się z obietnicą zbawienia: „Kto wierzy we Mnie,
choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?” (J 11, 25-26). Cóż mamy wówczas odpowiedzieć? Oczywiście możliwa jest
tylko jedna odpowiedź: Wierzę. Czy jesteś pewny swojej wiary? – Nie mogę inaczej
odpowiedzieć niż: Jestem pewny. Czy jesteś pewny zbawienia? – w tym kontekście –
oczywiście!
Innym zagadnieniem jest tzw. łaska wytrwania do końca. To właśnie zagadnienie jest
źródłem kontrowersji między katolikami i protestantami.
Co innego pewność wiary, a co innego pewność wytrwania do końca w łasce. Wiara,
która nie jest pewna nie jest wiarą. Pewność jest nierozdzielnie związana z wiarą. Wątpienie
we wierze jest grzechem. Tak naucza Kościół. Kościół katolicki odrzuca jednak postawę
pewności wytrwania w łasce do końca. Pismo św. mówi przecież również o takich
wypadkach, że ktoś wszedł na drogę wiary, ale na niej nie wytrwał. Powtórzmy raz jeszcze,
naszą odpowiedzią na Słowo Boże skierowane do nas, musi być pewna niewzruszona wiara.
Taka wiara daje radość, poczucie wyzwolenia, daje moc, uzdalnia do świadectwa.
Świadectwo człowieka niepewnego w swej wierze nie jest świadectwem. Dlatego też
ogromna liczba chrześcijan nie daje świadectwa, bo nie jest pewna.
Rozumiemy teraz, że problem pewności wiary, wiary w odpuszczenie grzechów jest
istotnym zagadnieniem w ewangelizacji. Rozwiązanie tego problemu przez każdego osobiście
z Bogiem na modlitwie jest warunkiem skuteczności świadczenia o Bogu. Ważne jest, aby to,
co nasi bracia z Agape nazywają duchowym oddychaniem, stało się dla nas powszednim.
Wtedy będziemy mogli na prawdę pójść do ludzi z radosną nowiną, a nie z kolejną hipotezą,
która ma ludziom pomóc. Wtedy pójdziemy głosić innym to, czegośmy sami doświadczyli,
czego jesteśmy pewni.

B. Wiara a napełnienie Duchem Świętym
Na wstępie zwróćmy uwagę na sytuację dwunastu uczniów Chrystusa, Apostołów,
przed Jego Zmartwychwstaniem, przed Zesłaniem Ducha Świętego. Przebywali oni przez trzy
lata codziennie z Chrystusem, słyszeli jak nauczał, poznawali Jego sposób życia, widzieli
cuda, które czynił. Mieli najlepszego nauczyciela, jakiego kiedykolwiek miała grupa uczniów,
ale Ewangelia wielokrotnie stwierdza, że byli uczniami niepojętnymi. Chrystus nieraz
wyrzuca im brak zrozumienia. Pojawia się wśród nich zazdrość, pojawiają ludzkie ambicje,
czasem ogarnia ich lęk. Chrystus jednak znosi ich z wszystkimi ich niedoskonałościami. Wie
o tym, że wszyscy go opuszczą w chwili trudnej, sam to zresztą zapowiada: „Uderzą w
pasterza, a owce się rozproszą”. Piotrowi przepowiada jego trzykrotne zaparcie się.
Takimi byli uczniowie przed Zmartwychwstaniem Chrystusa i przed Zesłaniem Ducha
Świętego. Brak im było czegoś, co mogłoby z nich uczynić pojętnych uczniów Chrystusa.
Chrystus wie o tym i zapowiada im Zesłanie Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który ich
wszystkiego nauczy, który wszystko im przypomni.
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W Dzień Pięćdziesiątnicy Chrystus wypełnia obietnicę, zsyła Ducha Świętego,
Apostołowie zostają Nim napełnieni i od tej chwili ich życie zmienia się radykalnie – stają się
nieustraszonymi świadkami. Idą na cały świat, aby dać świadectwo o Chrystusie
zmartwychwstałym. Przypieczętują je własną krwią, ofiarą życia.
Spójrzmy teraz na przeciętnych współczesnych nam chrześcijan. Poziom ich życia
chrześcijańskiego można by porównać ze stanem uczniów Chrystusa sprzed Zesłania Ducha
Świętego. Wielu z tych chrześcijan zachowuje się jak ludzie niewierzący. Ich życie jest
bezpłodne. Są zawiedzeni, nie mają mocnej wiary, nie żyją nadzieją chrześcijańską, nie są
zdolni do dawania świadectwa. Chrześcijanie pierwszego pokolenia, kierowani Duchem
Świętym, dokonali największej rewolucji w dziejach ludzkości. Dziś sytuacja jest – można
powiedzieć – tragiczna: tysiące chrześcijan nawet nie wie, kim jest Duch Święty, nie mówiąc
już o życiu według Ducha, nie wie, w jaki sposób posiąść moc Ducha Świętego. Istnieje
wielka różnica między Kościołem współczesnym, a Kościołem pierwszego wieku
chrześcijaństwa. Chrześcijanie pierwszego wieku prawdziwie doświadczali życia Chrystusa w
sobie i potrafili o tym życiu dawać świadectwo.
Cóż więc się stało? Wszak nic się nie zmieniło w Bożym planie zbawienia, nic się nie
zmieniło w sposobie działania Boga, w prawach tego działania. Obietnice Boże są wciąż
aktualne. Bóg nie wycofał się ze swoich zobowiązań, Jego moc się nie umniejszyła.
Wszystko zależy od nas, od naszej wiary. Dlatego w chwili obecnej, kiedy tak palącą
sprawą stało się głoszenie Ewangelii, kiedy wciąż jeszcze ogromna liczba ludzi jej nie
słyszała, kiedy coraz bardziej naglące staje się wypełnienie nakazu Chrystusa o głoszeniu
Ewangelii wszystkim narodom, wszystkim ludom, musimy wpatrzyć się w przykład
pierwszych chrześcijan, by nauczyć się od nich przyjmowania mocy Ducha Świętego,
napełniania się Nim dla owocnego dawania świadectwa. Dlatego też orędzie: jak zostać
napełnionym Duchem Świętym, jest w tej chwili absolutnie najważniejszym orędziem. Jeżeli
się tego nie nauczymy, jeżeli tego nie zrozumiemy, to nie wypełnimy nakazu Pana wobec
współczesnych nam ludzi.
Wiele jest przykładów świadczących o tym, że zrozumienie tego, co znaczy być
napełnionym Duchem Świętym radykalnie zmienia życie ludzi. Owo zrozumienie staje się
źródłem mocy w dawaniu świadectwa.
Jest to sprawa zasadnicza dla ewangelizacji. Doświadczenia naszego ruchu to
potwierdzają. Mimo że już od trzech lat wiele mówimy o ewangelizacji, mimo że odbywają
się różne oazy rekolekcyjne animatorów ewangelizacji, mimo że w programie oaz
położyliśmy akcent na zagadnienie ewangelizacji, że KODA przygotowuje animatorów także
do ewangelizacji, to dynamika ewangelizacyjna naszego Ruchu jest wciąż jeszcze mała.
Wciąż jeszcze za mało wychodzi z oaz, czy z kursów animatorów, ludzi naprawdę zapalonych
do ewangelizacji, umiejących dawać świadectwo i zdobywać ludzi dla Chrystusa. Ciągle
jeszcze jesteśmy u początków szukania, uczenia się tej drogi. Na pewno źródłem niedomagań
jest to, że nie zrozumieliśmy jeszcze do głębi prawdy o napełnieniu naszego życia Duchem
Świętym. Do tej zasadniczej sprawy musimy stale wracać.
W tej konferencji chciałbym odpowiedzieć na pięć pytań:
1. Kim jest Duch Święty?
2. Dlaczego został przez Chrystusa posłany?
3. Co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym?
4. Dlaczego tylu chrześcijan nie może powiedzieć o sobie: jestem napełniony
Duchem Świętym?
5. Jak można zostać napełnionym Duchem Świętym?
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Pytanie pierwsze: Kim jest Duch Święty?
Odpowiedź Pisma Św., odpowiedź zawarta w nauce Kościoła jest jasna. Duch Święty
jest Bogiem. Nie jest On jakąś bezosobową mocą Bożą, nie jest tylko działaniem Bożym. Jest
Osobą i posiada naturę Bożą, tak jak Ojciec i Syn, jest trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej,
równy Bogu Ojcu i Synowi. Jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.
Każda z tych Osób ma swój udział w naszym zbawieniu, odkupieniu. Bóg Ojciec dokonał
naszego zbawienia przez to, że posłał nam swojego Syna, a Syn wraz z Ojcem zsyła Ducha
Świętego. Działania poszczególnych Osób Trójcy Świętej można wyrazić tylko w formule:
życie nasze, życie nowe jest życiem skierowanym do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w
Duchu Świętym.
Pytanie drugie: Dlaczego Chrystus zesłał nam Ducha Świętego?
Ewangelia mówi – i to słowami samego Chrystusa – o pięciu istotnych owocach i
skutkach przyjścia Ducha Świętego. Po pierwsze Duch Święty sprawia nasze nowe
nawrócenie, które jest warunkiem wejścia do Królestwa Bożego, czyli do nowego życia w
Bogu, w jedności z Bogiem. Chrystus mówi (w J 3, 3) do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę
powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” oraz (J
3, 5): „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do Królestwa Bożego”. Duch Święty jest sprawcą nowego życia, jakiegoś początku,
jakiegoś decydującego zwrotu w nas, który Pismo św. nazywa nowymi narodzinami. Duch
Święty jest więc absolutnie konieczny, abyśmy narodzili się na nowo, abyśmy rozpoczęli
nowe życie. Duch Święty daje nam poznanie prawdy, tej Prawdy, którą przyniósł nam
Chrystus. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przyjąć jej wiarą z absolutną,
niewzruszoną pewnością, tak ażeby oprzeć na niej swoje życie. Dlatego mówi Chrystus:
„Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę,
Pocieszyciel nie przyjdzie do was: A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7) i dalej „gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi” (J 16, 13-14).
Duch Święty nie przyniesie nam nowych treści, nowej prawdy w stosunku do tej,
którą przyniósł Chrystus, ale prawdę tę jak gdyby umieści w naszym wnętrzu i wzbudzi w nas
wiarę, bez której słowo Chrystusa nie stanie się dla nas słowem Bożym, które przyjmujemy
bez jakiejkolwiek wątpliwości. Tylko w Duchu Świętym możemy przyjąć Chrystusową
prawdę, Chrystusową naukę. Nie wystarcza zwyczajna inteligencja, wiedza, rozum, bo tylko
„w Twej światłości oglądamy światłość” (Ps 35, 10). Musimy mieć wewnętrzne światło
Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać Chrystusa jako Światłość, abyśmy mogli poznać tę
światłość, którą Chrystus nam przekazuje przez swoje słowo i swoje życie.
Duch Święty – jeszcze raz to podkreślam – od strony treści nie przynosi nic nowego w
stosunku do tego, co przyniósł Chrystus, ale bez Niego to wszystko pozostaje na zewnątrz
nas, nie potrafimy tego naprawdę wewnętrznie przyjąć, przyswoić sobie tak, by słowa
Chrystusa stały się treścią naszego życia. Duch Święty jak gdyby uwewnętrznia to życie,
które przyniósł Chrystus; staje się ono wówczas wewnętrzną własnością i zaczynamy nim
żyć. Dlatego przyrównywa się Ducha Świętego do strumienia wody żywej tryskającego z
naszego wnętrza. Jest w nas wtedy nowe życie.
Trzecie pytanie: Co to znaczy zostać napełnionym Duchem Świętym?
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Po tym, co powiedziane zostało przed chwilą odpowiedź: być napełnionym Duchem
Świętym, to znaczy być napełnionym Chrystusem, nie powinna być zaskoczeniem. Bo Duch
Święty nie przynosi nowych treści, tylko sprawia, że to, co było gdzieś na zewnątrz nas, to, co
stało się przed tysiącami lat, nagle staje się w nas żywe i zaczynamy żyć Chrystusem. Dlatego
być napełnionym Duchem Świętym znaczy to samo, co być napełnionym Chrystusem. To
znaczy, że kiedy otrzymuję Ducha Świętego, jestem Nim napełniony, to mogę powiedzieć
tak, jak powiedział św. Paweł: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.
To podkreślenie jest bardzo ważne, bo z napełnieniem Duchem Świętym łączą się
nieraz zjawiska niezwykłe, takie jak mówienie językami, prorokowanie. Niektórzy sądzą, że
napełnienie Duchem Świętym to jest mówienie językami. Tymczasem mówienie językami
może się łączyć z napełnieniem Duchem Świętym, ale może też nie mieć z nim nic
wspólnego. Dopiero wtedy świadczy ono z pewnością o napełnieniu Duchem Świętym, gdy
zaczynam żyć dla Chrystusa, zaczynam żyć słowem Chrystusa, zaczynam wypełniać Jego
wolę. Przy napełnieniu Duchem Świętym, napełnieniu Chrystusem mogą nie zaistnieć żadne
niezwykłe zjawiska. Istotne dla niego jest to, że mamy świadomość, iż ja mieszkam w
Chrystusie, Chrystus mieszka we mnie.
Co to znaczy, że Chrystus żyje we mnie, a ja żyję w Chrystusie? Życie polega na tym,
żeby myśleć i żeby czynić. Jeżeli we mnie mieszka Chrystus, to myślę, jak On. Jego myśli
stają się moimi myślami, moje myśli są zgodne z Jego myślami. Każde wydarzenie, każdy
fakt oceniam tak jak On. Po myśli następuje działanie. W tym wypadku Chrystus postąpiłby
tak, albo chce, żebym ja tak postąpił. Gdy tak postępuję, to Chrystus działa przez moją wolę.
To właśnie znaczy, że Chrystus żyje we mnie, a ja w Chrystusie.
To bardzo proste a równocześnie zdumiewające, że istnieje życie polegające na tym, iż
Chrystus żyje we mnie, a ja w Chrystusie, że Chrystus przedłuża swoje życie poprzez moje
życie, te moje życie nabiera sensu przez to, że staje się życiem upodobnionym do życia
Chrystusa, życiem zjednoczonym z życiem Chrystusa.
Mógłby ktoś powiedzieć: Co to za życie bez oryginalności? To jakaś niewola, jakieś
kopiowanie, więc już nie mogę sam nic tworzyć, nie mogę być sobą, mam tylko odtwarzać
życie Chrystusa. Wyjaśni to proste porównanie: jeżeli dwóch ludzi się miłuje, to najpierw są:
JA i TY; ale miłość wyraża się w tym, że patrzą sobie w oczy, coraz lepiej się poznają i w
końcu są już nie JA i TY, ale MY. Razem patrzą w tę samą stronę, mają zgodne pragnienia,
uczucia, myśli i stanowią jedność. To jest owoc miłości. Miłość czyni człowieka w pełni
wolnym, nigdy niewolnikiem. Wolność człowieka bowiem polega na tym, żeby w sposób
wolny uczynić z siebie dar dla osoby umiłowanej.
Chrystus daje mi siebie i ja Mu siebie oddaję. Oddaję Mu więc swoje myśli, uczucia,
poddaję Mu swoją wolę i chcę czynić to, co Jemu jest miłe, bo Go miłuję. Takie życie wcale
nie poniża człowieka, ani nie pozbawia go wolności. Oddaję Chrystusowi wszystko, co mam
w sobie: moje zdolności, talenty, moją twórczość. Rozwijam się wtedy w pełni. Oddanie się
Chrystusowi nie oznacza wcale rezygnowania ze swego rozwoju, ze swojej oryginalności.
Przeciwnie; dopiero wtedy rozwijam się w pełni, gdy żyję dla kogoś, kto mnie miłuje. Tak
samo artysta: tworzy najpiękniejsze swoje dzieła wtedy, kiedy porusza go wielka miłość,
kiedy tworzy dla osoby umiłowanej. Po tej dygresji powróćmy do naszych rozważań.
Po otrzymaniu Ducha Świętego rozpoczynam życie we dwoje z Chrystusem, w
zjednoczeniu z Nim. Już nie idę sam, On idzie razem ze mną. Oczywiście życie to nie jest od
razu doskonałe i pełne. Początkowo jest tak, że Chrystus jest – być może – tym, kto ciągle
musi mnie podnosić z upadków, z moich grzechów, ze słabości, kto ciągle musi mnie
uzdrawiać, uwalniać. Powoli jednak przez dary Ducha Świętego Chrystus czyni mnie
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zdolnym do działania z Nim, bym mógł działać podobnie jak On, aby On posługiwał się mną
jako swoim narzędziem. Po pewnym czasie staję się narzędziem Chrystusa w okazywaniu
innym ludziom miłości, bo Chrystus miłuje wszystkich ludzi. Jezus mi przebacza, ja muszę
przebaczać innym ludziom. Jezus stał się moim Sługą, więc i ja muszę służyć moim braciom.
Chrystus jest moim szczęściem, moim życiem więc muszę innych przyprowadzać do Niego.
To musi być dla mnie sprawą najważniejszą. Jeżeli chcę innym ludziom dać szczęście, dać
radość, to nie mogę uczynić nic lepszego niż dać im Chrystusa. Z życia razem z Chrystusem
rodzi się dopiero świadectwo, świadectwo w mocy Ducha Świętego.
Gdy wiemy już, co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym, czas zadać czwarte
pytanie:
Dlaczego tylu chrześcijan nie może powiedzieć o sobie, że są napełnieni Duchem
Świętym? Dlaczego, skoro napełnienie Duchem Świętym jest czymś tak wspaniałym, ludzie z
tego nie korzystają?
Można wymienić dwa powody: brak poznania (brak wiedzy, ignorancja) i brak wiary.
Ludzie po prostu nie wiedzą o tym, bo nikt im o tym nie mówi. Gdyby wiedzieli, z
pewnością większość zapragnęłaby napełnienia Duchem Świętym. Niestety jednak nie ma
świadectwa. Nauczanie urzędowe w kościołach, w katechezie jest nieraz sformalizowane,
suche, ujęte w trudne do zrozumienia i zapamiętania formułki, nie mówi o życiu, a jeśli nawet
mówi, to urzędowo, nie daje świadectwa, dlatego ludzi nie przekonuje. Trzeba więc przede
wszystkim mówić, żeby ludzie wiedzieli, jaki skarb mają w swym zasięgu i że to od nich
zależy, czy go posiądą.
Oto przykład: Pewien człowiek w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych był
właścicielem gruntu, a był ubogim pasterzem, trudno mu było wyżyć z tej ziemi, z pracy.
Któregoś dnia przyszli geologowie i odkryli złoża nafty. Nie powiedzieli jednak o tym temu
człowiekowi, tylko zapytali go, czy nie sprzedałby swej ziemi, powiedzieli, że dobrze
zapłacą. Sprzedał i nawet był zadowolony. A potem na dawnym jego gruncie zaczęto wiercić
i odkryto niesłychanie bogate złoża ropy naftowej. Nabywcy gruntu stali się milionerami i
multimilionerami, a on nadal żył w biedzie, bo nie wiedział, jakie posiadał skarby.
Podobnie wielu chrześcijan nie wie o tym, że mają takie ogromne skarby w swoim
zasięgu. Są chrześcijanami, zostali ochrzczeni i tylko od nich zależy, czy posiądą te skarby, a
jednak nie potrafią po nie sięgnąć.
Z chwilą, gdy przez chrzest staliśmy się chrześcijanami, bogactwa Boga są jak gdyby
naszą własnością, są do naszej dyspozycji. Jesteśmy dziedzicami Boga, ale „sami nie wiecie,
co posiadacie”. Wielu nie wie nic o napełnieniu Duchem Świętym, dlatego nie czerpie z
bogactwa Boga.
Drugą przyczyną nie korzystania z nich jest brak wiary, słaba wiara i niedowiarstwo. I
mimo że w Liście do Hebrajczyków (11, 6) czytamy, że „bez wiary nie można podobać się
Bogu”, to bardzo rozpowszechniona jest postawa niewiary, niedowiarstwa, nieufności wobec
Boga. Nie wierzymy naprawdę obietnicom Bożym, nie traktujemy ich poważnie. Bardziej
wierzymy doświadczeniu zmysłów, doświadczeniu życia codziennego niż słowom Chrystusa.
Wielu ludzi boi się poddać swoje życie Chrystusowi. Czego ten Pan Jezus ode mnie
żąda, jeżeli naprawdę uwierzę i zawierzę i powiem: „Panie Jezu, weź moje życie”. Lęka się
tego oczywiście nasz egoizm, nasze Ja, które boi się utraty tronu. Wielu ludzi waha się, bo nie
chce zdecydować się na rezygnację ze swojego Ja i dlatego nie mówi Bogu „tak”.
Tymczasem wielu jest takich ludzi, którzy odważyli się i powiedzieli Chrystusowi
„tak”, odważyli się zawierzyć Mu i oddali Mu swoje życie. Ci wszyscy ludzie dają
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świadectwo, że są szczęśliwi, że znaleźli prawdziwe szczęście. Wiele, wiele lat poświęcili
służbie Chrystusowi i zaświadczają, że są szczęśliwi: znaleźli pokój, radość, znaleźli
szczęście, znaleźli sens życia, ich życie jest jakąś wspaniałą przygodą. Gdyby ich zapytać:
„Co byś robił, gdybyś się narodził na nowo? – odpowiedzieliby: „To samo, co robię teraz. Nie
mogę bowiem wymyśleć nic lepszego nad to, co Pan Bóg dla mnie przygotował i co się w
moim tyciu dzieje”. Ja też mógłbym powiedzieć: „Gdybym się po raz drugi narodził, to
robiłbym oazy. Ja ich nie wymyśliłem. Nie wiem, skąd się wzięły. Był taki moment w życiu,
że Chrystus stanął na drodze i było to oczywiste, że tylko można Mu się poddać, a potem On
tak przedziwnie pokierował, że człowiek nigdy by nic podobnego nie wymyślił. Tyle spraw,
tyle rozmaitych historii, a przedziwnie się to wszystko układa. To, co człowiek wymyślił,
dawno już w gruzach leży, pozostało z tego pobojowisko, czy raczej pogorzelisko i w ogóle
człowiek tego nie żałuje. Natomiast to, co się wyłoniło, to, co Pan przygotował, zaplanował,
jest wspaniałe!
Wreszcie pytanie ostatnie: Jak można zostać napełnionym Duchem Świętym?
Odpowiedź na to pytanie jest również bardzo prosta. Zostajemy napełnieni Duchem
Świętym w ten sam sposób, w jaki stajemy się chrześcijanami. Pytanie jednak, w jaki sposób
można stać się chrześcijaninem? Odpowiedź nie jest całkowicie jednoznaczna. Istnieją pewne
nieporozumienia, niedomówienia, niejasności. Rozpowszechnione są trzy odpowiedzi na to
pytanie. Pierwsza – chrześcijaninem staje się człowiek przez chrzest. Ta odpowiedź jest
rozpowszechniona wśród nas, katolików. „Zostałem ochrzczony, więc jestem
chrześcijaninem, chodzę do kościoła”.
Odpowiedź druga: „Jestem chrześcijaninem przez wiarę”. Taką odpowiedź dają nasi
bracia z innych Kościołów chrześcijańskich. Opierają się przy tym na Piśmie św.: „Łaską
bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z
uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2, 8-9).
Odpowiedź, że stajemy się chrześcijanami przez chrzest jest niezupełna i niezgodna z
Pismem św., bo mówi ono: przez wiarę i przez chrzest: „Kto wierzy i ochrzci się” albo – w
cytowanym tekście rozmowy Jezusa z Nikodemem z Ewangelii św. Jana: „jeśli się ktoś nie
narodzi z wody i z Ducha…”.
Z tego wynika, że odpowiedź, iż chrześcijaninem jest się „przez wiarę”, też nie jest
pełna, bo Ewangelia mówi o Duchu, mówi o wierze i mówi o wodzie, o chrzcie św. Pełna
odpowiedź więc brzmi: przez wiarę i chrzest. W jakim stosunku pozostają do siebie wiara i
chrzest? Odpowiedź jest taka: chrzest bez wiary nie wystarczy, natomiast wiara bez chrztu
może wystarczyć, bo jest wielu ludzi, którzy nie przyjęli chrztu, a uwierzyli w Chrystusa i
otrzymali Ducha Świętego, nowe życie i zbawienie. To jest fakt, co do którego nie można
mieć żadnej wątpliwości. I jest też wielu ludzi, którzy zostali ochrzczeni jako dzieci, jako
niemowlęta a pozostawali w środowisku niewierzącym, mieli niewierzących rodziców i nigdy
nie doszli do wiary. Dlatego ich chrzest jest niedopełniony, niewypełniony. Taki chrzest do
zbawienia nie wystarcza. Wiara bowiem i chrzest są to dwie rzeczywistości, które wzajemnie
się dopełniają.
Normalna droga – jeżeli chodzi o człowieka dorosłego, który już doszedł do używania
rozumu, do wieku rozeznania – jest taka: wiara musi poprzedzać chrzest. Nie wolno nikogo
ochrzcić bez wiary. Nie wolno nikogo ochrzcić pod przymusem, bez jego świadomości, bo
wtedy chrzest jest nieważny. Np. gdyby w szpitalu znalazł się jakiś Żyd czy niedowiarek, nie
ochrzczony a pobożna pielęgniarka postanowiła go ochrzcić – by zapewnić mu niebo – bez
jego wiedzy, to może go dziesięć razy ochrzcić, a jednak nic mu nie pomoże, bo chrzest jest
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ważny na podstawie wiary. Dlatego Kościół najpierw głosi Ewangelię. Ewangelia ma
doprowadzić do przyjęcia Chrystusa z wiarą. Wtedy człowiek otrzymuje już Ducha Świętego,
bo bez Niego nie może przyjąć Chrystusa, nie może uwierzyć. Wtedy już człowiek ma życie
wieczne.
Z praktyki, z nauki Kościoła wiemy, że jeżeli ktoś jest katechumenem, to znaczy
przygotowuje się do chrztu św. (katechumenem może zostać ten, kto uwierzył w Chrystusa w
wyniku ewangelizacji i przyjął Go) i umrze, jako katechumen, przed przyjęciem chrztu św., to
nie ma wątpliwości co do jego zbawienia. Katechumeni nie ochrzczeni zawsze byli uważani
za członków Kościoła. Jeżeli bowiem ktoś uwierzył w Chrystusa i przyjął wiarę, to chrzest
jest dopełnieniem jego wiary i włączeniem do Kościoła wyznawców Chrystusa. Ewangelia,
Słowo Boże prowadzi do chrztu. Dlatego wszyscy, którzy uwierzyli, przyjmują chrzest.
Można zapytać – ja to pytanie zadałem naszym braciom z ruchu Agape, kiedy byłem w ich
centrali w Kalifornii – dlaczego głoszą nakaz Chrystusa i całą wiarę na tym opierają, skoro to
tylko połowa, bo kto uwierzy i ochrzci się w Piśmie św. powiedziane jest (Mk 16, 16). „Idąc
na cały świat, czyńcie uczniów i udzielajcie chrztu” (Mt 28, 19). Dlaczego wypełniacie tylko
pierwszą połowę nakazu Chrystusa. Dano mi odpowiedź, która mnie zupełnie zadowoliła:
„Dlatego, że jesteśmy ruchem ewangelizacyjnym i nie chcemy zakładać nowego Kościoła.
Gdybyśmy udzielali chrztu, to tworzylibyśmy Kościół, a w Stanach Zjednoczonych jest
dwieście kilkadziesiąt Kościołów. Nie chcemy przeto tworzyć jeszcze jednego. Ograniczamy
się do ewangelizacji, do głoszenia wiary. Kto uwierzy, winien iść do Kościoła, gdzie będzie
ochrzczony. Chrzest bowiem stanowi włączenie do wspólnoty Kościoła. Ewangelizacja go
poprzedza. Zanim ktoś wejdzie do Kościoła, musi najpierw uwierzyć w Chrystusa, przyjąć
Go, by w ten sposób przygotować się do chrztu”. Wszystko więc jest w porządku. Bracia z
Agape nie udzielają chrztu św., nie uważają tego za swoje zadanie. Gdyby się tym zajęli,
powstałaby sytuacja trudna, mogłoby dojść do skłócenia. Jedni mówiliby, że ochrzcić można
tylko dzieci, inni uznawaliby tylko chrzest dorosłych, jedni domagaliby się chrztu przez
zanurzenie, inni przez pokropienie. Chrzest jest jeden, ale jeżeli chodzi o sposób jego
udzielania, nie ma – niestety – jedności.
Tymczasem chodzi o to, by działać tam, gdzie jest jedność. Wiara jest podstawą, od
niej trzeba zacząć, nie można jej pominąć. Oczywiście dla nas, katolików, ochrzczonych
niemożliwe jest pominięcie w Ewangelii zagadnienia chrztu, bo chrzest jest dla nas czymś
oczywistym. Problemem jest dla nas natomiast to, że często pamiętamy o chrzcie a
zapominamy o wierze.
Często jest u nas dzisiaj taka sytuacja: ojciec należy do partii i nie może pozwolić na
to, żeby dziecko ochrzcić, dlatego jedzie do obcego kościoła, żona jest także niepraktykująca,
a babcia nalega, by ochrzcić dziecko. Dla świętej zgody więc, dla tradycji, może dla wiary
zabobonnej, ojciec ustępuje. Czy jednak w ogóle wolno dziecko ochrzcić w takich
warunkach? Według nauki Kościoła nie wolno, bo nie ma żadnej rękojmi, że będzie wzrastało
w atmosferze wiary, że po dojściu do używania rozumu spotka się ze świadectwem, z
ewangelizacją, z głoszeniem Chrystusa i od chrztu dojdzie do wiary. To bowiem, że Kościół
przyjął praktykę chrztu dzieci, nie oznacza wcale, że nie uznaje związku wiary i chrztu. Po
prostu odwrócona została kolejność: najpierw chrzest, a potem katecheza, ewangelizacja,
wiara. Oba te elementy muszą występować razem. Dopiero wtedy dochodzi się do pełni.
W pierwszych wiekach ponieważ rodzice żyjący wiarą chcieli swoim dzieciom
zrodzonym w małżeństwie dać to, co najlepsze, więc od razu dawali im Chrystusa, wiarę.
Dzieci otrzymywały chrzest w wierze rodziców, ale rodzice tym samym zobowiązywali się,
że doprowadzą dziecko do wiary, zaraz gdy stanie się ono zdolne do przyjęcia Chrystusa w
sposób osobowy.
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Zasada: wiara i sakrament, wiara i chrzest nigdy nie została rozluźniona. Zawsze
obowiązuje w nauce Kościoła, bo to jest Objawienie Boże, to jest nauka Chrystusa.
Wiara jest podstawą, a chrzest jest jej konsekwencją. Chciałbym jeszcze przypomnieć
z nauki Kościoła pojęcie tzw. chrztu pragnienia. W nauce katechizmu rozróżnia się trzy
rodzaje chrztu świętego: chrzest z wody, chrzest krwi i chrzest pragnienia.
Chrzest z wody – to sakrament, obrzęd ustanowiony przez Chrystusa. Jeżeli ktoś
ponosi męczeństwo dla Chrystusa, choć nie jest ochrzczony, to męczeństwo – przelanie krwi
– w wierze Kościoła ma takie same skutki jak chrzest. Jest to tzw. chrzest krwi. Chrzest
pragnienia jest wtedy, kiedy ktoś nie zna chrztu św. jako obrzędu albo też obraca się w takim
środowisku, gdzie on nie jest praktykowany, ale wierzy w Chrystusa i przyjmuje Chrystusa,
przyjmuje Ducha Świętego z wiarą. Gdyby znał chrzest, na pewno przyjąłby go, bo chce
wypełnić wszystko, czego żąda Chrystus. W tym znaczeniu ma chrzest pragnienia. To
wystarczy. Skutki są takie same jak gdyby przyjął chrzest.
Na tej zasadzie – chociaż jest prawdą, że chrzest jest do zbawienia konieczny –
ogromna liczba ludzi, nawet może większa niż liczba ochrzczonych, może się zbawić bez
chrztu św. z wody, tylko przez tzw. chrzest pragnienia. Tak naucza Kościół.
Napełnienie Duchem Świętym dokonuje się przez wiarę.
Jak trzeba się przygotować do napełnienia Duchem Świętym? Jakie warunki trzeba
spełnić, aby napełnienie Duchem Świętym stało się rzeczywistością w naszym życiu? Przede
wszystkim trzeba pragnąć napełnienia Duchem Świętym. Pragnienie jest konsekwencją wiary.
Wiara zawsze dotyczy obietnicy Boga. (Chrystus obiecał nam napełnienie Duchem). Pragnąć,
dla wierzącego, dla chrześcijanina znaczy modlić się, bo nasze pragnienia wobec Boga
wyrażamy w modlitwie. Pragnąć napełnienia Duchem Świętym, to modlić się o nie, ale w
oparciu o słowa Chrystusa: „Otrzymacie moc zstępującego, przychodzącego na was Ducha
Świętego. Duch Święty – Pocieszyciel wszystkiego was nauczy”. Chrystus obiecał,
uwierzyłem Jego Słowu, ale On chce, abym dobrowolnie, z własnej woli otworzył się na ten
obiecany dar. Dlatego muszę pragnąć i muszę się modlić.
Mogą być we mnie przeszkody nie pozwalające mi przyjąć Ducha Świętego.
Przeszkodą jest grzech. Postawa grzechu bowiem to postawa zamknięta na przyjęcie Ducha
Świętego. Dopóki jest we mnie grzech, nie jestem zdolny do przyjęcia darów Ducha
Świętego. Dlatego muszę uznać i wyznać grzech. Jest to konieczne, abym otrzymał
odpuszczenie grzechów. To co nasi. bracia z Agape nazywają „duchowym oddychaniem”, to
co my nazwaliśmy żalem za grzechy – i o ile możliwości sakramentalne pojednanie – jest
usunięciem przeszkody. Jeżeli zastanawiam się nad sobą i widzę, że nie ma we mnie pełni
życia Ducha Świętego, że nie odczuwam go, że jest ono dalekie ode mnie, to muszę znaleźć
przyczynę tego, wykryć przeszkodę, odkryć w sobie grzech i uwolnić się od niego. Zauważa
się tu pewien paradoks: uznanie i wyznanie grzechów wymaga przecież pomocy Ducha
Świętego. Teologia łaski mówi w tym miejscu o tzw. łasce uprzedzającej. Duch Święty chce
nam dać wiele łask, daje nam łaskę początkową, uprzedzającą, która jest potrzebna, żebyśmy
się mogli uwolnić od grzechu.
Co dalej? Dochodzimy do momentu kluczowego zagadnienia, do tajemnicy, która
rozwiązuje ten problem. Może być tak, że ktoś usłyszał o Duchu Świętym, o tajemnicy Ducha
Świętego, o napełnieniu Nim i zachęcony tym, zapragnął Ducha Świętego, modli się i nawet
zdobył się na uznanie i wyznanie grzechów. Teraz czeka, aż Duch Święty go napełni i nie
może się doczekać. Nic się nie dzieje. Przypomnijmy, że Duchem Świętym jesteśmy
napełnieni przez wiarę. Chrystus obiecał, a nawet nie tylko obiecał, ale nakazał: „napełniajcie
się Duchem Świętym,” bo powiedziane jest w Liście do Efezjan: „Nie upijajcie się winem, ale
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napełniajcie się Duchem Świętym” (5, 18). Św. Jan zaś pisze w swoim Liście: „Ufność, którą
w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że On wysłuchuje wszystkich naszych próśb
zgodnych z Jego wolą. A jeżeli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni
jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili” (1 J 5, 14-15). Skoro więc Bóg
nakazuje nam, abyśmy się napełniali Duchem Świętym i obiecuje, że spełni to, o co Go
prosimy, i skoro zwróciliśmy się do Niego z prośbą o napełnienie Duchem Świętym, to
musimy tak postępować jak gdybyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, a nie czekać aż to
napełnienie w jakiś sposób się objawi.
Trzeba to dobrze zrozumieć: jestem przekonany i pewny – to jest wiara – że
napełnienie Duchem Świętym nie jest jakąś tylko możliwością, ale że jest rzeczywistością, że
już się dokonało, bo jeżeli jest ono obietnicą Bożą, to nie może pozostać nie spełnione.
Można to wyjaśnić za pomocą następującego porównania: Powiedzmy, że mam pieniądze w
banku. One są moje. Mogę pójść do banku i nie muszę kasjera prosić, by zechciał mi wydać
sto dolarów, ale tylko wypełniam czek, bo pieniądze są moje, ja nimi dysponuję. Otóż
właśnie, ja muszę dysponować łaską Ducha Świętego, bo ją mam, to znaczy po prostu, że
muszę tak postępować, jak należy postępować mając Ducha Świętego, czyli postępować w
Duchu, nie czekać. Duch Święty mówi, Słowo Boże mówi: „Przebaczajcie jeden drugiemu”,
więc przebaczam. „Za wszystko dziękujcie Bogu”. Oblałem egzamin i mówię w Duchu:
Panie Boże, dziękuję Ci, że oblałem egzamin. I tak w każdej sytuacji.
To jest cała tajemnica. Napełnienie Duchem Świętym to nie sprawa jakiejś emocji,
jakiegoś przeżycia, jakiegoś działania takiego, że coś się we mnie stanie beze mnie, wbrew
mojej woli. To dokonuje się przez moją wolę, a wszystko opiera się na wierze, a wiara musi
być pewna. Tę tajemnicę musimy zrozumieć. Napełnienia Duchem nie musimy przeżywać w
sposób niezwykły jako coś dramatycznego, jako jakiś wstrząs. Duch Święty nie musi zstąpić
na nas w postaci języków ognistych, nie musimy mówić językami, prorokować, ale musimy
wierzyć w to, że jesteśmy rzeczywiście napełnieni Duchem Świętym i tak postępować, jak
postępują ci, którzy żyją według Ducha: postępować według Słowa Bożego, według woli
Bożej, według woli Chrystusa. Cała tajemnica tkwi w podpisaniu czeku. Pieniądze leżą w
banku, są moje, ale jeżeli nie podpiszę czeku, to będą leżały w kasie pancernej bez użytku.
Nie będę dysponować nimi, chociaż są moje. Dopiero gdy podpiszę czek, pieniądze zaczną
działać, pójdą w ruch. Jeżeli swoją wolną wolą podpisuję czek, wtedy „puszczam w ruch”
łaskę Ducha Świętego i Jego moc. Tym podpisem jest wiara. Wiara ma siedlisko w mojej
rozumnej woli.
Napełnienie Duchem Świętym to po prostu pewien sposób życia, pewien styl życia. W
każdej chwili jesteśmy gotowi poddać się kierownictwu Chrystusa i Jego Ducha, przyjąć Jego
wolę, działać według Jego Słowa. Jeżeli swoją wolą podejmujemy taką decyzję, to działamy
w Duchu Świętym, zgodnie z Duchem Chrystusa. Duch Święty jest wtedy jak gdyby do
naszej dyspozycji, bo chce, byśmy działali według woli Chrystusa, żeby Chrystus żył w nas,
żebyśmy żyli w Chrystusie.
Jeszcze należałoby tu dotknąć jednego problemu (kontrowersyjnego). W życiu
chrześcijan jest dziś jeszcze inna droga, i inna w związku z tym interpretacja, napełnienia
Duchem Świętym, Ta droga, którą spotykamy w tzw. ruchu charyzmatycznym, w ruchu
odnowy charyzmatycznej. Tam napełnienie Duchem Świętym przeżywa się w innej formie.
Łączy się to zwykle z nakładaniem rąk i modlitwą wstawienniczą jednych chrześcijan za
innych. Wtedy przybiera to formę rzeczywiście aktualnego napełnienia Duchem Świętym,
przekazania Ducha świętego.
W jakim stopniu pozostaje ono do tego napełnienia Duchem Świętym, o którym
mówiłem, to już osobne zagadnienie. W każdym razie na pewno jedno z drugim nie jest
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sprzeczne. Jedno drugiego nie wyklucza, a raczej uzupełniają się wzajemnie.
Droga napełnienia Duchem Świętym przez wiarę jest drogą podstawową i nawet ci,
którzy otrzymują dary Ducha Świętego na drodze zwanej charyzmatyczną, również muszą w
końcu wejść na drogę, o której była mowa, na drogę wiary. Chodzi tu o pewne dary
nadzwyczajne, których istnienie w życiu Kościoła poświadcza Pismo Św., ale jeżeli jednak
nie łączy się to z tą drogą, o której mówiłem, to wówczas tamta droga może być narażona na
różne niebezpieczeństwa i złudzenia. Dlatego ta droga na pewno jest bezpieczniejsza i
bardziej zasadnicza, co nie znaczy, że tamtą drogę można lekceważyć i nie przyjmować
nadzwyczajnych darów z wdzięcznością jako działania Ducha Świętego. To działanie właśnie
dzisiaj bardzo jest Kościołowi potrzebne. Jedno drugiego nie wyklucza. Jest to tylko inny
sposób działania Ducha Świętego, który nie wyklucza sposobu, o którym tu była mowa.
Przyjmowanie Ducha Świętego przez wiarę, napełnianie się Duchem Świętym przez wiarę to
droga zasadnicza.
Tu potrzeba jeszcze dodać, że to napełnianie Duchem Świętym nie jest czymś
jednorazowym w życiu, ale dokonuje się ciągle. Ile razy w wierze zwracam się do Chrystusa
w gotowości poddania się Jego Słowu i Jego woli, tyle razy napełniam się Duchem Świętym.
Dlatego mówi Pismo św.: „Napełniajcie się Duchem Świętym”, bo ma to być pewną stałą
funkcją życia chrześcijańskiego.

C. Wiara a postępowanie w Duchu Świętym
Konferencja ta będzie pewnym uzupełnieniem konferencji poprzedniej, w której była
mowa o napełnieniu Duchem Świętym. Istotą i konsekwencją napełnienia Duchem Świętym
ma być życie według wymagań Słowa Bożego, czyli życie kierowane przez Chrystusa.
Wysiłek zmierzający do prowadzenia takiego życia jest równoznaczny z życiem według
Ducha, życiem w Duchu. Życie takie nazywamy chodzeniem w Duchu, lub postępowaniem w
Duchu Świętym. Jest to nieco inne rozumienie napełnienia Duchem Świętym niż to, z którym
spotykamy się w tzw. ruchach charyzmatycznych. Chciałbym tę sprawę wyjaśnić, ponieważ
wielu z nas spotyka się dzisiaj z grupami modlitewnymi tzw. charyzmatycznymi albo z tzw.
seminariami życia według Ducha, warto więc wiedzieć, na czym polegają różnice w
interpretacji. W ramach tzw. seminariów odbywa się po czwartym tygodniu modlitwa o
wylanie Ducha Świętego. Modlą się wtedy jedni za drugich o napełnienie Duchem Świętym.
Chodzi więc o to samo, o czym była mowa wczoraj. Mówiliśmy również o tym, że to
napełnienie Duchem Świętym praktycznie dokonuje się przez modlitwę, że musimy modlić
się o to, abyśmy zostali napełnieni Duchem Świętym. Różnica jest może taka, że u nas
zachęca się każdego, by się modlił o napełnienie Duchem Świętym. Każdy bowiem jest
wezwany do tego, żeby opierając się na wierze I na obietnicy Bożej prosić Pana o napełnienie
Duchem Świętym.
Jeżeli chodzi o grupy charyzmatyczne, to praktykowana jest w nich modlitwa
wstawiennicza jednych za drugich. Jedni, którzy wcześniej przeżyli napełnienie Duchem
Świętym, upraszają dary Ducha Świętego dla innych. Dokonuje się to przez modlitwę z
nałożeniem rąk. Przy tej formie modlitwy o napełnienie Duchem Świętym objawiają się
pewne dary Ducha Świętego takie jak dar języków, dar proroctwa, dar uzdrawiania.
Pismo św. rozróżnia owoce i dary Ducha Świętego. W Liście do Galatów (5, 22-23)
jest powiedziane: „owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. O darach zaś Ducha Świętego jest mowa
szczególnie w Liście do Koryntian w rozdziale 12. „Nie chciałbym bracia, abyście nie
wiedzieli o darach duchowych”.
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O zasadach korzystania z tych darów jest mowa w rozdziale 14 Listu do Koryntian.
Potem św. Paweł wskazuje na różne dary, z których największym jest miłość. „Czy wszyscy
prorokują, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają dar czynienia cudów, czy
wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania, czy wszyscy przemawiają językami, czy wszyscy
potrafią je tłumaczyć. Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą” (1 Kor 12, 29-31), po czym następuje w rozdziale 13 piękny hymn o miłości. Ta
miłość jest ukazana jako największy dar Ducha Świętego. Podkreśla to jeszcze raz św. Paweł
w rozdziale 14, gdy mówi: „starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe,
szczególnie zaś o dar proroctwa” (14, 1). Potem następuje szereg szczegółowych uwag o
różnych darach Ducha Świętego i o sposobie korzystania z nich we wspólnocie
chrześcijańskiej, zwłaszcza we wspólnych zgromadzeniach, w czasie wspólnej modlitwy.
Nie jest łatwo przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy owocami a darami Ducha
Świętego. Można by to najogólniej, i nie w sposób całkiem ścisły, tak wyrazić: owoce Ducha
Świętego są dane najpierw dla osobistego uświęcenia i osobistej przemiany człowieka. Są one
przejawem nowego życia w człowieku. To nowe życie polega zaś na tym, że człowiek jest
uzdolniony do tego, żeby służyć lepiej innym ludziom. Służyć według myśli Bożej tzn.
świadczyć o Bogu i zbliżać innych do Boga oraz budować wspólnotę z Bogiem i pomiędzy
sobą. W tym znaczeniu trudno przeprowadzić rozgraniczenie pomiędzy owocami Ducha
Świętego danymi dla osobistego uświęcenia i dla apostolstwa, czy dla budowania Kościoła.
Taki podział się przyjmuje, chociaż jest on trochę sztuczny, bo w gruncie rzeczy nie ma
żadnego daru Ducha Świętego, który nie służyłby ostatecznie budowaniu Królestwa Bożego,
wspólnoty chrześcijańskiej. Można jednak powiedzieć, że owoce Ducha Świętego są w
pierwszym rzędzie dane dla przemiany człowieka, a człowiek przemieniony przez te owoce,
daje świadectwo swego przemienionego życia i przez to służy innym, i prowadzi ich do
Chrystusa i do wspólnoty chrześcijan. Natomiast o darach mówi się ogólnie, że one są dane
nie tyle dla osobistego uświęcenia, czy osobistej przemiany, ile dla wspólnoty, dla posługi.
Zdarza się, że ktoś otrzymuje dary nawet niezwykłe, ale one nie świadczą o danym
człowieku, o jego wewnętrznej przemianie. Można na potwierdzenie tego przytoczyć słowo
Chrystusa „Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie czy nie prorokowaliśmy mocą Twego
imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów
mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem” (Mt 7, 22-23). Kontekst
zaś tych słów Chrystusa jest taki: „Nie każdy, który Mi mówi: ‘Panie, Panie’, wejdzie do
Królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,
21). Chrystus mocno akcentuje, że sprawdzianem tego, iż się jest blisko Boga, blisko
Chrystusa nie jest prorokowanie czy czynienie cudów, ale życie według woli Chrystusa,
według woli Jego Ojca i według Jego słowa. Pewne znaki natomiast same w sobie nie są
jeszcze czymś najważniejszym i nie są żadną gwarancją. Tzw. dary Ducha Świętego są jakąś
manifestacją, przejawem Jego obecności i działania, są dane przede wszystkim dla
niewierzących jako świadectwo a także dla budowania wspólnoty chrześcijan. Te dary Ducha
Świętego należy oczywiście przyjmować z wdzięcznością, ale te dary muszą równocześnie
być poddane jakiejś ocenie, jakiemuś kierownictwu ze strony „starszych” Kościoła, którzy
decydują o tym w jaki sposób mają być one używane. Św. Paweł to czyni w 14. rozdziale
Listu do Koryntian. Poza tym te dary nadzwyczajne nie są konieczne, żeby prowadzić życie w
Duchu. Nie można przyjmować twierdzenia niektórych, że np. mówienie językami to jest
dopiero pewny znak działania Ducha Świętego i zawsze gdy Duch Święty kogoś napełnia, to
daje dar języków. Jest to twierdzenie niezgodne z Pismem św. i z tradycją i takiego
twierdzenia nie możemy przyjmować.
Ta droga, o której tutaj mówiliśmy, jest dla wszystkich chrześcijan drogą i pewniejszą,
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i wszystkich obowiązującą, bo nawet jeśli ktoś posiada dary nadzwyczajne to nie jest
zwolniony od obowiązku i wysiłku, by żyć wiarą i postępować według Słowa Bożego.
Najpewniejszym sprawdzianem działania Ducha Świętego jest miłość i wynikające z niej
dążenie do jedności. Tam, gdzie pojawia się duch partykularyzmu, dzielenia,
przeciwstawiania, zamykania się, tam na pewno nie działa Duch Święty, bo Duch Święty jest
Duchem jedności i miłości.
Ta droga napełniania się Duchem Świętym, która tu została przedstawiona i którą
głoszą nasi bracia z ruchu Agape, opiera się na pewnym fundamencie biblijnym; jest więc
drogą bezpieczną i jest drogą dla wszystkich. A tamta droga jest oczywiście też zaświadczoną
przez Pismo i na tamtej drodze działa też Duch Święty, ale to nie jest droga dla wszystkich, to
nie jest droga konieczna. Tamta droga wymaga pewnej czujności, bo łączą się z nią pewne
możliwe wypaczenia czy nadużycia i dlatego musi być z nią zawsze związane roztropne
kierownictwo.
W związku z napełnieniem Duchem Świętym pojmowanym jako pewien sposób życia
wydają się jeszcze potrzebne pewne uwagi uzupełniające czy też pewne rozwinięcie tego, o
czym już była mowa. W życiu wielu chrześcijan przejawia się często pewna chwiejność,
zmienność nastrojów. Miewają oni pewne okresy entuzjazmu i radości, a potem zapał, miłość
do Chrystusa wydaje się gdzieś znikać, zamierać, przychodzą różne pokusy, doświadczenia,
zniechęcenia. Ważne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób stale prowadzić życie w Duchu, w
jaki sposób stale na co dzień mieć tę moc Ducha Świętego i trwać na tej drodze życia według
Ducha. Trzeba tu pamiętać o pewnych radach, zasadach, które są przedstawione w Piśmie św.
Jeżeli będziemy się ich trzymali to możemy liczyć na to, że będzie w naszym życiu pewna
stałość tego życia w Duchu i nie będzie wahań czy fluktuacji różnych nastrojów.
Pierwsza rzecz – trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby stale praktykować tzw.
„duchowe oddychanie” albo też to, co w naszej tradycji katolickiej nazywa się praktyką żalu
doskonałego za grzechy. To powinno się stać nawykiem w naszym życiu. Powinniśmy to
robić codziennie np. przy modlitwie wieczornej, można zawsze sprawdzić, czy jesteśmy w
swoim postępowaniu zgodni ze Słowem Bożym. Jeżeli nas coś niepokoi czy sumienie coś
nam wyrzuca, to trzeba zdobyć się na uznanie tego zła przed Bogiem i na wyznanie naszych
błędów, braków, upadków, trzeba zdobyć się na wiarę w moc Chrystusowej Krwi i śmierci
zbawczej na Krzyżu. Trzeba zawierzyć Bożej miłości, Bożemu miłosierdziu oraz oddać Bogu
swoje problemy i dokonać zwrotu swojej woli ku Słowu Bożemu, ku wymaganiu Chrystusa.
Jeżeli będziemy stale praktykowali to w swoim życiu duchowym, wtedy nie będzie okresów
załamania się i zniechęcenia, ale będziemy stale na właściwej drodze i będziemy na niej
postępowali.
Druga sprawa. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście żyjemy według Ducha Świętego,
dobrze jest posługiwać się bardzo prostym, wymownym obrazem. Chodzi o ten prosty
rysunek koła i tronu pośrodku i o pytanie: czy Chrystus jest rzeczywiście Panem, czy On jest
na tronie mego serca, czy On zajmuje w moim życiu pozycję centralną, czy wszystko w moim
życiu jest Jemu poddane? Czy też miejsce centralne zajmuje moje „ja” – ego, czy kieruję się
jakimś egoizmem? Nie jest rzeczą zbyt trudną zdać sobie z tego sprawę, chociaż oczywiście
jest w nas dużo ukrytej pychy i ukrytego egoizmu i często nie rejestrujemy świadomie, kiedy
ulegamy jakiemuś odruchowi egoizmu, samolubstwa, pychy. Ale Duch Święty stopniowo
będzie nam odsłaniał te dziedziny i sfery naszego życia, naszej osobowości, które nie są
jeszcze oczyszczone i poddane Chrystusowi. I w miarę jak będziemy sobie to uświadamiali,
będziemy mogli poddać to wszystko Chrystusowi. Ciągle musimy do tego wracać i w ten
sposób musi się dokonywać stała przemiana człowieka cielesnego w człowieka duchowego.
Człowiek cielesny to ten, w którym własne „ja” jeszcze jest na tronie, człowiek duchowy to
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ten, który wprowadził Chrystusa na tron swego życia, swego serca.
Następna rada, o której trzeba pamiętać. To nowe życie, życie w Duchu, życie
poddane kierownictwu Chrystusa, kierowane przez Niego nie będzie oczywiście życiem
wolnym od walki wewnętrznej, od pewnych napięć i konfliktów, bo Pismo św. wyraźnie
mówi, że życie chrześcijańskie jest walką i nawet wyraźnie nam ukazuje wrogów, z którymi
musimy ciągle prowadzić walkę nazywając tych wrogów światem, ciałem i szatanem. Świat,
ciało i diabeł czy szatan to są wrogowie, z którymi każdy chrześcijanin musi prowadzić walkę
duchową. Św. Jan mówi w swoim Liście, żeby nie miłowali świata i wszystkiego co pochodzi
od świata. Kto miłuje świat, ten nie ma w sobie miłości Ojca. Wszystko co jest na świecie:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego świata nie pochodzi od Ojca ale ze świata, a
świat przemija wraz ze swoją pożądliwością. Kto zaś pełni wolę Bożą trwa na wieki (por. 1 J
2, 15-17).
W tym znaczeniu mówi Pismo św. o świecie. Sam świat jako taki nie jest zły, bo jest
stworzony przez Boga, ale złem jest pożądliwość czyli nasz niewłaściwy stosunek do świata,
tak że wartości tego świata zajmują pierwsze miejsce w hierarchii wartości. Te wartości nie są
podporządkowane Bogu, ale wysuwają się one na pierwszy plan, dlatego mówi się o
pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze tego życia. W tym znaczeniu musimy walczyć
ze światem, żeby nie pozwolić się opanować przez pożądliwości światowe. Ciało pożąda
przeciw duchowi – jak mówi św. Paweł w Liście do Galatów (por. 5, 16-17) – duch
przeciwko ciału. Trzeba tu jeszcze wyjaśnić, że w Piśmie św. słowo „ciało” nie oznacza tylko
sfery zmysłowej, cielesnej w znaczeniu dosłownym. Tu nie chodzi o jakieś przeciwstawienie
pierwiastka duchowego i cielesnego w człowieku. W języku św. Pawła i w języku Pisma św.
ciało to jest cały człowiek, o ile on tworzy jak gdyby dla siebie układ zamknięty, tzn. żyje dla
siebie, a życie nie jest otwarte ku Bogu i poddane Bożym planom zbawczym. To jest w końcu
to samo, co powiedziane jest w tym rysunku, że nasze „ja” jest ośrodkiem wszystkiego, nasze
– ego, i całe nasze życie wokół tego się obraca, bo wtedy tworzymy z własnych ambicji,
planów świat zamknięty i to jest pewien układ, pewien system, który jest zamknięty dla Boga,
dla Bożych planów zbawczych. To jest nasza zguba, bo wtedy nasze życie nie jest otwarte ku
Bogu, ku Bożym planom zbawczym. Nie możemy wtedy mieć pełni życia. To jest właśnie
„ciało” w języku biblijnym albo inaczej stary człowiek w nas. Z tym musimy walczyć.
Wreszcie walczymy z mocami ciemności, walczymy z szatanem, który chce nas
oderwać od Boga i chce, abyśmy się zamknęli w sobie, w swoim świecie, bo wtedy stajemy
się jego niewolnikami. Ale jeżeli staramy się żyć według Słowa Bożego, wtedy zwyciężamy –
tak jak Chrystus – i świat, i ciało, i szatana i powoli wchodzimy na drogę życia duchowego,
życia według Ducha, życia kierowanego przez Chrystusa i to życie jest życiem zwycięskim w
stosunku do tamtych mocy, które chcą nad nami panować i doprowadzić nas do zguby.
Następna zasada mówi, żeby nie polegać w swoim życiu na uczuciach, ale na wierze.
Uczucia są z natury zmienne, niezależne od nas i jeżeli poddajemy się uczuciom, to wtedy
przeżywamy wzloty i upadki, jesteśmy igraszką zmiennych nastrojów, wtedy stajemy się
zależni od pogody, od ciśnienia… całe nasze życie jest wtedy huśtawką nastrojów. Jesteśmy
nawet dosłownie – jak to mówi św. Paweł – niewolnikami żywiołów tego świata. Oczywiście
człowiek jest zależny od tych wszystkich wpływów, ale dzięki wierze, posiadamy moc, która
pozwala nam nad nimi panować, nie musimy im ulegać. Wiara jest relacją do Słowa Bożego i
ona pozwala nam nie zwracać uwagi na taki czy inny nastrój, usposobienie, uczucie, trzymać
się Słowa Bożego. Gdy np. na skutek niskiego ciśnienia, kiepskiej pogody czy niewyspania
wpadamy w zły nastrój, musimy starać się .go przezwyciężyć wiarą. Nie wolno nam
poddawać się różnym pesymistycznym myślom, które nas mogą ogarnąć, ale trzeba oprzeć
się wiarą na Słowie Bożym i tak postępować, jak nam to Słowo Boże dyktuje, bo to Słowo
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jest nieomylne, Ono jest niewzruszone. To jest bardzo ważne, żeby szukać zawsze oparcia w
Słowie Bożym przez wiarę a nie ulegać zmiennym nastrojom naszych uczuć.
I wreszcie jeszcze jedna wskazówka bardzo prosta, o której była już wzmianka
mianowicie: trzeba trzymać się Słowa Bożego, które mówi do nas w Pierwszym Liście do
Tesaloniczan (5, 18) „za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie
Jezusie względem was”. Musimy się nauczyć postawy nieustannego dziękczynienia Bogu za
wszystko, bez żadnego wyjątku. Nasze modlitwy zawsze powinny się zaczynać od
dziękczynienia a nie od narzekania. Taki się przyjął niestety styl życia, że bez przerwy
potrafimy narzekać. Często już od rana, gdy deszcz pada i jest ponuro narzekamy na pogodę,
jak gdyby sprawa pogody była naszą sprawą. Jakim prawem mieszamy się Panu Bogu do
Jego spraw. My nie mamy najmniejszego wpływu na to, jaka będzie pogoda; nic zmienić nie
możemy, a narzekając wybrzydzamy się na Pana Boga. Tymczasem trzeba się modlić:
„Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dzisiaj jest deszcz, dziękuję za to słońce” itp. Za wszystko
trzeba dziękować. I potem się pokaże, ile dobra wynika z tego, że nie my planujemy, bo Pan
Bóg lepiej wie, jak pokierować wszystkim i zawsze wyprowadzi wszystko ku dobremu. Nic
tak nie umacnia naszej wiary jak postawa nieustannego dziękczynienia. Uczymy się wtedy
ufności i wnikania w myśli Boże, które nie są myślami naszymi, uczymy się odgadywać
wyższe plany Boże, myśli Boże, uczymy się wartości inaczej, nie po ludzku tylko, uczymy się
odkrywać wartości cierpienia i różnych doświadczeń. Odkrywamy po prostu inny świat
wartości. Dzięki temu, że potrafimy zdobyć się na dziękczynienie od razu pada światło na
nasze życie i zaczynamy myśleć po Bożemu. A właśnie o to chodzi, że musimy zmienić
sposób patrzenia na wszystkie‚ sprawy i przechodzić z myślenia ludzkiego na myślenie w
kategoriach Bożych planów. Dlatego konieczne jest nieustanne dziękczynienie, w każdej
sytuacji, chociażby nawet przychodziło nam to z dużym trudem. Od nas to zależy w końcu i
jeśli się na to dziękczynienie w takich trudnych chwilach zdobędziemy, to zobaczymy jak
niezwykle jest ono owocne w naszym życiu wewnętrznym, w naszym życiu modlitwy. To są
pewne praktyczne wskazania dotyczące prowadzenia życia według Ducha. To jest droga
bardzo prosta i dla każdego dostępna. Wszyscy musimy się jej uczyć.
Jeszcze na zakończenie jedna uwaga dotycząca terminologii. Nasi bracia z ruchu
Agape używają określenia „być napełnionym Duchem Świętym”, w wielu innych
wspólnotach mówi się o życiu w Duchu, chodzeniu w Duchu Świętym. W ruchu oazowym, w
Ruchu Światło-Życie to samo wyrażamy w formule: Fos-Dzoe, Światło-Życie. W gruncie
rzeczy chodzi tu zupełnie o to samo, o tę samą rzeczywistość. Światło – to jest Słowo Boże,
to jest to, co poznajemy. Poznawszy – trzeba tak postępować, jak wymaga tego owo światło,
czyli podjąć wysiłek życia. To samo mówią nasi bracia – „masz Słowo Boże i tak czyń jak
ono każe”, a wtedy będziesz postępował w Duchu, będziesz napełniony Duchem Świętym.
Dokładnie to samo chcemy wyrazić w tym znaku, w tym symbolu czy w tych słowach:
Światło-Życie. Chodzi o stały wysiłek podporządkowania życia wymaganiu Słowa Bożego,
wymaganiu tego światła, które otrzymujemy od Chrystusa przez Jego słowo. Jeżeli
postępujemy w ten sposób, jeżeli podejmujemy takie wysiłki, to wtedy mamy nowe życie,
żyjemy, rozwijamy się – postępujemy w Duchu.

D. Wiara a świadczenie w Duchu Świętym
Mówić będziemy o świadczeniu w Duchu Świętym nie w znaczeniu dawania
świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem na jakimś zgromadzeniu chrześcijan, czy
podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, ale w znaczeniu prowadzenia ludzi do Chrystusa
zawsze i wszędzie, wykorzystywaniu każdej okazji do mówienia o Chrystusie, uznawaniu
tego za najważniejsze swoje zadanie.
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W jaki sposób mamy dojść do takiego świadczenia o Chrystusie? Uczestniczymy w
małej ewangelizacji właśnie po to, żeby się tego nauczyć.
Dawanie świadectwa – to pierwsze stwierdzenie – wyrasta z pewnej świadomości
ogólnej chrześcijanina, z pewnej koncepcji życia chrześcijańskiego. Na pytanie: co to znaczy
być chrześcijaninem możemy otrzymać różne odpowiedzi. W naszych środowiskach z
pewnością najczęściej słyszymy, że być chrześcijaninem tzn. być ochrzczonym, chodzić do
kościoła w niedzielę, wierzyć w to, czego naucza nasz Kościół, spełniać przykazania,
przyjmować sakramenty święte. Otóż w świadomości ludzi, którzy w ten sposób odpowiadają
na to pytanie, być chrześcijaninem to sprawa pewnych praktyk, czy pewnych warunków,
które człowiek musi spełnić, warunków formalnych, zewnętrznych, można by nawet
powiedzieć organizacyjnych. Należę do „organizacji”, która nazywa się: Kościół katolicki,
więc muszę spełniać określone warunki. Można jednak w inny sposób przekonać się, co dla
kogoś znaczy: być chrześcijaninem, zadając pytanie: co uważasz za najważniejsze przeżycie
w twoim dotychczasowym życiu? Jeżeli usłyszymy odpowiedź: „Najważniejszym przeżyciem
w moim dotychczasowym życiu było poznanie Chrystusa i przyjęcie Go jako mojego Pana i
Zbawiciela”, to możemy postawić drugie pytanie: co, twoim zdaniem, największego możesz
uczynić dla drugiego człowieka, aby mu pomóc. Możemy otrzymać odpowiedź: „Mogę
pomóc temu człowiekowi w tym, aby i on poznał Chrystusa, a także przyjął Go jako swojego
Pana i Zbawiciela”. Otóż jeżeli ktoś w ten sposób odpowiada na pytania: „Co uważasz za
najważniejsze przeżycie w twoim dotychczasowym życiu”? oraz „Co największego możesz
uczynić dla drugiego człowieka, aby mu pomóc?”, to o takim człowieku można powiedzieć,
że jest chrześcijaninem. Musimy tutaj przyznać, że te dwie przedstawione wyżej postawy i
świadomości są bardzo różne od siebie. O postawie pierwszej trudno powiedzieć, aby
cechowała ją świadomość, iż do istoty życia chrześcijańskiego należy dawanie świadectwa,
bo kto w ten sposób pojmuje swoje chrześcijaństwo, ten nie jest zdolny do dawania
świadectwa, ten najwyżej będzie mógł namawiać drugiego, by wstąpił do tej samej
„organizacji”, do której on należy i spełniał wymagane warunki, bo może mu się to przydać;
jeżeli nie w tym życiu, to może po śmierci. I rzeczywiście stwierdzamy, że tam, gdzie ludzie
tak pojmują istotę chrześcijaństwa, tam nie ma świadectwa a życie chrześcijańskie jest
statyczne, skostniałe, martwe, tam nie ma ewangelizacji, nie ma zdobywania innych dla
Chrystusa. Gdyby wszyscy od początku tak pojmowali swoje chrześcijaństwo, to nikt z nas
dzisiaj nie byłby chrześcijaninem, bo chrześcijaństwo nigdy by do naszych czasów nie
przetrwało. I wtedy ogromna większość ludzi żyjących na świecie nie miałaby żadnych szans
stać się chrześcijanami.
Nie ulega wątpliwości, że musimy dziś podjąć wysiłek takiego pogłębienia naszego
życia chrześcijańskiego, by i dla nas stało się rzeczą oczywistą, że chrześcijanin zapytany o
sprawę najważniejszą w jego życiu, mówi o spotkaniu Chrystusa i przyjęciu Go jako swojego
Pana i Zbawiciela, i o swoim pragnieniu, aby ludzie, którym dobrze życzy, przeżyli to samo.
W takim ujęciu świadectwo jest prostą konsekwencją życia chrześcijańskiego; ono
wyrasta z określonej koncepcji, z określonego sposobu przeżywania swego chrześcijaństwa.
Tymczasem jednak musimy przyznać, że ciągle jeszcze daleko nam do takiego pojmowania
chrześcijaństwa. Dowodzi tego nasza niezdolność do dawania świadectwa, słabość naszego
„świadectwa”. Wielu jest ludzi, uważających się za chrześcijan, mających już za sobą
kilkadziesiąt lat życia chrześcijańskiego, którzy jednak nie doprowadzili do Chrystusa
żadnego człowieka.
Z pewnością słyszeliście o dokonanym przez kogoś obliczeniu, z którego wynika, że
w tradycyjnych wspólnotach chrześcijańskich trzeba około tysiąca chrześcijan świeckich i
czterech duchownych, by jednego człowieka w ciągu roku przyprowadzić do Chrystusa.
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Tysiąc ludzi, którzy uważają się za chrześcijan i czterech duchownych, a rezultat tak mały.
Jest z nami podobnie jak było z Szymonem Piotrem. Przyjrzyjmy się jeszcze raz
scenie opisanej w 5 rozdziale Ewangelii św. Łukasza.
Chrystus nauczał tłum nad brzegiem jeziora Genezaret. Zobaczył dwie puste łodzie
stojące przy brzegu. Wszedł do jednej z nich, należącej do Szymona Piotra, poprosił, by ten
odbił nieco od brzegu, by mógł stamtąd dalej nauczać. A kiedy skończył nauczanie poradził
Szymonowi, by odpłynął na głębię i zarzucił sieci. Wtedy Szymon powiedział: „’Mistrzu, całą
noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieć’. Kiedy to
uczynili, zagarnęli takie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”. Otóż, każdy z nas
może jeszcze przeżyć taki moment obfitego połowu. Każdy z nas może powiedzieć: „Choć
piętnaście, dwadzieścia, trzydzieści lat już łowiłem, nie złowiłem nic, nie przyprowadziłem
do Ciebie, Panie, żadnego człowieka, ale na Twoje słowo spróbuję jeszcze raz zarzucić sieć”.
Nie możemy wątpić, że kiedyś taka chwila nastąpi, bo przecież jest wolą Chrystusa, abyśmy
Go przyjęli jako swego Pana i Zbawiciela i abyśmy innym głosili tę radość, to szczęście, które
daje przyjęcie Go i życie w Nim.
W tej konferencji chciałbym przekazać pewne, wypróbowane przez wielu ludzi,
zasady owocnego dawania świadectwa Chrystusowi. Jest ich dziewięć. Krótko je przedstawię.
Niektóre są już znane, lecz trzeba tutaj je powtórzyć, bo stanowią warunek owocnego
świadectwa.
Warunek pierwszy – to pewność, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że
wszedł moje życie; pewność oparta na obietnicy Chrystusa, na Jego słowie. To warunek
konieczny. Z tej pewności płynie przekonanie, że trzeba iść głosić, bo mamy do przekazania
coś radosnego, coś, co jest innym potrzebne, co im da radość, pokój, szczęście. Dlatego nie
przypadkiem, przygotowując się do ewangelizacji, czy to na OAWE, czy na KODA, czy na
ORAE, czy w jakikolwiek inny sposób, powtarzamy wciąż, iż zacząć trzeba od osobistego
przyjęcia Chrystusa. Tego momentu nie można pominąć. Wszystko inne nie miałoby sensu,
byłoby budowaniem bez fundamentu. Mamy bowiem iść do ludzi nie po to, by nauczać tak,
jak nauczyciel, który na uniwersytecie zdobył dyplom i teraz uczy np. matematyki czy
historii, lecz po to, by dać świadectwo o Chrystusie. Muszę więc najpierw tego Chrystusa
znać, nawiązać z Nim bliski kontakt, uwierzyć w Niego i Jemu, modlić się do Niego,
rozmawiać z Nim, rozwiązywać z Nim moje problemy życiowe. Dopiero wtedy, gdy On
naprawdę będzie moim Przyjacielem, mogę być pewien, że założyłem fundament, na którym
mogę budować. Muszę być pewien, że Chrystus przyszedł do mnie przez wiarę, pewność tę
opierać na Słowie Bożym, na Jego obietnicy, wówczas staję na gruncie wiary. Przyjęcie
Chrystusa przez wiarę – to nowe narodziny, o których mówi Chrystus do Nikodema. Nikt nie
może wejść do Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzi na nowo. Przyjęcie Chrystusa
dokonuje się w Duchu Świętym, bo jedynie Duch Święty może wzbudzić w moim sercu
wiarę, wiarę w znaczeniu biblijnym. Wiara to relacja bezpośrednia, osobowa: JA – TY. To
pierwszy dar Ducha Świętego, podstawowy charyzmat – ukonstytuowanie mojej
bezpośredniej relacji do osoby, do żywej osoby Chrystusa. Dopiero na tym fundamencie
można opierać działalność ewangelizacyjną i dawanie świadectwa. Z niego wyrasta radość,
zapał, entuzjazm, przekonanie.
Warunek drugi, równie dobrze znany i równie niezbędny, to przekonanie o
odpuszczeniu grzechów, skoro zostały uznane i wyznane w wierze Chrystusowi, w wierze w
moc Jego Krwi przelanej na krzyżu. Nie może być we mnie obawy, co do odpuszczenia
grzechów, nie może być grzechów nie wyznanych, nie poddanych przebaczającej mocy
Chrystusa. Jeśli są we mnie takie obawy, to nie mogę wówczas być radosnym świadkiem
zbawienia, bo zbawienie to nie abstrakcja, to nie jakaś idea; to ja jestem zbawiany, bo
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Chrystus uwolnił mnie od grzechów. O tym mam świadczyć z przekonaniem, z radością i
mocą. Dlatego najpierw muszę uporządkować te sprawy w sobie, muszę tutaj dojść do
przekonania, że jeśli spełniłem wszystkie wymagania, to mogę być pewny, że moje grzechy
są mi odpuszczone, wierzę w to. Dopiero wtedy mogę świadczyć, bo wtedy moje świadectwo
dotyczy wydarzenia, faktu, rzeczywistości, jakże radosnej.
Trzeci warunek, mówiliśmy już o nim w poprzednich konferencjach, tu
przypominamy, jest nim pewność, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Musimy prosić
Ducha Świętego, żeby kierował naszym życiem, żeby dał nam moc do prowadzenia życia
chrześcijańskiego. Słowo Boże dało nam nakaz napełniania się Duchem (Ef 5, 18).
Otrzymaliśmy też obietnicę (1 J 5, 14-15). „Ufność, którą w nim pokładamy, polega na
przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”.
Podkreślam, że nie polegamy na uczuciach, na przeżyciach emocjonalnych, ale na Bożej
obietnicy. Jeżeli napełnienie Duchem Świętym łączy się z darami, przejawami Jego mocy, to
przyjmujemy je z wdzięcznością, ale przede wszystkim opieramy się na wierze. Wierzymy
Bożej obietnicy i dlatego postępujemy tak, jak gdybyśmy mieli Ducha Świętego, czyli
postępujemy zgodnie z wolą Chrystusa, zgodnie z Jego Słowem, z Jego myślą, z Jego
życzeniem. Chrystus zasiada na tronie naszego życia, a nie nasze ego – „ja”. Istotnym
sprawdzianem życia w Duchu jest poddanie swego „ja” Chrystusowi i Jego Duchowi, który
działa w nas.
Omówiliśmy dotąd trzy warunki podstawowe. Z ich wypełniania świadectwo wyrasta
w sposób spontaniczny. Świadectwo jest konsekwencją tego, co nazywamy przyjęciem
Chrystusa, odpuszczeniem grzechów, prowadzeniem życia w Duchu. Jest to przeżycie
podstawowe. Jest to istota życia chrześcijańskiego, zgodnie z tym, co mówi Pismo św.
Dlatego rozbudzenie takiego życia będzie zawsze głównym zadaniem przygotowania do
ewangelizacji, do dawania świadectwa.
Czwarty warunek – to po prostu dzielić się swoją wiarą w Chrystusa, wykorzystać
każdą okazję do rozmowy z innymi o Chrystusie, dzielić się wiarą z innymi w sposób jasny,
prosty. Trzeba się wyzbyć wszelkich lęków, obaw, przede wszystkim przesadnych wyobrażeń
o trudności tego zadania. Nie zapominajmy o tym, że w drugim człowieku działa Chrystus i
Duch Święty, że my jesteśmy tylko narzędziem. Dlatego z całą prostotą możemy mówić o
Chrystusie, o tym, kim On dla mnie jest, możemy przekazywać słowa Ewangelii. Wielu ludzi
odczuwa lęk przed dawaniem świadectwa, chyba właśnie dlatego, że zbyt dużo oczekuje od
siebie. Zastanawia się, jak ja tego człowieka przekonam, jakich użyję argumentów, jestem nie
przygotowany, a tymczasem choćby nie wiem jak ktoś był przygotowany od strony
filozoficznej, teologicznej, psychologicznej to i tak drugi człowiek pozostanie dla niego
tajemnicą, światem zamkniętym tak, że nie sposób go rozszyfrować. Dla Boga natomiast jest
on przejrzysty, Duch Święty zna drogę do jego wnętrza.
Wezwanie do wiary musi jednak przyjść do człowieka z zewnątrz. Takie jest prawo
Bożej ekonomii zbawczej, bo Słowo Boże przyniesione przez Chrystusa musi rozbrzmiewać i
do każdego człowieka musi trafić z zewnątrz jako wydarzenie. Naszym zadaniem jest dać
drugiemu człowiekowi okazję do spotkania się z tym Słowem, postawić go wobec Słowa
Bożego. Jest też inne prawo, iż osoba otwiera się na przeżycia drugiej osoby, jak gdyby
„rezonuje”. Dlatego moje świadectwo, jeżeli wyrasta z głębi mojej osoby, ma moc trafiania
do drugiego człowieka. Ostatecznie jednak Chrystus i Duch Święty działają w nim, więc nie
potrzebuję się martwić, ani przejmować, czy przemyśliwać. Muszę zrobić to, co do mnie
należy, a rezultaty pozostawić Bogu. Nie wolno mi jednak pozbawiać nikogo okazji spotkania
się z wezwaniem Chrystusa, dlatego powinienem mówić, dzielić się swoją wiarą, nie
przekonywać na siłę, lecz dzielić się: ja tak to przeżyłem, tak to rozumiem, tak Chrystus
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działa we mnie. Mam dawać świadectwo, a resztę pozostawić Bogu, by nie ulec pokusie
wstawienia siebie w miejsce Boga. „Ja swoją mocą przekonywania, argumentacji muszę tego
człowieka doprowadzić do wiary! Ja mam tylko stwarzać okazję do spotkania z wezwaniem
Bożym, przez dzielenie się tym, co Bóg we mnie zdziałał. Sprawa przyjęcia Boga jest
bowiem wielką tajemnicą, największą tajemnicą, w której uczestniczą ostatecznie z jednej
strony Bóg, który siebie udziela, a z drugiej strony Bóg, który w człowieku Boga przyjmuje,
czyli Duch Święty, bo nawet człowiek sam o własnych siłach nie może Boga przyjąć. To
Duch święty w nas przyjmuje Boga: „W Twej światłości oglądamy światłość”. Jest to
misterium spotkania w wolności, które dokonuje się pomiędzy Bogiem a człowiekiem
otwierającym się w Duchu Świętym, ale potrzebny jest do tego – można powiedzieć –
katalizator, narzędzie – jest nim nasze świadectwo. Dlatego przy każdej okazji trzeba dawać
to świadectwo.
Piątym warunkiem jest modlitwa. Trzeba się modlić za tych wszystkich ludzi, którzy
jeszcze nie doznali szczęścia poznania i przyjęcia Chrystusa: najpierw za tych, których
znamy; w mojej rodzinie jest ktoś, kto nie uwierzył jeszcze w Chrystusa, w pracy, w szkole,
na studiach są koledzy, koleżanki… Jako chrześcijanin nie mogę być obojętny na to, że drugi
człowiek nie zna Chrystusa, dlatego każdy spotkany człowiek, o którym wiem, że nie przyjął
Chrystusa, jest dla mnie zobowiązaniem do modlitwy za niego. Potem modlę się za tych,
których nie znam osobiście, ale o których słyszałem, czytałem – miliony ludzi, miliardy!
Modlę się za tych, którzy mają innym pokazać drogę do Chrystusa przez swoje świadectwo.
Modlę się o to, by ich nie brakło, żeby mieli odwagę dać świadectwo. Otóż modlitwa (tu
pewne uzupełnienie do tego, co powiedziałem poprzednio, że przyjęcie Boga to misterium,
które dokonuje się między Bogiem, a wolnym człowiekiem inspirowanym i uzdalnianym
przez Ducha Świętego) jest jedynym sposobem, by wpłynąć na Boga.
Możemy mieć wpływ na działanie Boga poprzez naszą modlitwę. Bóg oczekuje,
byśmy Go prosili. Modlimy się także w Duchu Świętym, dlatego nasza modlitwa ma moc
wpływania na postępowanie Boga wobec ludzi, a Bóg może zmieniać człowieka, Modlitwa
jest więc tym dostępnym nam środkiem, przez który wpływać możemy na fakt przyjmowania
Boga przez człowieka.
Szósty warunek jest w słowie (nakazie Pana): „idźcie”, idąc nauczajcie. Mamy więc
wziąć inicjatywę w swoje ręce, nie czekać aż ludzie przyjdą do nas, nie siedzieć w domu i
czekać może ktoś przyjdzie mnie odwiedzić, to wtedy opowiem mu coś o Panu Jezusie. Nikt
nie przyszedł, więc niestety nie miałem okazji do ewangelizacji!
A przecież ewangelizacja jest czymś dynamicznym, jest właśnie owym pójściem.
Mamy to wspaniale ukazane w filmie „Jezus”. Niektórzy nawet są zaszokowani tym, że Pan
Jezus wciąż się spieszy, ciągle jest w ruchu. To jest to „idźcie” Jezusa. On sam idzie, Jego
uczniowie idą, spotykają różnych ludzi, wykorzystują każdą nadarzającą się sytuację.
Chrystus przy każdej okazji naucza, głosi Ewangelię. To pójście może być przemyślane,
może być jakoś zaplanowane, nie musi być wcale przypadkowe: wyjdę na ulicę i będę sobie
po prostu chodził. Mogę przecież zaplanować systematyczne chodzenie od domu do domu, a
w domu akademickim od pokoju na najwyższym piętrze w lewym rogu.
Takim zaplanowanym pójściem jest także nasza wielka ewangelizacja: planujemy
dotarcie do wszystkich kościołów, do wszystkich ludzi, bo niepokoi nas to, że ludzie nie znają
Chrystusa.
Szósty warunek uzupełniony jest przez siódmy, którym jest: – „idźcie w miłości”.
Święty Paweł mówi: „miłość Chrystusa przynagla mnie”. Jest to bardzo ważne uzupełnienie,
bo i często gdy idziemy, mamy rozmaite kompleksy, opory, obawiamy się narzucania się
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ludziom, naprzykrzania. Pytamy nawet siebie, czy mamy do tego prawo. Jeśli towarzyszyć
nam będzie świadomość czynienia dobra, to opory znikną, gdyż miłość daje prawo. Idę
drugiemu podać rękę, zanieść mu. radosną nowinę, przynieść mu radość, pokazać drogę do
szczęścia, jakie więc jeszcze mogę mieć opory? Jeśli się waham, jeśli coś mnie wstrzymuje,
to postępuję podobnie jak człowiek, który widząc tonącego w powodzi, usiłującego wynieść z
domu swój dobytek zastanawia się czy mu pomóc, czy nie. Zastanawia się, czy on sobie
życzy pomocy, czy też nie. Może on sam chce wszystko wynieść? A przecież w tej sytuacji
nie ma się co przyglądać. Wiadomo człowiek jest w niebezpieczeństwie, więc trzeba pomóc.
Tak samo w ewangelizacji. Jeżeli mam świadomość, czystą intencję, jeżeli idę z miłości, to
wszystkie opory muszą zniknąć. Będę jeszcze bardziej swobodny, jeżeli będę miał
świadomość, że to nie moja miłość, lecz miłość samego Boga w tym objawia się, że to
Chrystus „idzie” przeze mnie, że to Jego miłość mnie przynagla. Chrystus chce użyć mnie,
posłużyć się moimi rękami, moimi ustami, więc daję Mu siebie jako narzędzie, jako narzędzie
Jego miłości.
Ostatni warunek, będący zarazem praktyczną radą: rozmawiać o Jezusie; tzn. nie
krążyć daleko od Niego, nie zaczynać rozmowy od rozmaitych innych tematów, by kogoś
najpierw pozyskać. Trzeba mówić wprost, bezpośrednio, bo ludzie czekają na to. Wprawdzie
u niektórych ludów, np. Japończyków jest taki zwyczaj, taka zasada savoir vivre’u, że gdy się
przyjdzie do kogoś, to zanim zacznie się mówić o sprawie, w której się przychodzi, trzeba
przez np. trzy godziny mówić o wszystkim innym, grzecznościowo, dopiero potem na temat.
U nas to nie jest konieczne. Niektórzy myślą, że zbliżą kogoś do Chrystusa poprzez filozofię,
czy system jogi. Wczoraj od pewnego profesora, znawcy jogi, usłyszałem: „Przez jogę za
trzydzieści lat może kogoś do Chrystusa doprowadzą, jeśli zdążą, jeśli będą jeszcze żyć”. To
są drogi okrężne, a tymczasem widzimy, że kiedy Chrystus przychodzi, to od razu trafia. Pada
jedno słowo i trafia w sedno rzeczy, człowiek od razu doznaje wstrząsu, staje przed istotnym
problemem. Kiedyś przed Chrystusem stanął Nikodem i zaczął rozmowę: „Rabbi, wiemy, że
od Boga przyszedłeś jako nauczyciel” itd. Chrystus wcale mu nie odpowiada, tylko od razu
mówi: „Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć
Królestwa Bożego”, od razu więc wprowadza w temat istotny, nie krąży w koło. Oczywiście
nawiązanie jest potrzebne, ale należy szybko przechodzić do tematu. Trzeba być
przekonanym o tym, że te problemy w gruncie rzeczy nurtują każdego człowieka, że ludzie
nieraz od lat czekają na to, by ktoś wreszcie z nimi poruszył ten temat. A wszyscy się krępują,
omijają go. Czytałem kiedyś, że pewien robotnik, komunista, mieszkający w Wiedniu po 20
latach wrócił do Chrystusa i że ma wielkie pretensje do towarzyszy pracy, katolików
praktykujących, chodzących w niedzielę do kościoła. Otóż przez 20 lat żaden z nich ani razu
nie rozmawiał z nim o Chrystusie, a on czekał na to. Duch Święty przygotowuje serca
ludzkie, wzbudza pragnienie. Jeżeli się okaże, że nie ma tego zapotrzebowania, że grunt jest
nieprzygotowany, to rozmowa szybko się urwie, trzeba wówczas zrozumieć, że jeszcze nie
nadszedł odpowiedni czas. Trzeba się modlić za takiego człowieka, ale nie naszą rzeczą jest
przygotowywanie gruntu przez okrężne rozmowy, dyskusje. To okrężne postępowanie
utrudnia nawet sprawę rozbudzając rozmaite namiętności, prowadzące do kłótni nim się
cokolwiek powie o Chrystusie. Ja np. powiem, że ten sportowiec czy klub jest lepszy, a on, że
inny – i gotowa kłótnia w sprawach nieistotnych, a przecież nie o to chodzi.
Dziewiąty warunek: rezultaty pozostawić Bogu, tzn. nie spodziewać się, że moje
argumenty, moje zachowanie, moja sympatyczność, pociągnie kogoś do Chrystusa. Trzeba
uznać, że ja jako narzędzie zrobiłem to, co do mnie należało, a wynik zależy od działania
Ducha Świętego, działania Słowa Bożego, Jego mocy. To Bóg sprawia, że świadectwo odnosi
skutek. Nie można sobie przypisywać wyników. Chrystus mówi: kiedy wszystko zrobicie,
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musicie uznać: byliśmy sługami bezużytecznymi, bo zrobiliśmy tylko to, cośmy zrobić mieli.
Można oczywiście spodziewać się wyników, ale nie w taki sposób: „Ja mu dzisiaj pokazałem!
Po takiej argumentacji musi przyjąć Chrystusa”, lub „ale mi rozmowa dzisiaj wyszła,
wspaniale, już dawno nie miałem tak udanej rozmowy jak dziś”. A tymczasem bywa tak, że
człowiek się jąka, niezgrabnie zachowa, a okazuje się, że efekt jest wspaniały. Bo to nie ja
działam, lecz Duch Święty, a Pan Bóg niekiedy celowo dopuszcza upokorzenie, byśmy
widzieli, że to nie nam się udało. Nieraz księża są tak zadowoleni ze swojego kazania: Jak
wspaniale mi się udało! A potem okazuje się, że żadnego wrażenia po nim nie było, nikt nic
nie zrozumiał, a nieraz kiedy są niezadowoleni, kiedy wydaje im się, że tak źle mówili,
ciężko, to w konfesjonale pokazuje się, ile ludzi się nawróciło, ile było skutków. Wniosek
nasuwa się sam: rezultaty należy zostawić Bogu, nie liczyć tylko na siebie, oczywiście to, co
w naszej mocy, robimy. Czynimy to, co do nas należy.
Podsumowując, zestawmy warunki owocnego świadczenia o Chrystusie.
1. Być pewnym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu,
żyje we mnie, a ja w Nim.
2. Upewnić się, że wszystkie moje grzechy są uznane i wyznane przed Bogiem w wierze
w przebaczającą moc Krwi Chrystusa wylanej na krzyżu.
3. Upewnić się, że prowadzę życie w Duchu, że Chrystus zasiada na tronie mego serca, a
moje „ja” jest Mu poddane.
4. Dzielić się przy każdej okazji w sposób prosty swoją wiarą w Chrystusa z innymi.
5. Modlić się.
6. Iść, to znaczy wziąć inicjatywę w swoje ręce.
7. Iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga.
8. Rozmawiać o Chrystusie.
9. Pozostawić Bogu rezultaty i Jemu przypisywać owoce.
Jeżeli będziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na
pewno będzie owocne i będziemy przeżywali wielką radość. Wtedy na pytanie: Co uważasz
za najradośniejsze w swoim życiu? – będziemy mogli odpowiedzieć: To, że przyjąłem
Chrystusa i że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze przeżycie w moim
życiu i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

E. Nasz udział w realizacji wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa
W temacie tej konferencji chodzi o nasze uczestnictwo w realizacji wielkiego nakazu
misyjnego Chrystusa albo wielkiego posłannictwa. W czasie rekolekcji uczyliśmy się tego, co
mamy czynić, by ten nakaz Chrystusa wypełnić. Kiedy mówimy o wielkiej ewangelizacji,
mamy na myśli realizację wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa w naszym Narodzie w
czasach, w których żyjemy. Nie wykluczamy oczywiście rozszerzenia granic ewangelizacji.
W miarę realizowania etapu wstępnego dzieła, odsłaniać się będą przed nami coraz dalsze
perspektywy, bo musimy myśleć kategoriami Chrystusa, kategoriami Jego nakazu misyjnego,
który przecież nas obowiązuje.
Wielkie posłannictwo lub wielki nakaz misyjny – tak nazywamy ostatnie słowa
Chrystusa, które pozostawił On apostołom przed swoim odejściem. Te słowa są końcowymi
w Ewangelii według św. Mateusza. Wydawcy Biblii Tysiąclecia nazwali je Ostatnim
rozkazem. Przypomnijmy je (łącznie z kontekstem). „Jedenastu zaś uczniów udało się do
Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i mówił tymi słowami: ‘Dana mi jest wszelka
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władza na niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata’” (Mt 28, 16-20).
Dziś musimy sobie uświadomić wagę tych słów Chrystusa. Jest to największe
wezwanie, jakie kiedykolwiek zostało skierowane do ludzi. Największe wezwanie skierowane
przez największą osobę, jaka kiedykolwiek żyła na świecie. Jest to wezwanie, które wiąże się
z największą obietnicą, jaką kiedykolwiek Bóg dał ludziom. Przypatrzmy się kontekstowi
nakazu, polecenia: „Idźcie, nauczajcie”. Zwróćmy uwagę na jego maksymalizm:
 „nauczajcie wszystkie narody” – a więc przedmiotem nauczania jest cały świat,
wszyscy ludzie wszystkich czasów,
 „uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem” – to jest treść misji – jest nią
cała Ewangelia przyniesiona przez Chrystusa, całe Jego orędzie zbawcze.
Maksymalizm cechuje także tę część wypowiedzi Chrystusa, która stanowi jak gdyby
obramowanie nakazu. „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”. „Ja jestem z wami
przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Wyrażenia: „wszystkie narody”, „zachowywać
wszystko”, „wszelka władza”, „przez wszystkie dni”, oddają maksymalizm, jakąś pełnię
Chrystusowego nakazu. Dlatego właśnie jest on największym wezwaniem, jakie
kiedykolwiek rzucone zostało ludziom. Zawiera największe zadanie, jakie kiedykolwiek
zostatało dane ludziom, dane przez najpotężniejszą z osób, jaka kiedykolwiek żyła na ziemi.
A wiąże się z nim największa obietnica, gwarancja obecności Tego, który zapewnia, że dana
mu jest wszelka władza w niebie i na ziemi. I dlatego słuszne jest określenie tego wezwania
mianem wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa, czy wielkiego posłannictwa.
Powinniśmy zatem zastanowić się, w jakiej relacji do tego nakazy mu pozostajemy.
Bardzo łatwe bowiem jest przejście od wszystkiego do niczego. Słysząc – wszystko –
człowiek przeraża się i stwierdza, że to dla niego zbyt wiele, że nie potrafi tego przyjąć,
wobec tego – nie przyjmuje nic. Niestety tak często bywa, że stojąc w obliczu wielkich spraw
i nie mając odwagi ich przyjąć i podjąć – wpadamy w skrajność przeciwną i nie czynimy nic.
Niestety, ogromna rzesza dzisiejszych chrześcijan – katolików „wszystko” z nakazu
Chrystusowego zamieniła na „nic”.
Musimy jeszcze uświadomić sobie to, że żyjemy w czasach, w których po raz
pierwszy chyba od momentu wypowiedzenia przez Chrystusa nakazu misyjnego zaistniała
szansa wypełnienia go. Musimy sobie uświadomić niezwykłość naszych czasów. Dzisiaj – jak
się oblicza – żyje na kuli ziemskiej połowa z tych wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek na
niej żyli. Dzisiaj zamieszkuje ziemię tylu ludzi, ilu razem wziętych zamieszkiwało ją we
wszystkich wiekach poprzednich, począwszy od Adama i Ewy. Tylu więc ludzi czeka dzisiaj
na Ewangelię, ilu czekało na nią przez wszystkie minione tysiąclecia. Nasze czasy są okresem
ogromnego postępu wiedzy i techniki, szczególnie tej, która umożliwia kontakty między
ludźmi i przekaz informacji. Dziewięćdziesiąt procent ludzi uczonych, naukowców, którzy
żyli w historii świata, żyje dzisiaj. Ci wszyscy, którzy żyli dotąd, stanowią zaledwie dziesięć
procent uczonych świata. Dzięki osiągnięciom wiedzy, nauki i techniki, dzięki słowu
drukowanemu, radiu, telewizji, dzięki możliwości przekazywania informacji za
pośrednictwem satelitów więcej ludzi słyszy, czy może usłyszeć Ewangelię o Chrystusie niż
kiedykolwiek dotąd w historii. Nigdy też nie było tylu ludzi przygotowywanych do głoszenia
Chrystusa, ilu w naszych czasach. Sumując wszystkie te spostrzeżenia możemy powiedzieć,
że nastał czas wielkich żniw duchowych, czas ewangelicznego żniwa, jakiego dotąd w historii
ludzkości nie było.
Z drugiej strony jesteśmy świadkami ogromnego pragnienia Boga wśród ludzi i to
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wśród ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Świadczą o tym chociażby podróże apostolskie
Ojca świętego Jana Pawła II. Dzieją się rzeczy dotąd w historii ludzkości nie spotykane. Nikt
dotychczas nie widział tak wielkich zgromadzeń ludzi jak podczas podróży Papieża. I to się
powtarza w różnych częściach świata. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Brazylii
podobno trzydzieści milionów ludzi słyszało go i spotkało się z nim. Są to rzeczy niebywałe.
A sprawia to wszystko jeden człowiek, który nie przyciąga ludzi niczym innym, jak tylko
tym, że głosi Chrystusa, że reprezentuje Chrystusa, że stara się im Go zbliżyć, że przychodzi
w Jego imię, że przychodzi w Jego imię służyć. Widać, że nie tylko katolicy, ale i
chrześcijanie różnych Kościołów, i nie tylko chrześcijanie, ale też mahometanie, Żydzi,
wyznawcy różnych religii tłumnie się garną spragnieni słowa Bożego, spragnieni Ewangelii,
radosnej nowiny o Chrystusie. Nasze czasy cechuje niebywały głód prawdy, głód Boga, który
w Chrystusie objawił się jako jedyny Zbawiciel. Ten znak potwierdza nastanie czasu żniwa.
Ludzie żyją w wielkim napięciu i w wielkim oczekiwaniu. Równocześnie zaznacza się
polaryzacja sił światła i ciemności, dobra i zła. Ujawniają się w świecie moce szatańskie;
ludzie stają w obliczu problemów, których nie potrafią rozwiązać. Zatrucie środowiska
naturalnego, wzrastający terroryzm, różne formy gwałtu, narkomania, wynaturzenia w
dziedzinie seksu, walki rasowe, różnice społeczne, straszne dysproporcje w podziale dóbr
materialnych, nędza, głód – to różne przejawy rozkładu moralności. Objawia się w nich jakaś
nieludzka siła zła. W obliczu tych wszystkich problemów człowiek odczuwa swoją niemoc,
słabość, a to zło, które intuicyjnie wyczuwa, wyzwala w nim zwrot ku Chrystusowi, ku
światłu, Ad Christum Redemptorem. W ręku człowieka są dzisiaj niesamowite siły
niszczenia. Wystarczy jeden szaleniec, który je uruchomi, i ziemia zamieni się w zgliszcza i
popioły.
Na to wszystko musimy patrzeć jako na wielką godzinę chrześcijan, prawdziwych
chrześcijan, którzy przyjęli Chrystusa, którzy uważają przyjęcie Go za największe wydarzenie
w swoim życiu i którzy są głęboko przekonani, że nie ma sprawy ważniejszej dla ludzi, dla
świata współczesnego jak przekazywanie Dobrej Nowiny o Chrystusie. Ten czas ciemności i
lęku jest dla chrześcijan czasem wielkiego wezwania, wielkiej szansy, czasem wielkiego
żniwa i muszą oni patrzeć na nie z nadzieją. Są to równocześnie czasy wielkiego
przebudzenia duchowego. Świadczy o tym wiele znaków. Takiego przebudzenia religijnego
nie było chyba od czasów Chrystusa, od początków chrześcijaństwa.
Przypatrzmy się teraz bliżej wielkiemu nakazowi Chrystusa, wielkiemu posłannictwu.
Co dla nas z niego wynika? W celu przeanalizowania tego tekstu posłużymy się schematem
metodycznym sześciu pytań: kto? co? dlaczego? kiedy? gdzie? jak? Schemat ten można
stosować także do innych tekstów, chcąc uzyskać ich przejrzystość. Warto sobie zapamiętać
tych sześć pytań: kto? co? dlaczego? kiedy? gdzie? jak?
A zatem pierwsze pytanie: – Kto? – Kto uczestniczy w tym wydarzeniu? Odpowiedź:
najpierw Jezus Chrystus, Syn Boży, jedyny Zbawiciel wszystkich ludzi. On to właśnie
przekazuje posłannictwo jedenastu apostołom, ale także wszystkim swoim uczniom aż do
końca czasów. Jezus Chrystus to ten, który mówi: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na
ziemi”. – Chrystus zmartwychwstały, Kyrios, Pan nieba i ziemi. Z tego, że nakaz dotyczy
perspektywy do końca czasów (”Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia
świata”), okresu od Wniebowstąpienia aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, wynika, że
skierowany jest nie tylko do bezpośrednich jedenastu odbiorców, ale do wszystkich uczniów
Chrystusa aż do końca czasów. Skierowany jest więc do nas jako kolejnej generacji uczniów
Pana, jako do tych, którzy przyjmują odpowiedzialność za wypełnienie Jego wielkiego
nakazu misyjnego. Jest niesłychanie ważne, by mieć świadomość, że wypełniając ten nakaz
misyjny, występujemy jako przedstawiciele Pana Jezusa Chrystusa, że reprezentujemy jedyną
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Osobę na przestrzeni całych dziejów ludzkości, która posiada wszelką moc i wszelką władzę.
Możemy występować w imieniu Tego, który powiedział: „Dana mi jest wszelka władza w
niebie i na ziemi”. Występujemy nie w imieniu wielkich tego świata, nie w imieniu Regana
ani w imieniu Breżniewa, ale w imieniu Pana panów, Króla królów, Tego, który jedynie ma
wszelką władzę w niebie i na ziemi, który dał obietnicę swemu Kościołowi, iż bramy
piekielne go nie przemogą. Św. Jan mówi: „Większy jest On w tobie niż ten, który jest w
świecie”. Chrystus w nas jest większy od władcy tego świata. Pierwsi chrześcijanie byli
mocno przekonani o tym, że Chrystus zmartwychwstał i że oni działają w bezpośrednim
kontakcie z Nim, w Jego Duchu. Jest to konieczne, żebyśmy uwierzyli w Chrystusa
zmartwychwstałego jako w żywą Osobę, która wchodzi w nasze życie, żebyśmy byli
przekonani o tym, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I gdybyśmy w oparciu o moc
Chrystusa zmartwychwstałego i wyposażeni w moc Jego Ducha podjęli to posłannictwo,
bylibyśmy także niezwyciężeni.
A teraz drugie pytanie – co? Co to jest wielkie posłannictwo, wielki nakaz misyjny? O
co tu właściwie chodzi? Jeden moment jest tutaj istotny, a jest on faktycznie przez nas
zapomniany, to istnienie takiej pokusy: gdy słyszymy, że mamy iść nauczać wszystkie narody
i po wszystkie dni aż do skończenia świata, to sobie wyobrażamy, że kiedyś tam przed
końcem świata, do wszystkich ludzi dotrze Ewangelia, więc nie musimy się spieszyć.
Wystarczy, że my, tysiąc ludzi razem, nawrócimy jednego człowieka w ciągu roku, a koniec
świata będzie za milion lat, to może zdążymy. Ale przecież wszyscy ludzie żyją tylko raz na
tej ziemi (przecież nie wierzymy w reinkarnację tak jak jogini) i dlatego ci, którzy teraz w
tym pokoleniu żyją na świecie muszą usłyszeć Ewangelię. Jesteśmy odpowiedzialni nie za
przyszłe pokolenia, bo za nie będą odpowiedzialne przyszłe pokolenia chrześcijan, ale
jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, którzy żyją na tej ziemi razem z nami, za pokolenia nam
współczesne. Tak należy rozumieć wielki nakaz misyjny: musimy tak działać, żeby ludzie,
którzy dzisiaj żyją na kuli ziemskiej, zanim umrą, usłyszeli Ewangelię i mieli możliwość
przyjęcia Chrystusa. Dopóki tego nie spełnimy, musimy czuć się niespokojni, około cztery
miliardy ludzi, dwieście dziesięć krajów świata, ponad cztery tysiące plemion czeka. Dotarcie
do nich wszystkich z Ewangelią może się wydawać czymś fantastycznym, nierealnym.
Przypominam jednak to, co powiedziałem przed chwilą o możliwościach, jakie stwarza
współczesna technika. Kiedy Amerykanie realizowali program, którego punktem docelowym
było lądowanie człowieka na księżycu, to od pierwszych projektów aż do wykonania upłynęło
dziesięć lat. Kiedy przyszedł moment, że człowiek stanął na księżycu, to świadkiem tego
dzięki środkom przekazu, dzięki telewizji była jedna czwarta mieszkańców kuli ziemskiej.
Jeżeli powiadomienie o wylądowaniu człowieka na księżycu jednej czwartej mieszkańców
ziemi było możliwe, to czyż tym bardziej wieść o wydarzeniu o wiele większym, o przyjściu
Chrystusa nie mogłaby dotrzeć do wszystkich ludzi, gdybyśmy naprawdę byli przekonani o
konieczności głoszenia go i wykorzystania w tym celu wszystkich możliwych środków?
Oto treść wielkiego nakazu Chrystusa skierowanego do nas: w tym pokoleniu wszyscy
ludzie, za których jesteśmy odpowiedzialni, powinni usłyszeć radosną nowinę o Chrystusie,
gdyż mają do tego prawo, powinni mieć okazję do przyjęcia Chrystusa. Nie znaczy to, że
wszyscy ludzie staną się chrześcijanami, że wszyscy uwierzą, ale wszystkim trzeba dać
szansę usłyszenia o Chrystusie i przyjęcia Go. Jesteśmy za to odpowiedzialni.
Blisko dwieście lat temu tylko dwadzieścia pięć procent narodów świata słyszało
Ewangelię. Dzisiaj już dociera ona do każdego narodu. W niektórych narodach jednak tylko
nieliczni słyszeli o Chrystusie. Wielkie posłannictwo wciąż jeszcze nie jest wypełnione i tak
długo nie będzie zrealizowane, dopóki nie będzie w każdym narodzie wystarczającej liczby
uczniów, aby wszędzie mogło być głoszone zbawienie, które przyniósł Chrystus.
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Pytanie trzecie: – Dlaczego? – Dlaczego każdy chrześcijanin ma być włączony w
wypełnienie wielkiego posłannictwa? Z trzech powodów:
1* bo taki jest nakaz Chrystusa,
2* bo bez Boga, bez Chrystusa człowiek jest zgubiony,
3* bo ludzie wszędzie są spragnieni Boga.
Chrystus kazał nam iść. My jako Jego uczniowie jesteśmy zobowiązani do
posłuszeństwa. Pan wydał polecenie, ostatni rozkaz i dlatego nie mamy prawa dyskutować,
czy to naprawdę jest potrzebne, czy konieczne. Chrystus powiedział: – „Idźcie” – żaden
prawdziwy uczeń, wyznawca Chrystusa nie może słów Pana lekceważyć. Jeżeli traktujemy
Chrystusa poważnie, to musimy poświęcić cały swój czas, swoje talenty, by w miarę naszych
możliwości wypełnić wielkie posłannictwo. Musimy to czynić w przekonaniu, że bez
Chrystusa człowiek jest zgubiony. Chrystus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (J 14, 6). Dlatego muszę ludziom,
którzy nie znają Chrystusa, ukazać tę jedyną drogę, jedyną prawdę, jedyne źródło życia. Jeżeli
nie głoszę tego innym, to znaczy, że jeszcze sam nie jestem o tym przekonany. I wreszcie,
ludzie są naprawdę spragnieni Boga. Sfrustrowani, zawiedzeni przez różnych pseudowybawicieli, stojący w obliczu problemów nierozwiązalnych, są przygotowani na przyjęcie
prawdziwego zbawienia, prawdziwego Boga. Przykładów nie trzeba szukać daleko.
Popatrzmy na młodzież, która garnie się do oaz rekolekcyjnych, choć częstokroć
warunki w nich są prawdziwie spartańskie. Mimo trudnych warunków wszędzie młodzież jest
rozśpiewana, pełna radości, entuzjazmu. A przecież nie jest to jakaś młodzież wybrana, to
młodzież zwyczajna, jakiej jest pełno wszędzie. I moglibyśmy jej mieć w oazach nie
kilkanaście a kilkaset tysięcy, tylko z powodu braku księży, animatorów, braku odpowiednich
pomieszczeń nie przyjmuje się jej więcej. Młodzież po przeżyciu oazy jest zdolna do tego,
żeby świadczyć. Słyszeliśmy i słyszymy wciąż wspaniałe świadectwa. Wszystko to świadczy
o tym, że jest ogromny głód Boga. Gdy większy był wysiłek w celu zaspokojenia pragnienia
Boga, o wiele więcej ludzi otrzymałoby to, czego pragnie, o wiele szybciej docierałaby
wszędzie radosna nowina o Chrystusie. W tym czasie wielkiego głodu tym bardziej
obowiązuje nas wypełnienie nakazu misyjnego Chrystusa, aby z naszej winy ludzie
oczekujący Chrystusa przygotowani na Jego przyjęcie, nie byli Go pozbawieni.
A teraz pytanie: – kiedy? – Kiedy to wielkie posłannictwo będzie wypełnione? Czy
możemy to przewidzieć? Oczywiście, że ostatecznie tylko Bóg w swej wszechwiedzy zna
czas jego wypełnienia. Nie znaczy to jednak, że my posługując się rozumem nie możemy
planować, nie możemy przewidywać. Oczywiście zawsze liczymy się z tym, że nasze plany w
pełni się nie zrealizują, że będziemy musieli je korygować. Powinna nam jednak towarzyszyć
świadomość, że nie ma czasu do stracenia. Dzisiaj coraz więcej pojawia się ludzi, którzy na
pewno są inspirowani przez Ducha świętego i działają pod Jego natchnieniem, którzy się
śpieszą, bo nie ma czasu do stracenia. Np. święty Ojciec Maksymilian Kolbe! Jego wizja to:
cały świat i każda dusza z osobna, i prędko; dlatego prasa, dlatego radio, dlatego myśl o
telewizji, dlatego wyjazdy do Japonii, na wschód. Trzeba się spieszyć, bo żniwo jest wielkie.
Kiedy byłem w centrali ruchu Campus Crusade for Christ w Kalifornii, to uderzyło mnie
ogromne podobieństwo pomiędzy Ojcem Maksymilianem a założycielem tego ruchu Billy
Brightem. Ta sama perspektywa: cały świat, jak najprędzej. Kalkulacja z ołówkiem w ręku
czy z kalkulatorem, wszystkie środki najnowocześniejsze, żeby prędzej, prędzej dotarła
Ewangelia. Ten sam duch, odczytanie znaków czasu. Wielu ludzi nie przeżyje już następnych
dziesięciu lat, wielu nie dożyje do roku dwutysięcznego, dlatego trzeba planować
maksymalistycznie i bardzo konkretnie (bo po to otrzymaliśmy rozum i umiejętność
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przewidywania, planowania!). Wtedy nasza ewangelizacja będzie o wiele bardziej skuteczna i
owocna. Pan tego chce. Wiemy z czym i do kogo idziemy, wykorzystać musimy przy tym te
środki, które są do naszej dyspozycji, które daje nam ludzki rozum, wiedza, technika.
Jak ma być wypełnione to wielkie posłannictwo i jak my możemy w tym pomóc? –
oto kolejne pytanie. Oczywiście, że zadanie będzie wykonane, jeżeli wiele osób, jeżeli
miliony chrześcijan włączy się w nie, jeżeli będą postępowali zgodnie z założeniami
określonej strategii, jeżeli zostaną pouczeni, wprowadzeni w metodę działania.
Chrystus powiedział przed swoim Wniebowstąpieniem – jak to notuje św. Łukasz u
początków Dziejów Apostolskich – „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). W tej wypowiedzi Chrystus ukazał pewne kręgi odpowiedzialności
ewangelizacyjnej. Najpierw mamy być świadkami w Jerozolimie. Każdy ma tę swoją
Jerozolimę, to znaczy sąsiedztwo najbliższe, w którym się codziennie obraca: biuro, fabryka,
dom akademicki. Potem trzeba szukać dróg, żeby dotrzeć do Judei, czyli do okolicy, do
swojego miasta, powiatu, województwa, a potem cały świat. Każdy katolik, każdy
chrześcijanin musi ogarniać cały świat przynajmniej swoją modlitwą, swoim pragnieniem.
Wielu będzie się potem angażowało w różne dzieła w skali ogólnokościelnej,
ogólnochrześcijańskiej. Chodzi o to, żeby nie bać się takich szerokich perspektyw i takiego
planowania, żeby wyjść z zaścianka swojej tylko parafii. Głównym środkiem ewangelizacji
zawsze będzie osobiste głoszenie. Są różne pomoce, rozmaite środki techniczne, ale
decydującym jest zawsze przekaz od człowieka do człowieka. To była również metoda
świętego Maksymiliana, który zawsze łączył: – cały świat i każdy człowiek z osobna. Myślał
o całym świecie, ale stosował takie metody, żeby dotrzeć do każdego człowieka
bezpośrednio, bo osobiste wezwanie do przyjęcia Chrystusa jest zawsze konieczne i
decydujące. Aby mieć siłę potrzebną do osobistego ewangelizowania, trzeba mieć oparcie w
małej grupie, która zachęca, podtrzymuje w gorliwości, która umożliwia wymianę
doświadczeń, daje pomoce. Dziełu ewangelizacji niezbędne są także ośrodki szkolenia,
formacji, nadrzędne jednostki, które wyszukują ludzi, przygotowują ich, które przygotowują
też najrozmaitsze pomoce, również do ewangelizacji indywidualnej. Można przeprowadzić
wielkie kampanie ewangelizacyjne. Kampania nie oznacza bezpośredniego przemawiania do
mas, ale równoczesne mobilizowanie wielu ludzi do indywidualnej ewangelizacji w jakimś
rejonie.
I jeszcze jedno bardzo ważne założenie strategiczne. W przekładzie polskim tekstu
wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa jest pewna nieścisłość. Wiersz 19 przetłumaczony
został jako: „idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” a odsyłacz mówi: dosłownie –
„idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”. Nie mogę zrozumieć, dlaczego
bibliści dosłownego tłumaczenia tego zwrotu nie umieścili w tekście, tylko w przypisie.
Czyńcie uczniów, to o wiele więcej niż nauczajcie. Uczeń – jak mówi Tradycja Kościoła –
katechumen, to ten, który jest wdrażany w styl życia. Uczeń w czasach Chrystusa to ten, który
idzie za swoim mistrzem i dzieli jego sposób życia, naśladuje go. Uczeń to także ten, który z
kolei czyni dalszych uczniów. Obowiązuje tu system multiplikacji – mnożenia; powstaje
reakcja łańcuchowa, Chrystus miał tylko dwunastu uczniów w określonym wyżej znaczeniu) i
to wystarczyło. Zostawił ich, a nawet zostało ich jedenastu, i odszedł do nieba. Był spokojny
o rozwój swojego dzieła, bo każdy z tych jedenastu poznał sekret czynienia uczniów i czynił
uczniów – ci zaś następnych. W ten sposób, na zasadzie jak gdyby reakcji łańcuchowej, w
każdym narodzie powstają grupy uczniów, które czynią następnych uczniów i proces narasta.
I w ten sposób możliwe jest dotarcie do wszystkich narodów. Zaszczepienie sposobu
czynienia uczniów i mnożenia ich sprawi rozwój ewangelizacji.
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W jaki sposób być osobiście zaangażowanym w wypełnianie wielkiego nakazu
misyjnego, wielkiego posłannictwa? Znów wracamy do tego, co rozważaliśmy w poprzednich
dniach. Trzeba by tu powtórzyć zwłaszcza to wszystko, co mówiliśmy wczoraj o świadczeniu
w Duchu Świętym. Odpowiedź na pytanie, jak to czynić, przynosi ten podręcznik w części I i
II, których treść poznajemy podczas innych spotkań. Ważne jest, abyśmy studiując te treści
nie tracili z oczu perspektywy wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa.

3. Seminarium: Rozesłanie uczniów
Wskazania dla animatorów
1. Piąte seminarium w ramach ME winno być syntezą i podsumowaniem czterech
dotychczasowych spotkań, powinno uświadomić uczestnikom, że tematami tych spotkań były
cztery podstawowe prawdy ewangelizacyjne, od głoszenia których musi się rozpocząć wielka
ewangelizacja. Te prawdy w sposób prosty i przejrzysty są przedstawione w czterech
spotkaniach według Ewangelii św. Łukasza. Celem seminarium będzie więc dokonanie
krótkiej syntezy – „powtórki” dotychczasowych seminariów.
2. Właściwym i głównym celem jednak będzie uświadomienie obowiązku głoszenia innym
ludziom tych podstawowych prawd, w celu doprowadzenia ich do Chrystusa i do osobistego
związania się z Nim przez wiarę. Uczestnicy seminarium muszą zrozumieć, że także ich
obejmuje i zobowiązuje wielki nakaz misyjny Chrystusa (Mt 28, 18-20), że także oni są
wezwani do czynnego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.
3. Piąte seminarium ma ponadto przygotować uczestników do podjęcia i wykonania
zadania bezpośrednio przed nimi stojącego, to jest zapraszania ludzi na ewangelizację z
filmem „Jezus”. „Członkowie LDE idą po dwóch, według uprzednio opracowanego planu do
różnych grup w parafii (np. do dzieci i młodzieży uczęszczającej na katechizację) i do
mieszkań, aby zanieść zaproszenie na ewangelizację z filmem „Jezus”. Zaproszenie to
powinno już mieć charakter indywidualnej ewangelizacji (według czterech praw duchowego
życia) tam, gdzie potrzeba, lub preewangelizacji. Można też zachęcać do czytania Ewangelii
św. Łukasza i rozprowadzać jej teksty. Ten okres zapraszania trwa przez trzy tygodnie”. (Zob.
cz. II i III p. 12)
5. Seminarium to służy ponadto bezpośredniemu przygotowaniu do nabożeństwa
rozesłania, które odbędzie się wieczorem tego dnia, na zakończenie ME.
6. Uczestnicy spotkania powinni mieć przy sobie Notatniki z zapiskami z czterech
poprzednich spotkań.
Przebieg seminarium
Część wprowadzająca
1. Zapowiedź tematu spotkania:
Chcemy dzisiaj zamknąć cykl seminariów małej ewangelizacji, dokonać pewnego
podsumowania i syntezy, i zastanowić się nad praktycznymi konsekwencjami tego,
czegośmy doświadczyli w naszym życiu,
2. Jakie były tematy i główne myśli czterech poprzednich seminariów?
(Poprosić czworo uczestników o odpowiedź na podstawie własnych notatek.)
3. Podsumowanie: Seminaria przedstawiają podstawowe, fundamentalne prawdy
ewangelizacyjne, od których musi zacząć się każda ewangelizacja, które musi uznać i
przyjąć każdy, kto chce być chrześcijaninem. Wielu chrześcijan słyszało te prawdy, zna je
teoretycznie, ale w rzeczywistości nie stały się one dla nich prawem duchowego życia,
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fundamentem, na którym opiera się ich życie. Dlatego prawdy te muszą być wciąż na
nowo głoszone nawet katolikom i innym chrześcijanom już ochrzczonym i chodzącym do
kościoła.
Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy z nas, jeśli uwierzył w Chrystusa i stał się Jego
uczniem, jest również przez Niego posłany, aby mówić o Nim innym ludziom. To chcemy
sobie uświadomić w drugiej części seminarium.
Część główna
Wielki nakaz misyjny, czyli wielkie posłannictwo
Gdzie jest zawarty wielki nakaz misyjny?
W zakończeniu trzech Ewangelii: Mt 28, 18-20; Mk 16, 15-16; Łk 24, 46-48.
(Przeczytać)
Zastanówmy się:
1. Na czym polega wielkie posłannictwo?
2. Dlaczego powinniśmy poświęcić się całkowicie wypełnieniu wielkiego posłannictwa?
a) Chrystus nam to polecił.
b) Bez Chrystusa jesteśmy zgubieni: J 14, 6; Dz 4, 12.
c) Ludzie czekają.
3.
Kiedy wielkie posłannictwo zostanie dopełnione?
– Wie to tylko Pan Bóg w swej wszechwiedzy.
4.
Dokąd powinniśmy się udać, by wypełnić to wielkie posłannictwo?
a) Na cały świat.
b) Dz 1, 8 – do naszej własnej Jerozolimy.
5.
Jaki my możemy mieć udział w wypełnianiu wielkiego posłannictwa?
a) Strategia – zdobywanie nowych wyznawców, umacnianie ich w wierze, rozsyłanie,
przymnażanie uczniów. 2 Tm 2, 1-2.
b) Modlitwa – 1 Tm 2, 1-4.
6.
W jaki sposób?
a) Być oddanym Chrystusowi i napełnionym Jego Duchem; Rz 12, 1-2
b) Prosić z wiarą o Boże kierownictwo; Jk 1, 5-6
c) Przemyśleć na modlitwie i opracować sobie sposób postępowania w kontaktach
indywidualnych, jaki Bóg objawi w odpowiedzi na prośbę; sporządzić listy
konkretnych osób, grup, za które trzeba się modlić i do których trzeba pójść
poczynając od własnej rodziny, kościoła; być do dyspozycji proboszcza itp.
d) Poznać to wszystko, co tylko jest możliwe, by realizować indywidualną strategię
pomagającą wypełnić wielkie posłannictwo.
e) Zwrócić uwagę na „radykalną” ewangelizację: Łk 9, 23i 14, 26; Mk 10, 28-30.
7.
Wspaniałość i obowiązek dzielenia się Chrystusem z innymi.
Nie ma w życiu wspanialszego i bardziej duchowo wzbogacającego przeżycia od
dzielenia się Chrystusem z innymi. Każdy chrześcijanin powołany jest przez Pana do życia w
obfitości, do przynoszenia owocu.
Jezus powiedział; „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4, 19) i
„Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami” (J 15, 8).
Zostaliśmy obdarzeni niezwykłym przywilejem – bycia ambasadorami Chrystusa w
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świecie. Św. Paweł pisał: „W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom
ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy
posłannictwo jakby Boga samego…” (2 Kor 5, 19-20).
Dzielenie się Chrystusem oznacza wywyższenie Go, tak aby wszyscy ludzie mogli Go
ujrzeć i odpowiedzieć na to, co dla nich uczynił. Jezus powiedział: „A Ja, gdy zostanę nad
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32). Nasze posłannictwo
skoncentrowane jest na Nim. Pisze o tym św. Paweł: „Przypominam, bracia, Ewangelię, którą
wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni,
jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za
nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”
(1 Kor 15, 1-4).
Trzeba pamiętać, że Jezus przyszedł do ludzi (J 1, 14), żeby szukać i zbawić
zagubionych (Łk 19,10). Polecił też wszystkim chrześcijanom, aby szli i czynili uczniami
wszystkie narody (Mt 28, 19) i obiecał im moc potrzebną do głoszenia Ewangelii: „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).
Św. Paweł czuł się aż dłużnikiem wobec wszystkich ludzi (Rz 1, 13-17), czuł się
zobowiązany do głoszenia Ewangelii: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16).

1.

2.

3.

Zakończenie
Nawiązanie do części wstępnej. Dobra znajomość treści 4 seminariów może nam pomóc
w wykonaniu nakazu misyjnego. W jaki sposób?
 Pomogą nawiązać rozmowę. Można po prostu zapytać: Czy znasz podstawowe prawa
życia duchowego?
Jak konkretnie będzie wyglądała nasza ewangelizacja od nadchodzącej „niedzieli
rozesłania uczniów”?
a) Strategia – podział rejonów i zadań.
b) Co konkretnie mamy czynić?
 Zaprosić na rekolekcje ewangelizacyjne z filmem.
 Nawiązać rozmowę na temat: „Czy znasz życie Chrystusa? Jego naukę? cztery
prawa?”
 Zachęcić do czytania Ewangelii św. Łukasza.
Zakończyć wspólną modlitwą.

4. Nabożeństwo rozesłania z godziną świadectwa
1.

2.
3.
4.

Pieśń wejścia:
Wiele jest serc (D 84; S 15)
lub: Boże zmiłuj się nad nami (Ex 49)
W procesji wejścia niesie się księgę Pisma św. i składa się ją na ołtarzu
Pozdrowienie i słowo wstępne celebransa
wprowadzające w myśl przewodnią i porządek nabożeństwa.
Czytanie I:
Dz 11, 19-26. 13, 1-5
Psalm responsoryjny:
Ref.: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
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Ps 19(18), 2-3, 4-5 (Lekcjonarz VI, 107)
albo:
Ref.: Idźcie i głoście światu Ewangelię.
Ps 117(116), 1-2
5. Śpiew przed Ewangelią:
Alleluja, alleluja, alleluja
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Alleluja…
6. Ewangelia:
Łk 10, 1-9
7. Homilia.
Krótka synteza treści małej ewangelizacji.
Nawiązanie do rozesłania uczniów, które odbędzie się za tydzień.
Wprowadzenie do świadectw.
8. Świadectwa.
Uczestnicy ME mówią kolejno o tym, czym szczególnie zostali obdarowani przez Ducha
Świętego w czasie tych rekolekcji ewangelizacyjnych i wyrażają gotowość włączenia się
w dzieło ewangelizacji. Jeżeli liczba uczestników jest tak duża, że świadectwa
przedłużyłyby się za bardzo, to można ograniczyć się do jednego lub dwóch świadectw z
każdej grupy.
9. Dziękczynienie.
Wezwanie do dziękczynienia za odebrane łaski.
Śpiew: Magnificat.
10. Błogosławieństwo i misja.
Po krótkim wprowadzeniu celebransa wszyscy klęcząc śpiewają sekwencję „Przybądź,
Duchu Święty”.
Po odśpiewaniu wstają a celebrans udziela uroczystego błogosławieństwa.
C: Pan z wami.
W: I duchem twoim.
C: (lub diakon) Pochylcie głowy wasze, aby przyjąć błogosławieństwo na przekazaną
wam misję.
C: Bóg Ojciec, który sprawił, iż Duch Pański spoczął na Jezusie, Jego Synu, niechaj
przez Niego także was namaści i pośle, abyście nieśli ubogim dobrą nowinę.
W: Amen.
C: Abyście głosili więźniom wolność a niewidomym przejrzenie.
W: Amen.
C: Abyście uciśnionych odsyłali wolnych i obwoływali rok łaski od Pana.
W: Amen.
C: A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech
zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
W: Amen.
11. Śpiew: Zwiastunom z gór (S 16)
Przy trzecim razie przy słowach: „Królem Bóg” celebrans błogosławi księgą Pisma św.
12. Śpiew wyjścia.
Błogosław, Panie, nas (Ex 15)
lub: Rozesłanie (Idźcie już stąd) (D 6, S 13)

116 | S t r o n a

5. Wprowadzenie i komentarz do filmu „Jezus”
Istnieją różne formy głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. W naszych czasach jedną
z nich jest również film.
Pan Bóg stwarzając człowieka jako istotę społeczną, obdarzył go zmysłami i mową,
dzięki którym może on kontaktować się ze światem zewnętrznym i z innymi ludźmi. Osoby
nawiązują ze sobą kontakt, przekazują sobie pewne informacje, wyrażają siebie przede
wszystkim przez słowo. Przekaz określonych treści jest bogatszy, gdy oddziałuje na więcej
zmysłów człowieka. Słowo przemawia mocniej, gdy łączy się z obrazem.
Współczesny człowiek przywykł już do tego, że przemawia się do niego nie tylko
słowem, ale i obrazem. Dlatego w naszych czasach podejmowano różne wysiłki, aby także
Ewangelię głosić w sposób jak najbardziej pełny i skuteczny, aby przekazywać ją za pomocą
słowa i obrazu, za pomocą filmu.
Zrealizowano już wiele filmów o życiu Jezusa Chrystusa. Film, który dziś i jutro –
podczas naszych rekolekcji ewangelizacyjnych – zobaczymy, jest filmem szczególnego
rodzaju. Został on nakręcony z myślą o ewangelizacji. Taka była przede wszystkim intencja
tych, którzy przyczynili się do jego powstania. Pewien bogaty człowiek, który przeżył
największą przygodę życia: spotkanie z Chrystusem, przyjęcie Go wiarą do swego serca,
postanowił całym swoim majątkiem służyć głoszeniu Ewangelii, żeby usłyszeli ją także ci,
którzy jej jeszcze nie znają. Ten człowiek uświadomił sobie, że takich ludzi jest na świecie
ogromna liczba – około dwa miliardy, czyli połowa wszystkich mieszkańców ziemi. A
przecież Chrystus przyszedł zbawić wszystkich bez wyjątku ludzi i dał nam nakaz (już prawie
dwa tysiące lat temu): „Idźcie i głoście Ewangelię wszystkim narodom”.
Dzisiaj trzeba wykorzystać nowoczesne środki masowego przekazu, aby dotrzeć z
Ewangelią do wszystkich ludzi. Wszyscy bowiem mają prawo usłyszeć radosną wieść o
Chrystusie. I właśnie w tym celu, żeby tak głosić Ewangelię, jak tego wymagają nasze czasy,
nakręcono również ten film. W najbliższych dwóch-trzech latach ma go zobaczyć około dwa
miliardy ludzi na kuli ziemskiej. Film ten ma być rozpowszechniany w stu sześćdziesięciu
wersjach językowych. W wielu wersjach już go opracowano, w innych wersjach opracowanie
jeszcze trwa. Między innymi udostępniono już ten film w języku polskim; jest już
wyświetlany w Polsce. Chcemy, aby w ciągu najbliższych dwóch lat był wyświetlony we
wszystkich kościołach w Polsce.
Co można powiedzieć o tym filmie?
Najpierw, że cechuje się wiernością tekstowi Ewangelii; nie ma w nim fikcji, nie ma
scen dopisanych przez twórców filmu. Scenariuszem jest po prostu Ewangelia św. Łukasza,
tj. tego ewangelisty, który postanowił dokładnie zbadać wydarzenia związane z życiem
Chrystusa i który, mając prawdopodobnie przygotowanie historyka, dał nam trzecią
Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Słowa wypowiadane przez Jezusa w tym filmie, wzięte są z
Ewangelii (czasem trochę sparafrazowane, żeby były bardziej zrozumiałe, treść jednak
pozostaje oddana wiernie).
Pracowano nad tym filmem przez wiele lat, żeby jak najlepiej, jak najwierniej oddać
warunki, środowisko życia Jezusa. Nakręcano go w tych miejscach, w których rzeczywiście
Jezus żył, działał i nauczał. Wielu naukowców pracowało nad tym, żeby poznać zarówno
przyrodę, jak i kulturę tego kraju. Nie filmowano wprost dzisiejszego terenu. Np. ponieważ
podczas badań przed rozpoczęciem pracy nad filmem stwierdzono, że drzewa eukaliptusowe,
które dzisiaj rosną w Ziemi świętej, zostały tam sprowadzone dopiero w roku 1934, więc w
trosce o zgodność z prawdą Ewangelii unikano krajobrazów z takimi drzewami. Wydano
ogromną sumę pieniędzy na dekoracje: wybudowano dokładnie według wskazań archeologów

117 | S t r o n a

makietę świątyni jerozolimskiej i trzech synagog. Dzisiaj możemy powiedzieć, że film ten
zbliża nam środowisko, w którym naprawdę żył Chrystus. Starano się również, aby ludzie
występujący w filmie, byli wierzącymi, modlącymi się. Aktor grający Chrystusa jest
człowiekiem wierzącym. Przed przystąpieniem do zdjęć dwadzieścia dwa razy przestudiował
Ewangelię św. Łukasza, nauczył się na pamięć wielu jej rozdziałów. A podczas pracy nad
filmem powiedział: „Każdego dnia, kiedy idę, by w kolejnych scenach przedstawiać Jezusa,
zdaję sobie sprawę, jak jestem grzeszny”.
Chrystus powiedział: „Kto Mnie widzi, widzi Ojca” (J 14, 9). Kiedyś, podczas
publicznej działalności Jezusa przyszli uczniowie Jana z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym,
który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” (Łk 7, 20). Odpowiedział im Chrystus:
„Idźcie i donieście Janowi, coście widzieli i słyszeli” (Łk 7, 22). Chrystus głosił Ewangelię
nie tylko słowami, ale czynem, całym swoim postępowaniem, swoją działalnością. Przez całe
życie, przez działalność swoją objawiał nam Ojca: „Kto Mnie widzi, widzi Ojca”.
Chrystus objawia miłość czynną, która ogarnia wszystko, co składa się na
człowieczeństwo. W filmie zobaczymy – zgodnie z tekstem Ewangelii – Chrystusa, który nie
naucza z wysokości katedry czy ambony, ale wchodzi w tłum, spotyka różnych ludzi:
cierpiących, płaczących, zajmujących się pracą, handlem: i po prostu jak gdyby w drodze
ciągle ludziom otwiera oczy na prawdziwe wymiary, na prawdziwy sens ich życia.
W ten też sposób chce Chrystus wejść i w nasze konkretne, dzisiejsze życie. Chrystus
jest uobecnieniem Boga, który jest Ojcem, Miłością i Miłosierdziem. Główny temat
nauczania Jezusa – to miłosierdzie Boga, naszego Ojca. To miłosierdzie objawia Chrystus
całym swoim życiem, słowami, czynami, postępowaniem, odnoszeniem się do ludzi.
W czasie oglądania tego filmu nasunie się nam może pewna analogia. Ten Jezus, który
wchodzi w lud, rozmawia, ściska ręce – jest tak bardzo podobny do współczesnego nam,
kolejnego swego namiestnika, Jana Pawła II. Ojciec Święty stara się być jak najbardziej
wiernym Chrystusowej Ewangelii i dlatego postępuje podobnie jak Chrystus; stale chce być z
ludźmi; ciągle chce dotykać wyciągniętych do niego dłoni; nachyla się nad ludzkim
cierpieniem, nad ludzką nędzą, wpatrzył się głęboko we wzór swego Mistrza. Ojciec Święty –
jak to wynika z encykliki o miłosierdziu Bożym „Dives in misericordia” – szczególnie
upodobał sobie obraz Chrystusa, zarysowany w Ewangelii św. Łukasza.
Ewangelia ta szczególnie wiele miejsca poświęca nauczaniu Chrystusa o miłosierdziu
Bożym. Dlatego też św. Łukasz zasłużył sobie na miano „Ewangelisty miłosierdzia”, jego
Ewangelia nazywana bywa „Ewangelią miłosierdzia”.
Oglądając ten film, musimy się uwolnić od skojarzeń związanych z oglądaniem filmu
w ogóle, bo jest to film szczególnego rodzaju. Ten film jest po prostu głoszeniem Ewangelii,
głoszeniem jej za pomocą obrazu. Dlatego starajmy się w duchu modlitwy, w duchu
medytacji religijnej, w duchu wiary rozważać Ewangelię Chrystusa. Po rozważaniu Ewangelii
za pomocą filmu będzie jeszcze (jak zawsze po czytaniu Ewangelii) krótka homilia, jakby
komentarz, który stara się zbliżyć nam czytany tekst do naszych warunków życiowych. Całe
to nabożeństwo jest w gruncie rzeczy formą celebracji Słowa Bożego, bo najpierw Słowo
Boże będzie głoszone, z równoczesnym ukazywaniem go w obrazach, potem będzie jeszcze
krótko objaśniane a zakończymy nasze dzisiejsze nabożeństwo wspólną modlitwą.
Homilia po I części filmu „Jezus”
Oglądane przez nas zdarzenia nie są wymysłem artysty, twórcy, są historią. Film
próbował odtworzyć i zbliżyć nam to wydarzenie, tak ważne, jedyne i wielkie, że od niego
liczy się historia. Rok 198… Niektórzy ludzie nie mogą dziś wykrztusić z siebie imienia
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„Chrystus” i dlatego każą mówić i pisać: „rok 198… naszej ery”. Nie mogą jednak
zaprzeczyć temu, że ta „nasza era” liczy się właśnie od momentu przyjścia Chrystusa. I nawet
oni, niewierzący, muszą przyznać, że od tej chwili zaczęła się nowa era.
Co się wtedy stało? Nikt lepiej nie skomentował tego, jak władnie Ojciec Święty Jan
Paweł II w swojej, encyklice, która zaczyna się od słów łacińskich: „Dives in misericordia” –
„bogaty w miłosierdzie”; Bogaty w miłosierdzie Bóg tak umiłował świat, tak umiłował nas,
że Syna swojego Jednorodzonego dał, wysłał Go do nas.
I co się stało? Jaka jest istotna treść tego wydarzenia? Bóg, bogaty w miłosierdzie, tak
nas umiłował, że zapragnął stać się jednym z nas, naszym bratem. Tutaj odsłaniają się nam
ostateczne wymiary i głębie słowa, które dzisiaj jest tak nam bliskie: „solidarność”. To jest
dopiero ostateczny wymiar tego, co próbujemy naśladować. Solidarność – Bóg z nami –
Emmanuel. Bóg stał się jednym z nas, przyjął naszą ludzką naturę. Oto możemy mówić: „Bóg
jest naszym bratem – w Chrystusie”. Narodził się w betlejemskiej grocie, przeszedł wszystkie
etapy ludzkiego życia, jak każdy z nas – przeszedł drogę: od narodzin, poprzez wzrost,
dojrzewanie, trud, pracę, wypełnianie swojej misji, aż po śmierć, którą zobaczymy w dalszej
części filmu.
W tym czasie poznał Chrystus nasz los: cierpiał głód, był strudzony, był kuszony,
spotykał się z ludźmi o różnym nastawieniu – z szydercami, z pochlebcami, z wrogami, z
przyjaciółmi. A On był dla wszystkich! On solidarnie wziął na siebie los człowieka, los
każdego bez wyjątku człowieka. Bo właśnie ten Człowiek, który w swoim ziemskim życiu
mógł tylko niektórych ludzi spotkać, niektórych oświecić, niektórych pocieszyć, niektórych
przemienić – ten Człowiek, w swojej Boskiej świadomości, obejmował wszystkich, bez
wyjątku ludzi: i ciebie, i mnie – każdego z nas.
Każdy jest obecny w Jego myśli, w jego świadomości, w Jego sercu, w Jego miłości.
Każdy z nas jest włączony w życie Boga-Człowieka, bo solidarność Boga z ludźmi ogarnia
wszystkich bez wyjątku ludzi. Każdy grzesznik, każdy upadający, każdy opętany przez złego
ducha, każdy cierpiący, każdy rozpaczający, każdy trudzący się w codziennej pracy, każdy
zmartwiony, przeżywający taką czy inną tragedię – wszyscy jesteśmy obecni w Jego sercu,
wszyscy jesteśmy objęci Jego miłością; bo w Chrystusie objawił się nam Bóg bogaty w
miłosierdzie.
Każdy z nas musi w swoim życiu stanąć twarzą w twarz z bogatym w miłosierdzie
Bogiem, który stał się naszym bratem, który wszedł w nasze życie i wziął na siebie los
każdego z nas. Pytanie: Czy już się to stało w twoim życiu? Czy znasz Jezusa z Nazaretu?
Jest dzisiaj jeszcze na świecie wielu analfabetów, ale największy analfabetyzm – to:
nie znać Jezusa. Iluż jest ludzi wykształconych, którzy nie znają jeszcze Jezusa? Czy miałeś
już kiedyś w ręku tę jedyną Księgę; tę Księgę, która po blisko dziewiętnastu wiekach, ciągle
na nowo, w olbrzymich nakładach, w kilkuset językach, bez przerwy jest drukowana –
„Ewangelia Jezusa Chrystusa według Mateusza, Marka, Łukasza, Jana”? Czy już kiedyś
przeczytałeś chociażby jedną Ewangelię w całości?
Jeżeli nie znasz Ewangelii – jesteś analfabetą! Nie możesz uważać się za człowieka
wykształconego, kulturalnego, bo jak można nie znać tego największego arcydzieła literatury
świata; tej cudownej Księgi, wobec której wszystkie inne książki tracą na znaczeniu.
W tej Księdze każdy może dzisiaj spotkać Chrystusa. W tej Księdze może spotkać się
ze Słowem, o którym Chrystus powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie
przeminą” (Łk 21, 33). „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszelkim słowem, które
pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4).
I oto zachęta, aby zastanowić się nad sobą i sięgnąć do tej Księgi – jedynej Księgi w
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dziejach świata, która niezliczonym ludziom przyniosła pociechę, radość, która ich
przemieniła. Żadna polityka, żadni wielcy tego świata, żadni geniusze, uczeni, poeci, artyści –
nikt nie może się równać (nawet wszyscy, razem wzięci, nie mogą się równać) z Jezusem
Chrystusem i z tym, czego On dokonał w życiu ludzkości, w życiu narodów. Nikt prócz
Niego w dziejach świata, nie przemienił tylu ludzi, tylu społeczeństw, nie przemienił życia
ludzkości. I dlatego musimy na nowo sięgnąć do Ewangelii, do życia Jezusa Chrystusa;
musimy Go poznać, musimy Go przyjąć. Bo On żyje! On żył nie tylko wtedy, tysiąc
dziewięćset osiemdziesiąt … lat temu, lecz żyje i dziś, bo On (jak to jeszcze jutro rozważymy
głębiej) zmartwychwstał. On żyje i dlatego może dzisiaj przemieniać nasze życie,
przemieniać świat, przemieniać historię; On może dzisiaj wejść w życie każdego z nas, aby je
przemienić. Ale my musimy otworzyć swoje serce! On przecież powiedział: „Oto stoję u
drzwi i kołaczę. Jeśli Mi ktoś otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał” (Ap 3, 20).
Zanim zakończymy obecne rozważanie, posłuchamy jeszcze świadectwa. Ktoś z nas
opowie o swoim spotkaniu z Chrystusem, a potem jeszcze krótko się pomodlimy i
zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie pieśnią uwielbienia Boga: „Święty, Święty,
Święty…”.
Wezwanie po filmie
Zabierzmy ze sobą na chwile osobistej modlitwy i refleksji to, cośmy przeżyli, co
usiłowała nam przybliżyć sztuka, abyśmy mogli głębiej rozważyć rzeczywistość śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa. Śmierć Chrystusa – to największa zbrodnia w dziejach świata;
ale równocześnie – to objawienie największej w historii miłości, „Tak Bóg umiłował świat, że
Syna swojego dał” (J 3, 16). „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).
Za ciebie Bóg oddał życie! Ale miłość nie umiera! Wszelka ofiara płynąca z miłości, a
zwłaszcza ofiara życia z miłości, musi rodzić życie. Dlatego z tej śmierci życie tryska; dlatego
Chrystus żyje i my będziemy żyli z Nim, jeżeli Go przyjmiemy, jeżeli w Niego uwierzymy.
Zostaliśmy wezwani do tego, aby przyjąć na nowo Chrystusa – wiarą, w swoje życie, w swoje
serca; aby na nowo zawierzyć Jego miłości, oddać Mu siebie. Niech każdy znajdzie jeszcze
chwilę czasu dzisiaj, żeby się pomodlić w samotności, w ciszy; i aby zaprosić Chrystusa na
nowo w swoje życie.
I jeszcze jedna propozycja: chcielibyśmy, aby te nasze rekolekcje przyniosły trwały
owoc; aby nasza decyzja nowego przyjęcia Chrystusa, nowego zawierzenia Mu – była trwała.
I dlatego jest nam potrzebna pomoc, a taką pomocą jest wspólnota tych, którzy tego samego
Chrystusa przyjęli, którzy też Mu zawierzyli, którzy uznali Go za swego Pana.
I stąd prośba: jeżeli chcesz wejść na nowo na drogę głębszego związku z Chrystusem,
lepszego poznania Go, wprowadzenia Go w swoje życie – to niechaj to pragnienie wyrazi się
w decyzji przyłączenia się do grupy tych, którzy chcą czynić podobnie. Po tych rekolekcjach
utworzymy małe grupy (kilku czy kilkunastoosobowe), które będą się spotykały raz w
tygodniu, może raz na dwa tygodnie, po to, żeby razem czytać Ewangelię, rozważać Słowo
Boże, i lepiej je poznawać, aby razem się modlić – i w ten sposób wzajemnie sobie pomagać
na tej drodze. Bez wspólnoty bowiem, bez braci, którzy nas wspierają – trudno jest na niej
wytrwać.
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CZĘŚĆ IV
PRZYGOTOWANIE ANIMATORÓW EWANGELIZACJI
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I
FORMACJA W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Animatorami ewangelizacji winni być dojrzali chrześcijanie bądź ludzie świadomie
dążący do dojrzałej wiary, ludzie którzy uznali Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem i
zdolni są do świadczenia o swoim spotkaniu z Nim, ludzie którzy pragną innych do Niego
prowadzić.
Ruch Światło-Życie będący chrześcijańskim, ewangelizacyjnym ruchem formacyjnym
pomaga osobom różnego wieku i stanu w dążeniu do dojrzałej wiary.
W czasie trzech lat formacji podstawowej prowadzi swoich uczestników od
ewangelizacji – pierwszego nawrócenia i uwierzenia Chrystusowi oraz przyjęcia go osobiście
jako swego Pana i Zbawiciela – poprzez decyzję włączenia się do stałej grupy formacyjnej w
celu poddania się systematycznemu procesowi wdrażania w życie ewangeliczne zgodnie z
zasadami katechumenatu (wdrażanie do życia słowem Bożym, modlitwą, liturgią, do metanoi,
świadectwa i do życia we wspólnocie chrześcijan) i uczestnictwo w tym procesie do przyjęcia
stałej diakonii i odpowiedzialności w konkretnej wspólnocie lokalnej Kościoła. (zob. poniżej
schemat: Deuterokatechumenalny system formacyjny Ruchu Światło-Życie)
Dysponując zaś rozmaitymi typami rekolekcji (np. dla animatorów ewangelizacji, dla
diakonii wyzwolenia, dla animatorów muzycznych, dla diakonii liturgii) przygotowuje
poszczególne osoby do diakonii, którą zamierzają podjąć.
Uczestnicy Ruchu mogą więc podjąć posługę animatora w dziele ewangelizacji
według planu Ad Christum Redemptorem.
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DEUTEROKATECHUMENALNY
SYSTEM FORMACYJNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. SCHEMAT
Stopnie i okresy
Czas trwania
Odpowiednik według OICA
Preewangelizacjia
Od kilku
Ewangelizacja
Ewangelizacja indywidualna
tygodni do
Okres prekatechumenatu
jednego roku
Rekolekcje ewangelizacyjne
Praca w grupach postewangelizacyjnych
Oaza Nowego Życia I stopnia
Obrzęd włączenia do deuterokatechumenatu

15 dni

11 rozmów ewangelicznych

3 miesiące

Program 10 kroków ku dojrzałości
chrześcijańskiej
I – Jezus Chrystus
II – Niepokalana
III – Duch Święty
IV – Kościół
V – Słowo Boże
VI – Modlitwa
VII – Liturgia
VIII – Świadectwo
IX – Nowa Kultura
X - Agape
Oaza Nowego Życia II stopnia

minimum 6
miesięcy

15 dni

Ordo ad catechumenos
faciendos
Okres katechumenatu

Okres katechumenatu – cd.

11 kręgów biblijnych: Wprowadzenie w 3 miesiące
Biblię jako historię zbawienia
Kręgi liturgiczno-biblijne nawiązujące do minimum
od Ritus electionis (inscriptio
niedzielnych czytań
Adwentu
do niminis). Okres oświecenia i
ze
swoimi
Wielkiego Postu oczyszczenia
obrzędami
Okres
przygotowania
do
odnowy Wielki Post
przymierza chrztu
Triduum Paschalne w formie rekolekcji,
odnowa przymierza chrztu
KODA (kurs oazowy dla animatorów w
zimie lub w lecie
Oaza Nowego Życia III stopnia
15 dni
11 tematów pogłębienia eklezjologicznego

3 miesiące

Ewangeliczne rewizje życia na temat: minimum
od
charyzmat – powołanie – diakonia
Adwentu
do
Zesłania Ducha
Triduum Pentakostalne (ORAR), udzielenie Świętego
misji, przejście do diakonii i do formacji
permanentnej;
w zimie ewentualnie KODA specjalistyczne

Okres mystagogii
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II
OAZA ANIMATORÓW WIELKIEJ EWANGELIZACJI
Rekolekcje te odbywają się w czasie wakacji letnich. Trwają 15 dni. Prowadzi je
Zespół Centralnej Diakonii Ewangelizacji. Ich celem jest przygotowanie ludzi do podjęcia i
wypełnienia posługi w dziele wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem.
OAWE przeznaczone jest dla ludzi dorosłych (od 20 lat wzwyż), dojrzałych w wierze,
którzy przyjęli Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Rekolekcje te nie są ściśle związane
z żadnym okresem formacji w Ruchu Światło-Życie. Doświadczenie wykazuje jednak, że
powinny w nich uczestniczyć osoby, które przeżyły przynajmniej Oazę Nowego Życia I
stopnia.
Uczestnicy OAWE po powrocie do swoich parafii powinni być zdolni:
 do utworzenia diakonii ewangelizacji (rejonowej, lokalnej),
 do przygotowania zespołu ewangelizacyjnego i parafii do ewangelizacji,
 do przeprowadzenia wraz z kapłanem nabożeństw ewangelizacyjnych,
 do animowania grup poewangelizacyjnych.
Przygotowują się do tej posługi przez Eucharystię, rozważanie Słowa Bożego,
modlitwę, a także przez wykłady, seminaria, spotkania w małych grupach oraz przez coraz
pełniejsze i głębsze życie we wspólnocie, którą tworzą podczas rekolekcji.
W czasie wykładów zapoznają się z planem i strategią wielkiej ewangelizacji. Pomocą
w ich prowadzeniu są podręczniki: „Ewangelizacja według planu Ad Christum
Redemptorem”, „Rekolekcje ewangelizacyjne” oraz adhortacja Pawła VI „Evangelii
nuntiandi”, która mocno podkreśla konieczność ewangelizacji, rolę i udział w niej osób
świeckich.
Seminaria – ukazując cztery prawa życia duchowego, konieczność świadczenia i
ciągłego wzrastania w Duchu Świętym – przygotowują uczestników OAWE do ewangelizacji
indywidualnej, do wychodzenia z Dobrą Nowiną do ludzi.
Zajęcia w małych grupach prowadzone każdego dnia przez innego z uczestników (w
czasie rekolekcji każdy może prowadzić spotkanie co najmniej dwa razy) według konspektów
czterech i ośmiu spotkań poewangelizacyjnych umożliwiają praktyczne przygotowanie się do
animowania grup poewangelizacyjnych.
Program OAWE zawiera również przeprowadzenie w wybranej parafii ewangelizacji
wstępnej. Każdy z uczestników ma więc możność osobistego przeżycia nabożeństw
ewangelizacyjnych a także aktywnego udziału we wszystkich przygotowaniach do tej
ewangelizacji. Uczestnicy OAWE stanowią wówczas zespół ewangelizacyjny.

III
OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW EWANGELIZACJI
To czterodniowe rekolekcje zamknięte, odbywające się w warunkach odosobnienia,
prowadzone przez diecezjalną, bądź rejonową diakonię ewangelizacji, przeznaczone dla osób,
które pragną podjąć posługę w dziele ewangelizacji. Jest to forma rekolekcji wypracowana
przez Ruch Światło-Życie w latach siedemdziesiątych. Katechezy, seminaria i nabożeństwo
ewangelizacyjne tych rekolekcji opierały się na Ewangelii według św. Jana.
W związku z podjęciem przez Ruch wielkiej ewangelizacji według planu Ad Christum
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Redemptorem należało te elementy programu ORAE opracować na podstawie Ewangelii
według św. Łukasza.
Głównym zadaniem ORAE jest doprowadzenie wszystkich uczestników do
osobowego kontaktu w wierze z Chrystusem oraz wzbudzenie w nich pragnienia zbliżania
innych do Chrystusa przez ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji.
Zadaniem szczególnym jest przygotowanie osób uczestniczących w tych rekolekcjach
do ewangelizacji indywidualnej oraz do prowadzenia grup postewangelizacyjnych.
ORAE może być prowadzone bądź przez diecezjalną, bądź przez rejonową diakonię
ewangelizacji. Pomoce do ich przeprowadzenia zawiera osobna teczka ORAE.

IV OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII WYZWOLENIA
Jest formą czterodniowych rekolekcji intensywnych. Jej celem jest przygotowanie
ludzi do podjęcia diakonii wyzwolenia w konkretnych zespołach, które powinny powstać przy
każdej stanicy i placówce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Przygotowanie to polega przede wszystkim na ukazaniu właściwej wizji i koncepcji
KWC, aby wzbudzić przekonanie i zapał do tej sprawy i doprowadzić do decyzji
zaangażowania się w diakonii wyzwolenia.
Drugim celem ORDW jest przygotowanie do prowadzenia rekolekcji „Ewangelia
wyzwolenia”, które będą głównym sposobem szerzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
czyli realizacji III fazy planu ACR.
ORDW przeprowadza obecnie Centralna Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie.
W czasie tych rekolekcji problematyka wyzwolenia przedstawiana jest w związku z
hasłami:
 Światło-Życie (wyzwolenie jako poddanie się wymaganiom prawdy w myśl słów
Chrystusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – J 8, 32);
 Nowy Człowiek (człowiek wyzwolony przez usynowienie – „Nie jesteś już
niewolnikiem, lecz synem” – Ga 4, 7);
 Nowa wspólnota (wspólnota a wyzwolenie);
 Nowa Kultura (wolność synów Bożych a wyzwolenie społeczne).
Program każdego dnia ORDW obejmuje elementy następujące:
 katechezę wprowadzającą w teologię wyzwolenia (wolności) człowieka w nawiązaniu do
hasła tematycznego dnia;
 zgromadzenie eucharystyczne przygotowane kręgiem liturgicznym, proponowane są
zestawy wotywne czytań i tekstów nawiązujące do tematu dnia;
 seminarium diakonii wyzwolenia wprowadzające w założenia, cele i metody działania
KWC;
 seminarium abstynenckie – służące ugruntowaniu motywacji abstynenckiej, ponieważ
abstynencja jest główną metodą i środkiem działania KWC;
 krąg biblijny – służący pogłębianiu biblijnych podstaw teologii wyzwolenia przez pracę
w małych grupach;
 nabożeństwa ewangelizacyjne wprowadzające w program i metodę nabożeństw w czasie
rekolekcji „Ewangelia wyzwolenia”.
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CZĘŚĆ V
OWOCE EWANGELIZACJI
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I
ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW
Ja jestem Grażyna a to jest mój mąż Herbert. Chciałam to nasze małżeńskie
świadectwo o obecności Chrystusa w naszej rodzinie rozpocząć z perspektywy naszego
wspólnie przeżytego 15-lecia. Jesteśmy rodzicami czworga dzieci: jednego syna i trzech
córek. Możecie się więc, bracia i siostry, domyślać, że kłopotów nam nie brakuje, ale
cieszymy się, że mamy „zdrowe” kłopoty niż mielibyśmy mieć inne, bardziej „wydumane”.
Chciałam jeszcze ojcom i mężom powiedzieć jak bardzo ważną rolę odgrywają w
małżeństwie i w rodzinie. Gdyby nie zdecydowana postawa męża, nasza rodzina byłaby
przeciętną rodziną katolicką, żyjącą według schematu: niedzielna msza św., codzienna
modlitwa i inne obowiązki katolików. Ale tylko wypełniać obowiązki to jeszcze nie znaczy
kochać Boga. Żeby kogoś pokochać, trzeba go najpierw poznać.
I tu pomogła nam ewangelizacja, pomogła nam oaza letnia wspólnie przeżyta. Wtedy
nawiązaliśmy na niej pierwszy kontakt z Pismem św. Właściwie zaczęliśmy je dopiero
poznawać. Na oazie właśnie nasze obowiązki katolików, małżonków i rodziców przestały być
dla nas tak wielkim ciężarem. Ten obowiązek przerodził się w wielką przygodę z Chrystusem.
Tak, przygodę, którą wraz z dziećmi przeżywamy z wielką radością i pokojem wewnętrznym.
Wiem teraz, że ten nasz wyjazd na oazę letnią był dla naszej rodziny wielkim darem Bożym,
że nie jest to żadna nasza zasługa. Wiem, że muszę za ten dar codziennie na kolanach Bogu
dziękować. (Grażyna)
Chciałbym do tego, co powiedziała moja żona o obowiązku w rodzinie, o naszym
odkryciu Ewangelii coś nie coś dodać.
Czas pooazowy był właściwie czasem, może nawet i wstyd się przyznać, prawdziwego
zrozumienia, że małżeństwo nasze jest sakramentem. Wiedzieliśmy o tym, ale to była czysta
formułka. Teraz jakoś „namacalnie” to zrozumieliśmy, i zaczęło nasze życie inaczej się
układać. Zaczęliśmy mieć do siebie więcej zaufania. Mniej było uniesień, więcej cierpliwości
do dzieci, aż do niedawna gdy przyszła propozycja podjęcia pracy w ruchu
ewangelizacyjnym.
Decyzja była bardzo trudna. Właściwie od samego początku mówiliśmy o tym, że nie
mamy na to czasu, że czworo dzieci, że obowiązki nad stan… Ale kiedy przyszła
ewangelizacja, kiedy zebrało się mnóstwo ludzi i kiedy widzieliśmy, że brak jest ludzi do
prowadzenia tej ewangelizacji – zdecydowaliśmy. Mówimy po prostu do dziś, że nas
wchłonęła ta ewangelizacja, wbrew naszej po ludzku pojętej – logice. Była to wyraźnie logika
Boża. Zaraz w tym samym dniu, kiedy myśmy podjęli tę decyzję, znalazła się pomoc do
dzieci. I w każdą środę, kiedy jesteśmy na ewangelizacji, nasze dzieci nie są samotne, mają
opiekę i to bez żadnego proszenia o nią. Rodziny z kręgu oazowego natychmiast samorzutnie
nam pomogły.
I tak właśnie jesteśmy tu w ewangelizacji. Prowadzimy krąg od pierwszej lekcji
Ewangelii św. Łukasza. Jesteśmy już w tej chwili przy Ewangelii św. Jana, więc mamy już
sześć spotkań poza sobą. Bardzo cieszy obserwacja rozwoju duchowości kręgu nas
wszystkich, bo nie ma ani prowadzącego ani tych, którzy poznają Ewangelię, jest po prostu
jeden wspaniały krąg ludzi żyjący przez te dwie godziny Ewangelią. Nasze przeżycie rodzi
jednak uczucie ciągłego niezadowolenia. Wiemy, że nam jeszcze dużo potrzeba, a z drugiej
strony prosimy Boga, żebyśmy właśnie w tym niezadowoleniu zawsze pozostawali, żebyśmy
nie uwierzyli we własne siły, bo gdybyśmy w to uwierzyli, to wiem, że byłby to regres w
naszym rozwoju. Prosimy Ducha Świętego, byśmy w żadnym momencie naszego
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małżeńskiego życia nie spoczęli, żadnego momentu w naszym życiu nie uznali za punkt
dojścia do celu. Pomóż nam, Duchu Święty, aby każdy moment naszego życia był punktem
wyjścia do dalszego poznania Twej prawdy. (Herbert)

***
Moje imię Teresa. To mój mąż – Janek. Jesteśmy małżeństwem od 14 lat. Mamy 13letniego syna. Chcę podzielić się z wami tym, jak spotkałam Chrystusa. Zanim spotkałam
Pana byłam wierzącą, chodziłam do kościoła, przystępowałam do komunii św., modliłam się,
ale pomimo to nie znałam Boga. Nie znałam Chrystusa. Często byłam zachęcana do czytania
Pisma św., ale jednak zawsze czułam jakąś niechęć do tego. Miałam Pismo św. w domu i
kilkakrotnie zaczynałam czytać, ale kończyło się na tym, że je odkładałam.
Aż wreszcie Pan sprawił, że wzięłam Pismo św. i czytałam. I wtedy podczas czytania
Ewangelii spotkałam Chrystusa, odczułam Jego obecność. Stał się Bogiem żywym,
prawdziwym, bardzo bliskim. Wtedy to zapragnęłam Chrystusa poznać, zaczęłam prosić w
modlitwie: „Panie, daj mi się poznać, tak abym Ciebie poznała i pokochała”. Pan sprawia, że
Go coraz lepiej poznaję, pozwolił mi zbliżyć się do siebie, a ja zaufałam Mu i oddałam Mu
siebie. Odtąd Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. On mnie prowadzi i pomaga mi iść
przez życie. Mogę śmiało za św. Pawłem powiedzieć: „Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia”. Chrystus przemienił też życie nasze małżeńskie, jest ono szczęśliwsze, radosne, z
Nim łatwiej nam pokonywać wszystkie trudności dnia codziennego. Dla Chrystusa umiemy
sobie wzajemnie przebaczać i pomagać. A teraz zechciał Pan, abym dała świadectwo o
naszym spotkaniu. Panie, kocham Ciebie i dziękuję Ci za to, że Ty wskazałeś nam drogę do
miłości. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Chwalcie Pana ze mną. Alleluja.

***
Mam na imię Genowefa. To jest mój małżonek – Jan. Jesteśmy z parafii św. Jana
Chrzciciela w Tychach. Od ponad roku zaangażowałam się we wspólnotę Ruchu ŚwiatłoŻycie. Dzięki Ruchowi przeżyłam radość z osobistego spotkania się z Chrystusem.
Przed spotkaniem się z Chrystusem moja wiara była bardzo powierzchowna,
ograniczająca się do automatycznego spełniania pewnych praktyk religijnych, do biernego
wysłuchiwania mszy św. szczególnie w niedzielę. Byłam jedną z tych, którzy na mszy św.
stoją z zawiązanymi oczami.
Przyjechałam pewnego dnia na rekolekcje i „nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał
mój Jezus, wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok”. Przeżycie to jest tak duchowo
bogate, że nie potrafię tego wyrazić słowami. Spotkałam Go. On wszedł w moje życie. Czuję
Jego obecność. Odtąd pragnę, aby każda chwila dnia należała do Niego. Dlatego jednoczę się
z moim Panem i Zbawicielem w codziennej mszy św. podczas której przyjmuję Go. Właśnie
z Eucharystii czerpię moc i siłę do odważnego kroczenia za moim Panem. On posila mnie nie
tylko swoim Ciałem, On posila mnie również swoim Słowem wskazując mi drogę mojego
życia. Pozwala mi również korzystać z darów Ducha Świętego: cierpliwości i pokoju, miłości,
radości, dobroci. Jezus jest moim najlepszym Przyjacielem, kocham Go, powierzyłam Mu
siebie, i mojego męża. Odtąd stał się Panem i głową naszego małżeństwa. Jednak Chrystusa
nie możemy zatrzymać tylko dla siebie, chcemy również abyście wy, siostry i bracia, mogli
Go poznać i pokochać, spotkać Go osobiście. Bądź uwielbiony, Panie, w siostrach i braciach,
w których nasze świadectwo o Tobie przyniesie pewność, że tylko w zjednoczeniu z Tobą
człowiek może być szczęśliwy. Amen.
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***
Chciałem się z wami podzielić moim życiem z Chrystusem. Urodziłem się i
wychowałem w rodzinie katolickiej w Warszawie. Dzieciństwo miałem bardzo trudne,
gehenna okupacji, powstanie w getcie w Warszawie, modlitwy do Matki Boskiej Królowej
Polski, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej
Patronki AK. Utkwił ten obraz z dzieciństwa i to nas uratowało. Jestem żonaty, mam dwóch
synów, ale w życiu różnie bywa. I od Chrystusa też się odstąpiło dla idei, jakiejś tam partii
politycznej, i tak też się stało. Chciałem moim synom zdobyć punkty na uczelnie, żeby mieli
jakieś szanse do startu w życiu. Aktywna działalność, narady, zebrania, duże picie, alkohol
oczywiście, odstąpiłem od Boga, od praktyk, od mszy. Zaprzestanie chodzenia do kościoła.
Dusza we mnie umarła. Zostałem sam, odszedłem od Boga.
Nie wiedziałem, co robić aż w pewnym momencie – jak w życiu się zdarza –
oglądając w telewizji obraz z pierwszej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny usłyszałem słowa w
wielkim i błagalnym wołaniu: „Niech Duch Twój zstąpi i zmieni oblicze tej ziemi”. I nie
wiem, co się stało. Trudno mi powiedzieć, życie zaczęło być trochę inne. Zacząłem
uczęszczać do kościoła, zacząłem szukać Boga. Chciałem wejść na Jego drogę. Chciałem
wpuścić do mojego serca – nie umiałem. Nie umiałem się modlić. Rzuciłem legitymację,
odszedłem od działalności politycznej, nie dawało mi to spokoju. Zaczęła się Solidarność, też
mi działalność nie dawała spokoju.
Pewnego dnia przyszła sąsiadka i zaprosiła nas na rekolekcje ewangelizacyjne. I
poszliśmy z żoną. I o dziwo, życie się stało całkiem inne, szczęśliwsze. Zrzuciłem z siebie
pęta kajdanów, więzienia. Nie jestem zniewolony, jestem wolny. Nie przeszkadza mi to, że
mnie prześladowali za działalność do chwili obecnej, że mnie z pracy obiecali wyrzucić, ale
ja jestem z Chrystusem i się niczego nie boję. I syn poszedł na uczelnię. I jestem zadowolony.
Oto moje świadectwo w Chrystusie. Amen.

***
Dziś z perspektywy czasu, trudno ml określić, co wpłynęło na zmianę moją. Jedno
wiem, pomogła mi i ukierunkowała wspólnota kręgu rodzin, która gromadziła się w imię
Chrystusa, dzieląc się radością i szukając przy tym Boga, wzajemnie wspierając się by
bardziej Go pokochać, bardziej Go poznać. Kontakt z tymi ludźmi zrobił na mnie wielkie
wrażenie. Cechowało ich jakieś rozradowanie, wielce życzliwi, i może dlatego tak chętnie
weszłam w tę wspólnotę. Może mnie szokowało to ich inne przebywanie ze sobą, ta inna ich
modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym. Dla mnie to była nowość. Wprawdzie Pismo św.
było w moim domu, ale nie często sięgałam po nie. Nie rozumiałam, że może mieć związek z
moim życiem, nie rozumiałam tego. I tam nauczyłam się odczytywać, co Bóg mówi do mnie.
Nauczyłam się też innej modlitwy, spontanicznej takiej od serca. Dotychczas modliłam się
tylko ranny i wieczorny pacierz, który nauczyła mnie moja matka. A tam było prawdziwe
spotkanie z Bogiem, rozmowa z Nim, taka inna.
I odtąd Chrystus zaczął wkraczać w moje życie. Stał się taki bliski, taki na co dzień. W
ciągu dnia modliłam się, tak często spotykałam Go w radościach, w smutkach. Nigdy
przedtem tego nie robiłam. Każdą radość dzieliłam z Nim – to było wspaniałe! I Eucharystia
jakże inna, i zawsze już odtąd pełna.
To nowe, co się we mnie zrodziło, to zmieniło też stosunek do najbliższych. Zmieniło
się także w moim domu. Pełne zaufanie, to że zawierzyłam Bogu, sprawiło że nie lękałam się
i nie lękam się. Wiem, że to Bóg tak chce i to Jego wola i to jest dla mnie i moich
najbliższych. Wiem, skoro Bóg wkroczył w moje życie, muszę być godnym świadkiem,
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muszę być Jego uczniem. Tak zawsze, wszędzie – w zakładzie pracy, okazji jest bardzo dużo.
Chciałabym być zawsze wierna Bogu i czuję, że On jest ze mną, podnosi mnie, wtedy
gdy upadnę.
Spraw Panie, abym zawsze kroczyła Twoją drogą, którą wyznaczyłeś mi tu na ziemi, i
tą drogą razem z Tobą dojdę do Ciebie. Amen.

***
Mam na imię Czesław. W rekolekcjach ewangelizacyjnych biorę udział pierwszy raz.
Do kręgu rodzin należę cztery miesiące. Jestem żonaty od 11 lat. Z żoną wychowujemy dwoje
dzieci – syna i córkę. W życiu moim było pełno nieporozumienia, niezrozumienia i zarazem
załamania, pomimo że chodziłem do kościoła na mszę św. i przystępowałem do komunii św.
Po prostu mi czegoś brakowało, a brakowało mi silnej wiary w Boga. Modliłem się do Pana i
zacząłem czytać Pismo św., a jak może ktoś poznaje mnie z twarzy, jestem kierowcą WPK.
W wolnych chwilach czasu nawet w pracy nie wstydzę się wyjąć Pismo św. i położyć na
desce rozdzielczej, przeczytać między kursami w przerwie, podzielić się z kolegami. Bo po co
mam tam iść na dyżurkę i usłyszeć przekleństwa i obgadywanie innych, ale ja niejednokrotnie
byłem wyśmiewany i podczas dyskusji o Piśmie św. zarzucano mi, żebym nie czytał, bo to
jest tylko książka pisana przez ludzi, tak jak i inna. Ale ja nie zwracałem na to uwagi,
czytałem i rozważałem. I im więcej czytałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, jaki jestem
mały wobec tego, czego naucza Pan Jezus. I chociaż wiele nieraz wycierpię z powodu tego,
że jestem wierzącym katolikiem, to jednak nie wstydzę się iść oświadczyć publicznie, że
kocham Pana Jezusa bardzo. I z miłości do Pana Jezusa wyzwoliłem się od nałogów;
papierosów i kropli alkoholu do końca życia. I idąc przez życie głoszę Ewangelię, w czynach,
bo tak jak mówi Pismo Św.: „sama wiara bez dobrych uczynków jest martwa”. W innym
miejscu mówi Pan Jezus, że „kto się Mnie nie zaprze przed ludźmi, tego i Ja nie zaprę się
przed Ojcem w niebie”. Te wszystkie przemiany w moim życiu, to nie moja tylko zasługa, ale
Jezusa, który mnie kocha. Pragnę gorąco, żebyśmy się nawzajem miłowali. Pan Jezus
powiedział: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem”.

***
Nadchodzi czasami w życiu człowieka taki moment, kiedy – choćby biegł z ogromną
szybkością – musi się zatrzymać. Musi zadać sobie pytanie, w którą stronę dalej. I czasami
bywa tak, że dochodzi do wniosku, że musi rozpocząć wszystko od początku, zacząć od
nowa.
I tak właśnie było ze mną. Takim pierwszym przebudzeniem, takim dzwonkiem na
alarm był dla mnie dzień, w którym przyjęłam sakrament bierzmowania. Właśnie wtedy
powzięłam wiele nowych postanowień, przede wszystkim postanowiłam, że zmienię zupełnie
stosunek do wiary, do religii, które do tej pory traktowałam jako swego rodzaju dodatek
niedzielny i świąteczny. Z biegiem czasu entuzjazm niestety osłabł, energia gdzieś się
rozproszyła, ale Bóg dał mi jeszcze jedną szansę. Znalazłam się na rekolekcjach i tutaj
zrozumiałam, tak naprawdę, że ważne są te moje postanowienia, owszem, ale ważne jest to,
żebym zrozumiała, że sama nie zrobię niczego, że moją siłą jest Jezus. I wtedy postanowiłam,
że spróbuję, spróbuję po prostu iść z Chrystusem. I chociaż nieraz w starciach z taką szarą
codzienną rzeczywistością przegrywam, zostawiam Chrystusa gdzieś w tyle, próbuję po
prostu na własną rękę iść dalej, to jednak niestety dochodzę do wniosku, że nie potrafię sama.
I z radością odkrywam na nowo, że tą prawdziwą siłą, Tym, który mi pomoże, jest Jezus,
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Wtedy wracam ze spuszczoną głową, bo już wiem, już wiem naprawdę, że właśnie On jest
Drogą, Prawdą i Życiem. Chwała Tobie, Panie.

***
Mam na imię Zygmunt. Chciałbym opowiedzieć o swoim spotkaniu z Chrystusem.
Kiedy byłem taki duży jak ten ołtarz, to mówiono mi zawsze tak: ty chodź do kościoła, Pan
Bóg ma taką dużą książeczkę i tam pisze, ile ty kroków do tego kościoła zrobiłeś. Ty w ogóle
bądź grzeczny, a jak będziesz grzeczny, to kiedyś, po śmierci, będziesz się mógł spotkać z
Panem Bogiem. A ja im bardziej próbowałem to robić, tym bardziej mi to nie wychodziło. I
wtedy moje życie było podobne do życia żaby takiej zielonej, pospolitej. Żaba, jak mnie
uczono charakteryzuje się tym, że niesamowicie lubi pływać w błocie. Od czasu do czasu
wystawia sobie głowę nad to błotko, żeby pociągnąć świeżego powietrza. Tak też było w
moim życiu. Od czasu do czasu, to znaczy jak były święta albo odpust w naszej parafii albo
czasami w pierwszy piątek biegłem do kościoła, spowiadałem się, przyjmowałem komunię, a
od poniedziałku znowu moje ulubione szare codzienne grzeszne życie.
I przyszedł rok 1977. Pamiętam, był sierpień, siedzieliśmy w Ustroniu z kolegami pod
jabłonią i wtedy powiedziano mi o tym, że ja mogę z Chrystusem spotkać się już teraz. I
Chrystus moje życie chce całkowicie przemienić, tak, że będę najszczęśliwszym na ziemi.
Postanowiłem spróbować. I wyglądało to tak: trwało to chyba 10 sekund, po prostu zwróciłem
się do Pana i powiedziałem takie słowa: Panie Jezu, bardzo Cię potrzebuję, otwieram Ci
drzwi mojego życia i oddaję siebie całkowicie Tobie. Od tego momentu kieruj Ty moim
życiem. W Apokalipsie jest obietnica: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś głos posłyszy i
drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”. Kiedy poprosiłem
Pana, żeby przyszedł do mnie, wtedy na mocy tej obietnicy, którą On sam dał, tak się stało. I
od tego momentu, od roku 1977, od 5 sierpnia Jezus zamieszkał we mnie. Wiem na pewno, że
już wcześniej Jezus był w moim życiu, ale od tego dnia Jezus stał się moim osobistym Panem,
osobistym moim Zbawicielem. Teraz w każdym szczególe życia Chrystus towarzyszy mi i
moje sprawy są teraz Jego sprawami. Kiedy śpię, to Jemu chodzi o to, abym się wyspał!
Kiedy jem, to Jemu chodzi o to żeby mi smakowało. Kiedy idę do pracy, to Jemu zależy na
tym, żeby mi się dobrze pracowało, żeby był z tego jakiś pożytek. A że pracuję w energetyce
teraz, mam pracę, niebezpieczną, zależy Mu na tym, żeby ta praca była bezpieczna.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że tego samego dnia 5 sierpnia w 1977 roku zupełnie
w innej miejscowości, pewna osóbka też, podobnie tak jak ja przyjęła Chrystusa jako
osobistego Pani i Zbawiciela. I tak się zdarzyło, że spotkaliśmy się potem, po latach dwóch. I
tak się zdarzyło, że od dzisiaj za dwa tygodnie chcemy sobie ślubować miłość i wierność do
końca życia. Myślę, że Jezus ma dla mnie bardzo wielki i wspaniały plan i jeszcze wielu
wspaniałych rzeczy w moim życiu dokona. Nie chciałbym, żebyście myśleli, że się czuję tak
jak w niebie i nie mam absolutnie żadnych problemów, bo tak nie jest. Wiele rzeczy jeszcze
w moim życiu Pan musi mi dać i zmienić. A ja wiem, jestem pewny, że jestem na właściwej
drodze, a wszystkie problemy Jezus, który jest Panem, rozwiąże.

***
Mam na imię Aniela. Chcę wam powiedzieć, jak to się stało, że właśnie tu jestem i
chcę do was mówić. Bóg dał mi dobrych rodziców, dali mi katolickie wychowanie i podobnie
jak i wy chodziłam na religię, do kościoła, a że byłam dzieckiem raczej grzecznym,
spokojnym, pojętnym, to dosyć gorliwie słuchałam tego, co do mnie mówiono. Sama wiedza
o Panu Bogu, o niebie i o piekle była mi znana. Tyle, że ludzie, którzy w jakiś sposób byli
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bliżej z Bogiem związani, kojarzyli mi się z ludźmi w wieku mojej babci, która właśnie je
często doprowadzała do kościoła. Potem, już w podstawówce, kiedy na religii było dużo
więcej takich spraw problemowych, zaczęłam tak trochę inaczej patrzeć, to znaczy chciałam
po prostu stosować w swoim życiu to, co tam się mówiło, chciałam w jakiś sposób zaznaczyć,
że ja też jestem wierząca. Tylko że nie mogłam znaleźć właściwego sposobu, do kościoła zbyt
często chodzić nie chciałam, nie czułam się jeszcze tak jak moja babcia. No i zaczęłam
widzieć duży rozdźwięk między tym, co się mówi, a tym, co się wokół dzieje i co ja sama
robię.
Tak było do czasu kiedy spotkałam się z ludźmi trochę młodszymi, którzy częściej
siedzieli w kościele. I pojechałam na oazę. I tam po raz pierwszy słyszałam o Panu Bogu
trochę inaczej, może to było nawet to samo, co do mnie kiedyś mówiono na katechezie, ale
dopiero wtedy ta wiadomość do mnie dotarła. To, że Pan Bóg jest moim Ojcem i że On dla
mojego życia ma jakiś plan, to znaczy, że moje życie to nie są przypadki, że coś mi się uda
czy nie uda, wyjdzie, nie wyjdzie, tylko że to wszystko jest zaplanowane. I że to nie jest plan,
w którym może się coś nie udać, ale że to jest plan dla mojego życia, po to, żebym mogła być
szczęśliwa. Bardzo mi się to spodobało. Podpowiedziano mi, co mam zrobić, żeby tak się
stało, żebym ja po prostu ten plan mogła wprowadzić w swoje życie, żebym mogła żyć
według tego planu, żebym mogła go poznać, jak on konkretnie wygląda. Po prostu
pomodliłam się krótko. Poprosiłam Jezusa, żeby wszedł w moje życie, żeby to On mnie
prowadził, żeby to On mi po prostu pokazywał ten plan, jaki Ojciec przygotował dla mnie.
I to był moment na rekolekcjach, później wróciłam do domu i bardzo szybko chciałam
widzieć rezultaty tej decyzji i w ogóle szukałam szybko tego szczęścia i wokół siebie, ale
jeszcze to nie było to, jakoś nie mogłam się znaleźć. I wtedy Pan podsunął mi wskazówkę,
jeszcze jedną, mogłabym ją streścić w takich słowach: że chrześcijaństwo nie jest trudne, jest
po prostu niemożliwe w realizacji własnymi siłami. A siłą, która może mnie uczynić zdolną
do tego, żeby wprowadzić w życie to wszystko, co się poznaje i słucha, tą Osobą właściwie, a
nie siłą, jest Duch Święty. I wtedy raz jeszcze zwróciłam się do Pana o pomoc Ducha
Świętego, o to, żeby On mnie dalej prowadził.
I ten Duch przyprowadził mnie dzisiaj aż tutaj, do tego miejsca, do tego kościoła, do
was i właśnie w tym Duchu chcę dzielić się z wami tym, że Jezus jest w moim życiu,
konkretnie już teraz w mojej pracy. Jest ze mną przez całe życie, a tak konkretnie to od kilku
lat tak szczególnie poddaję Mu swoje życie, poddaje swoje życie Jego kierownictwu. I daje
mi bardzo wiele radości i pokoju, i pewności, że Jezus jest ze mną w każdej chwili. I jest
jeszcze jedno, co odkryłam, to to, że chociaż przybywa mi lat, to zawsze jestem dzieckiem
Bożym. I za to, że Pan jest ze mną, że mnie prowadzi dziękuję Mu.

***
Jestem Edek. Chciałem się podzielić, jak Chrystus przemienił moje życie. To miało
miejsce, gdy miałem dwadzieścia parę lat. Do tego momentu po prostu to moje życie było
takie jakieś bardzo jednostajne, jednolite, monotonne, bez wielkich radości. Właściwie nie
oczekiwałem żadnych wielkich radości od życia. W rodzinie zawsze mama pilnowała nas,
siostrę i mnie, abyśmy brali udział w niedzielnej mszy św. i we wszystkich spotkaniach dla
dzieci, dla młodzieży. Nawet byłem u wczesnej komunii św., byłem nawet ministrantem. Nie
oczekiwałem wiele od życia. Właściwie przedstawiałem sobie to życie jak każdy inny
człowiek: codzienna praca, dni jakieś jednolite, podobne do siebie, rodzina, oszczędzanie,
później kupowanie jednej rzeczy po drugiej, po prostu jakoś tak powoli aż do końca, do
śmierci.
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Kiedy miałem dwadzieścia parę lat, uczestniczyłem w rekolekcjach oazowych i tam
właśnie jakiś pierwszy szok, który mnie spotkał, że po prostu można czytać i można rozumieć
Pismo św. Dotychczas właściwie znałem Pismo Św., bo byłem ministrantem, to słyszałem,
ale nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, że mogę sam czytać i mogę rozumieć po prostu, w
tym świetle jakieś moje osobiste sprawy rozpatrywać i zastanawiać się nad tym. Przyszedł
moment, kiedy tam właśnie przedstawiono nam Chrystusa jako jedynego Zbawcę i Pana, i
moment decyzji, żeby Go przyjąć. W ogóle dla mnie to wszystko było niezrozumiałe. Przyjąć
jakiegoś Pana, zaprosić Chrystusa do mego serca, do mego życia. Po prostu te słowa mi nic
nie mówiły, były jakieś niezrozumiałe dla mnie. Parę dni jakaś walka trwała we mnie,
przychodziły myśli właśnie o pierwszych chrześcijanach, którzy byli tak gnębieni, którzy
życie oddawali, którzy byli paleni za Chrystusa. Ale w końcu jakoś zastanowiłem się i
zacząłem rozumować: przyjąć Chrystusa to oznaczało nie podejmować żadnej decyzji, nic w
życiu nie robić, co by się Chrystusowi nie spodobało, a zaprosić Go do serca, do życia po
prostu, to mogło oznaczać tylko to, że Chrystus sam nie przyjdzie, sam nie wejdzie do mego
życia, bo jest bardzo delikatny i szanuje moją wolność. I po wielkich trudach i oporach
postanowiłem, żeby razem z Chrystusem iść przez życie.
I właściwie moje życie się zmieniło od tego momentu. Właściwie nie zmieniłem pracy
ani szkoły, ani otoczenia, ale każdy dzień mi zaczął przynosić radość. Radością dla mnie stała
się modlitwa, po prostu niekiedy zapominało się o czasie, mama napominała, że mamy iść
spać, bo już bardzo późno jest. W ogóle jak tak spojrzę, to nie przeżyłem tyle radości od
momentu urodzenia aż do chwili gdy byłem na oazie, ile przeżyłem od momentu, gdy byłem
na oazie, aż do teraz.
Jestem człowiekiem grzesznym, tak jak każdy człowiek. Jedna sprawa jest dla mnie
wspaniała, właśnie że Chrystus zawsze mi daje poznać, że Jego miłość do mnie nie ustaje, nie
zmienia się mimo tego że ja jestem zmienny. Wtedy powstaje jakiś niepokój w sercu, jest
człowiekowi strasznie głupio i pragnie jak najprędzej przeprosić Pana Boga, prosić, żeby
zapomniał, żeby pomógł być innym. Jestem wdzięczny Chrystusowi, że spotkał mnie w
swoim życiu, że stanął na mojej drodze, za ludzi, przez których się to dokonało, że po prostu
przemienił moje życie.

***
Gdy miałem dziesięć lat zostałem ministrantem. Bardzo wtedy lubiłem chodzić do
kościoła i służyć. Ale kiedy podrosłem, młodzieńczy, raczej chłopięcy zapał minął. Kiedy
chodziłem do kościoła, a raczej kiedy wychodziłem z kościoła, to wtedy swego Boga
zostawiałem w kościele w tabernakulum, a do domu wychodziłem sam. Moje dalsze życie
oparło się na marzeniach. Były to utopijne marzenia, niemożliwe do zrealizowania.
Pewnego dnia na letnich rekolekcjach powiedziano mi, że Bóg ma dla mego życia
wspaniały plan, ale ja wtedy w to nie wierzyłem. Powiedziałem sobie: to jest niemożliwe.
Owszem, ten Bóg był na ziemi, umarł, zmartwychwstał, ale przecież do nieba wstąpił, no i
tam czeka. Kiedy przyjechałem po tych rekolekcjach, w domu zacząłem czytać Pismo św.
Zauważyłem, że jest ono dla mego życia bardzo aktualne, daje mi wskazówki dla mojego
życia, pomaga mi w rozwiązywaniu trudnych problemów. I może tu przytoczę cytat z
Apokalipsy. Św. Jan w swoim Objawieniu tak pisze: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto
posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”.
Któregoś dnia otworzyłem przed Panem swe serce. Powiedziałem Mu, aby zamieszkał
w mym sercu na zawsze, abym swoim życiem już nie kierował ja sam, ale On – Chrystus. I
wtedy moje problemy, kłopoty, trudności wszystko już za mnie rozwiązuje. On mnie umacnia

133 | S t r o n a

i prowadzi. Niejednokrotnie już doświadczyłem, że pokazuje mi moje słabe strony. Pokazuje
mi moją słabą wolę, moją słabą wiarę. Ale zauważyłem, że Jemu wystarczy odrobinka tej
wiary. I wiem jedno; że jeśli przy Nim będę trwać, to kiedyś nie będę musiał wyznać, że
swoje życie zmarnowałem. Prawdę mówiąc jeszcze nie wiem dokładnie, jaką drogą Bóg mnie
poprowadzi. Ale właśnie wiem, że doprowadzi mnie tam: do wiecznej radości. Dziękuję Ci,
Panie, że przez tyle lat czekałeś u drzwi mego serca.

***
Ja przeszedłem trochę dziwną drogę zanim doszedłem do Chrystusa. Przez wiele lat,
przez lata szkolne szedłem ścieżką bez Niego, nie znając Go. I zdaje się, że jest nie do
pomyślenia, aby w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy jesteśmy uczeni w szkołach przede
wszystkim szacunku dla materii i tego, że świat jest opisywany tylko nauką, żeby w tym
świecie móc dojść do Boga, który jest wielką tajemnicą, którego nie da się opisać, ani poznać,
ani zmierzyć, o którym tak w naszych szkołach w końcu uczą, że Go nie ma. Ale to mi się
udało, kiedy zacząłem ten świat dostrzegać, zrozumiałem, że nie wszystko da się w nim
zmierzyć, że nie wszystko tam jest takie proste według praw naukowych, że tak naprawdę
istotą świata jest jakaś tajemnica, której nie możemy objąć. Tajemnica, która leży u podstaw
wszelkiego życia, wszelkiego działania. Tajemnica, która leży u podstaw tego całego świata. I
przeszedłem, tak jak mówię od ateizmu poprzez dostrzeganie, że chyba coś istnieje, co jest
niemierzalne, nienaukowe, niematerialne aż do Chrystusa.
Na pewno nie udałoby mi się tej drogi przejść samemu. To On do mnie przyszedł,
zesłał na mnie łaskę nawrócenia. Ta łaska nawrócenia przychodziła powoli, bo ja spotykałem
się z nauką Chrystusa samodzielnie, poprzez czytanie Ewangelii, którą kiedyś traktowałem
jak zwykłą książkę. Książkę o jakiejś tam postaci historycznej czy legendarnej.
A potem spotkałem się z Chrystusem w drużynie harcerskiej, bo trafiłem do takiej
wspaniałej drużyny, gdzie Chrystus działał i z którą Chrystus był na obozach, na wycieczkach
wszędzie, przy ognisku. A kiedy już miałem ten zasób wiadomości, pewną ilość faktów,
kiedy zrozumiałem, że gdzieś na świecie musi działać jakaś tajemnica, która tym światem
kieruje, miałem to szczęście, że Chrystus podjął ze mną rozmowę.
To była trudna rozmowa i bolesna dla mnie, bo odebrał mi bardzo wiele. Wtedy moje
życie oparte było o innych ludzi, oparte było o rodziców, o bliskich i odebrano mi ich.
Pozostałem sam, sam na swojej drodze, sam z przeczuciem, ale jeszcze bez wiary. I kiedy tak
sam stałem, spotkałem innego człowieka, wspaniałego człowieka, właśnie który poprowadził
mnie do Chrystusa. Był to mój nauczyciel, ksiądz, z którym bardzo wiele dyskutowałem i
rozmawiałem, ale przecież same rozmowy nie mogą wystarczyć i ta wiara musiała przyjść od
Niego, który czeka na wszystkich i wszystkich szuka. I rzeczywiście tak się stało. Był to jakiś
cud, kiedy okazało się, że już nie jestem sam. Cud niezrozumiały dla mnie, ale bardzo
radosny. Tym cudem było we mnie rośnięcie wiary krok po kroku, a jednocześnie kiedy
odbyłem pierwszą spowiedź, pojednałem się po raz pierwszy w moim życiu z Bogiem (nie
było to tak znowu dawno – rok temu) okazało się, że życie nagle się zmieniło, że to życie, w
którym rzeczywiście byłem miotany sprzecznościami, gdzie nie znalazłem własnej drogi,
błądziłem, szukałem, nagle jest już proste, już zrozumiałem jak żyć. I uczucie to było bardzo
piękne, wspaniałe, wielkie uczucie. Myślę, że każdy to kiedyś przeżył, kto wreszcie doszedł
do Chrystusa po wielu latach czy miesiącach błądzenia. I od tego czasu dziękuję Jemu za tę
łaskę, którą mi zesłał. Nie było w tym wiele mojej zasługi, ale myślę, że wystarczy bardzo
niewiele, aby do Niego dotrze. Bo tak naprawdę to On stara się dotrzeć do nas.
Dziękuję wam bardzo. Bóg zapłać.
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II
WYPOWIEDZI KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
„Poważnie zastanawiałem się nad tym, czy i w jaki sposób możliwe są rekolekcje
ewangelizacyjne w parafii. Bałem się, czy prości ludzie nie potraktują samych rekolekcji jako
czegoś ubocznego przenosząc ciężar swojej uwagi na film „Jezus”, który był w czasie
rekolekcji wyświetlany. Bałem się, czy kościół nie stanie się tylko salą kinową, teatrem, czy
ludzie będą mieli cierpliwość i czy zrozumieją znaczenie świadectwa innych ludzi. Bałem się,
czy to poruszy serca, bo przede wszystkim o to chodzi w rekolekcjach, czy też nie przerodzi
się tylko w kościelną imprezę.
Obawy te płynęły stąd, że jako proboszcz znam zmęczenie człowieka pracą i całą
sytuacją, która ciąży i męczy człowieka, i powoduje szybkie zniecierpliwienie i skłonność do
spłycania ważnych i głębokich treści.
Duch Święty sprawił to, że sam już w pierwszy dzień pozbyłem się obaw. Rekolekcje
ewangelizacyjne zrobiły ogromne wrażenie na członkach parafii. Już w czasie ich trwania
ludzie dziękowali za to, jak mówili, co się w ich duszach działo dzięki wspaniałym pieśniom,
świadectwu i Słowu Bożemu. Wielu zmieniło swój stosunek do Chrystusa. Stał się On im
bliższy. Wołanie: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” w wielu wypadkach trafiło w serca ludzkie.
Po nabożeństwie pokutnym podszedł do mnie mężczyzna ze łzami w oczach i tylko
parę razy powtórzył ściskając mi rękę: „Dziękuje, dziękuję… po tylu latach dziękuję”. W
niedzielę po rekolekcjach podszedł inny mężczyzna, by mi powiedzieć, że w dniu
zakończenia rekolekcji podał rękę do zgody przeciwnikowi, z którym od lat się sądził. Stało
się to na sali sądowej ku zdumieniu sędziów, prokuratora, adwokata i innych świadków. W
wyniku rekolekcji ewangelizacyjnych powstały na razie cztery kręgi miłośników Pisma św.,
w tym jeden zrzeszający nauczycieli mieszkających na terenie parafii.
Szczególnym owocem rekolekcji była adoracja młodzieży oazowej i nowo powstałych
kręgów biblijnych w Wielki Piątek wieczorem połączona z pięknymi śpiewami,
świadectwami, z modlitwą i Drogą Krzyżową prowadzoną przez młodzież.
Mógłbym wyliczyć wiele innych przykładów świadczących o tym, że taki typ
rekolekcji w parafii jest nie tylko bardzo dobry, ale i bardzo potrzebny.
(…) Rekolekcje takie muszą być prowadzone w każdej parafii w kilku seriach.
Wielkie tłumy męczą. O tym u nas zapomnieliśmy, choć ze strony ludzi nie słyszałem skarg –
są przyzwyczajeni do długiego stania.
Konkludując, bardzo wysoko oceniam rekolekcje ewangelizacyjne, które odrodziły
parafię, zbliżyły ją do Chrystusa. Dziękuję za nie Bogu i tym, którzy je zorganizowali i
przeprowadzili.
List ks. Józefa Moczygęby
do CDE

135 | S t r o n a

CZĘŚĆ VI
PRZYKŁADY EWANGELIZACJI W PARAFIACH
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W CZTERDZIESTOTYSIĘCZNEJ PARAFII WIELKOMIEJSKIEJ
W czasie narady z rozbudowaną RDEW uświadomiliśmy sobie, że:
1. Trzeba się przygotować do przyjęcia ok. 20.000 ludzi, którzy przyjdą na spotkanie z
Jezusem za pośrednictwem filmu, oraz na to, że 2.000 osób zechce się włączyć w małe
grupy; potrzebujemy zatem 200 animatorów;
2. miejsc siedzących w kościele jest ok. 550;
Zatem:
3. cały film trzeba będzie wyświetlić 36 razy!
Przedstawiona strategia rekolekcji ewangelizacyjnych wywołała:
 zachwyt animatorów (ok. 40 osób), którzy z pewnością nie uświadomili sobie ogromu
pracy i odpowiedzialności;
 depresję duszpasterzy: my chcemy jeszcze trochę pożyć, to niewykonalne, jest nas tylko
ośmiu!; kolędę skończymy dopiero 27 lutego.
Rzeczywiście sytuacja nie jest wesoła. Padają propozycje, aby całą sprawę uprościć:
bilety rozdawać w zakrystii czy przedsionku kościoła lub przez dzieci do rodziców,
znajomych… Ale nam przecież nie chodzi w pierwszym rzędzie o tych, co regularnie
przychodzą do kościoła. Musimy pójść z zaproszeniem do tych, którzy do nas nie przychodzą.
Ta narada uświadomiła nam dwie zasadnicze sprawy:
1. takie rekolekcje ewangelizacyjne są parafii bardzo potrzebne, wręcz konieczne;
2. niemożliwość wykonania tego zadania wynika z braku ludzi, to znaczy małej liczby
kapłanów w parafii.
A ja sobie myślę: skoro Duch Święty dał nam rozeznanie i ukazał właściwą drogę, to
ukaże nam też wyjście z tej, w naszym pojęciu, beznadziejnej sytuacji.
Później spotkaliśmy się w małym gronie. Nie chcemy kapitulować! Nie możemy się
wycofać i zdezerterować! I okazało się, że wcale ludzi do pracy nie brakuje, bo świadczyć o
Chrystusie w duchu Ewangelii mają obowiązek wszyscy chrześcijanie, a nie tylko tych ośmiu
kapłanów w czterdziestotysięcznej parafii. Po prostu trzeba powołać lokalną diakonię
ewangelizacji złożoną z ludzi, którzy na czas trwania ewangelizacji wezmą bezpłatny urlop i
przejdą na cały etat do tej pracy. Ksiądz proboszcz znalazł zaraz wśród swoich znajomych, i
aktywnych parafian sześć osób, którym może to zaproponować.
Opracowaliśmy zatem następujący plan działania,
1. całą parafię podzielimy na 36 rejonów (pomocna będzie w tym kartoteka uzupełniania w
czasie kolędy);
2. w pracy ewangelizacyjnej każdy z tych rejonów będziemy traktować jako oddzielną
jednostkę;
3. rekolekcje rozłożymy na 18 tygodni;
4. w każdym tygodniu będą 2 serie 4-dniowe;
5. po 3 lub 4 tygodniach zrobimy 2-tygodni ową przerwę;
6. animatorami będą członkowie diakonii zorganizowanej dla celów ewangelizacyjnych; w
braku dostatecznej liczby animatorów każdy z nich może poprowadzić 6 lub 12 grup.
Oczywiście w czasie trwania rekolekcji będziemy sukcesywnie wypełniać w
poszczególnych rejonach wszystko, co przewiduje strategia lokalna, a więc będziemy
odwiedzać mieszkania, aby zaprosić parafian, zwłaszcza dalszych, będziemy szkolić
animatorów, prowadzić pracę poewangelizacyjną.
Szczegółowy program tygodnia będzie następujący:
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pierwsza część filmu – niedziela i środa
druga część filmu – poniedziałek i czwartek
sakrament pojednania – wtorek i piątek
Eucharystia dla obu grup – sobota!
W sobotę wieczorem jeszcze cały film dla chętnych. Film będzie oczywiście tylko
jednym z elementów rekolekcji ewangelizacyjnych. Pozostałe elementy według podręcznika
rekolekcji ewangelizacyjnych.
Pierwsza faza realizacji powziętego planu trwała od 15 do 29 marca. W tym czasie
odbyło się 8 serii rekolekcji. Uczestniczyło w nich ok. 6.000 osób. Terytorialnie i liczbowo
stanowi to dopiero 1/6 tej parafii. Do grup poewangelizacyjnych zgłosiło się ponad 200 osób.
Wypada nadmienić, że ok. 30% uczestników spotkań rekolekcyjnych stanowili ludzie bez
zaproszeń, najczęściej z innych parafii.
Druga faza, a więc dalszych 5/6 części parafii, jest przewidziana w terminie
późniejszym.
Oto szczegółowy program rekolekcji.
Przygotowanie rekolekcji
I. Dalsze:
1. na nabożeństwach różańcowych czytano Ewangelię św. Łukasza;
2. w czasie kolędy rozdawano obrazki z nadrukowanymi wypowiedziami o ważności
Pisma św. dla człowieka współczesnego; cytowano m.in. Waszyngtona, J. Greena i św.
Jana Chryzostoma;
3. przygotowanie zespołu animatorów na ORAE i cotygodniowych spotkaniach;
4. cotygodniowe spotkania modlitewne oraz oazy modlitwy w parafii i w terenie;
II. Bliższe:
1. oświetlone gablotki i duży napis na kościele;
2. zaproszenia roznoszone do wszystkich mieszkań na wyznaczonych ulicach i wręczane
przez animatorów osobiście każdemu lokatorowi na tydzień przed rekolekcjami;
3. zapowiedź w czasie mszy św. poprzedniej niedzieli;
4. na rozpoczęcie rekolekcji (15 marca) homilia na wszystkich mszach św. („Czy znasz
Jezusa?”) a przed rozesłaniem świadectwo („W małej grupie spotkałem Jezusa i poznaję
Go coraz lepiej”);
5. Po południu tej niedzieli wielkie spotkanie modlitewne zakończone naradą całego
zespołu.
Przebieg serii rekolekcji
Dzień pierwszy:
Przed rozpoczęciem nabożeństwa ćwiczenie śpiewu: „Święty, Święty… Pan Bóg zastępów”,
która to pieśń była śpiewana codziennie na zakończenie spotkań.
1. Wprowadzenie i podanie programu całej serii (ksiądz).
2. Pouczenie o ewangelizacji i o czterech prawach życia duchowego.
3. Piosenka: „Serce wielkie nam daj”.
4. Dwa świadectwa przeplecione piosenką (Inicjacja: „Znalazłem Chrystusa”).
5. Wprowadzenie do filmu.
6. I część filmu; w przerwie: „Wiele jest serc”.
7. Homilia zakończona dziękczynieniem: „Święty, Święty”.
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Dzień drugi:
1. Pouczenie: Wiara a świadczenie o niej.
2. Piosenka: „Wy jesteście na ziemi światłem mym”.
3. Dwa świadectwa przeplecione piosenką (Wzrastanie w znajomości Chrystusa).
4. Homilia.
5. II część filmu, w przerwie modlitewna cisza.
6. Zaproszenie do udziału w sakramencie pojednania i do włączenia silę do grup
poewangelizacyjnych oraz podziękowanie za odkupienie śpiewem: „Święty, Święty”.
7. Spotkanie w salce z tymi, którzy zgłosili się do grup.
Dzień trzeci
1. Nabożeństwo sakramentu pojednania.
2. Msza św.
3. Zaproszenie do grup i spotkania z nowo zgłoszonymi w salce.
Każdego wieczoru były dwa spotkania – nabożeństwa o godzinie 17.00 i 19.15. Przed
nabożeństwem śpiewał zespół i uczył piosenek. Po spotkaniach zbierał się zespół
ewangelizacyjny na wspólnej modlitwie i na omówieniu dnia.
Niedziela końcowa (po 8 seriach rekolekcji)
Na mszach św. homilia: „Bogaty w miłosierdzie Bóg kocha ciebie”, przed rozesłaniem
świadectwo („Żniwo jest wielkie”).
Zespół ewangelizacyjny
1. stały, tzn. oddany całkowicie do dyspozycji rekolekcjom, złożony z kapłana i dwóch
dziewcząt z CDE, dwóch starszych pań i księdza proboszcza.
2. ok. 30-osobowy zespół animatorów zjawiający się regularnie po pracy czy nauce przez
całych 15 dni i trwający w kościele od godz. 16.30 do 22.30!
3. zespół muzyczny,
4. operator projektora i rzutnika.
Zespoły pierwszy i drugi spotykały się codziennie wieczorem.
Postewangelizacja
Mamy tu na myśli nie tylko tych parafian, którzy zostali objęci rekolekcjami ośmiu
przeprowadzonych serii. Zgłaszający się do grup zostawili swe adresy, dzięki temu pisemnie
zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym nastąpi podział na grupy i rozpocznie się praca z
przydzielonym animatorem.
Zdajemy sobie sprawę, że przedstawiony tu program nie może być wzorcowym,
przede wszystkim ze względu na ogromne zagęszczenie zajęć. Dwa spotkania dziennie
wieczorem to stanowczo za dużo. Trzy dni rekolekcji nie wystarcza. Ale jak to zrobić
inaczej? Kto wytrzyma dłużej niż 6x2 tygodnie? Gdyby było tylko jedno spotkanie dziennie,
to potrzeba by 24 tygodni, a gdyby rekolekcje trwały – zgodnie z rozsądkiem i planem – przez
cały tydzień, to w parafii mielibyśmy rekolekcje przez 48 tygodni.
Z wypowiedzi ks. Leszka Irka SDS
moderatora CDE
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WYKAZ SKRÓTÓW
A

animator rejonowej diakonii ewangelizacji i wyzwolenia
animator lokalnej diakonii ewangelizacji
ACR
Ad Christum Redemptorem
CDB
Centralna Diakonia Ewangelizacji
CDJ
Centralna Diakonia Jedności
D
Duch mocą swą wieje… śpiewnik. Wyd. 4, 1978
DDE
diecezjalna diakonia ewangelizacji
DDJ
diecezjalna diakonia jedności
DET
diakonia ewangelizacji towarzyszącej (wyświetlaniu filmu)
DFA
diakonia formacji animatorów
DFD
diakonia formacji diakonii
DPE
diakonia funduszu ewangelizacyjnego
DLM
diakonia liturgiezno-muzyczna
DM
diakonia modlitwy
DOAWE diecezjalna oaza animatorów wielkiej ewangelizacji
DP
diakonia preewangelizacji
DPE
diakonia postewangelizacji
DS
diakonia słowa
DŚ
diakonia świadectwa
DŚP
diakonia środków przekazu
DTE
diakonia towarzysząca ewangelizacji
DW
diakonia wyzwolenia
Ex
Exsultate Deo. Mały śpiewnik mszalny. Wyd. 2, uzupełnione 1978
EW
ewangelizacja wstępna
KODA
kurs oazowy dla animatorów
KWC
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
LDE
lokalna diakonia ewangelizacji
ME
mała ewangelizacja
ML
moderator lokalny
MR
moderator rejonowy
OAWE
oaza animatorów wielkiej ewangelizacji
ORAE
oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji
ORDJ
oaza rekolekcyjna diakonii jedności
ORDW
oaza rekolekcyjna diakoni wyzwolenia
PN
Podręcznik nabożeństw Oazy Nowego Życia I, II i III stopnia. Wyd. 2. 1981
RDEW
rejonowa diakonia ewangelizacji i wyzwolenia
RDJ
rejonowa diakonia jedności
RE
Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik. Wyd. 2. Światło-Życie 1986
RH
Encyklika Jana Pawła II: Redemptor Hominis
S
Serce wielkie nam daj… Śpiewnik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 1979
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