MAJ 2018. KONFERENCJA: ŚWIADECTWO
1. Świadectwo słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza
świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy
mogli stać się Jego świadkami; ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy
każdej okazji wyznać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.
Będziecie moimi świadkami – mówi Jezus zmartwychwstały do uczniów, którzy
są zmieszani i niedowierzający. Będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi.
Być świadkiem Jezusa to nasze powołanie – powołanie wszystkich uczniów
Chrystusa. Najpierw nasze życie – styl życia, wartości i priorytety, sposób życia i
zachowania – nasze czyny i słowa – tu ludzie mają rozpoznać naszą inność to
znaczy, że wiara jest na serio, poważnie, że wiara to jest Jezus Chrystus w
naszym życiu i dlatego coś w nas jest, jesteśmy inni od środka.
2. W środowisku w którym żyjemy – praca, dom i rodzina, sąsiedzi, przyjaciele,
uczelnia – miejsca gdzie przebywamy, tam mamy być solą ziemi i światłem
świata. Być solą to być miłością, być światłem to być prawdą. Być miłością to
życzliwość, szacunek do człowieka, cierpliwość, uśmiech, dobre słowo,
akceptacja, przebaczenie. Być prawdą to być sobą w warunkach, w których presja
otoczenia może mnie zmuszać do czynów i zachowań nielicujących z Ewangelią.
Jestem uczniem Jezusa, nie ulegam presji i lękowi odrzucenia czy pogardy –
postępuję zgodnie z zasadami – idę pod prąd, wiem Komu zawierzyłem moje
życie i jestem konsekwentny w detalach. To sprawa poglądów, zachowań i
wartościowań – wierność małżeńska, czystość, prawdomówność, dyskrecja,
pieniądz, nieodpłacanie złem za zło. Styl życia – świadectwo życia to blask
Ewangelii w miejscu w którym żyjesz, przebywasz w śród ludzi, którzy na ciebie
patrzą i oceniają… odrzucają lub kochają, może podziwiają. Świadectwo słowa
to Jezus, który jest twoim Panem, świadectwo to nie opinie czy poglądy, tezy
filozoficzne, to Jezus, którego spotkałeś i wszystko się przekręciło w twoim
życiu. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich dwukrotnie daje świadectwo co
się stało pod Damaszkiem, najpierw wobec Żydów w Jerozolimie, a potem wobec
króla Agryppy. Gdy prowadzimy ewangelizację czy to w parafii, czy gdzieindziej
– może na ulicy – świadectwo jest bardzo ważne i kluczowe. Świadectwo takie
prowokuje i rzuca światło na życie tych, którzy słuchają, jest ukrytym pytaniem
czy ty spotkałeś Chrystusa albo czy chciałbyś spotkać Chrystusa. Dla studentów,
którzy żyją w akademikach i mieszkają z koleżankami i kolegami z różnych stron
o różnych poglądach i reputacji, jak ważne jest nie ukrywać swojej wiary, nie
wstydzić się, modlić wieczorem w pokoju gdy ktoś inny to może widzieć, czytać
Pismo Święte, czy też mieć na swoim biurku ikonę Jezusa, może to być okazja do
rozmowy, czy też do zaproszenia na spotkanie wspólnoty. Nieraz trzeba znaleźć
czas na rozmowę z kimś kto czujemy, że poszukuje lub błądzi, nieraz trzeba
umieć delikatnie upomnieć upomnieniem braterskim i nie bać się odrzucenia czy
negatywnej reakcji, odwagi! Przebacz i kochaj, miłość jest troską i szacunkiem.
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Ci co pracują w różnych korporacjach, a wiemy jak tam jest – kompromisy
moralne i wyścig szczurów o lepsze stanowiska i większe pieniądze nieraz
przypłacone jest degradacją godności człowieka – to też przestrzeń dla
ewangelizacji i twojego świadectwa, pamiętaj, że awans, większe pieniądze nie
mogą stać się usprawiedliwieniem rezygnacji z wartości czy zasad – nie mogą
usprawiedliwić twojej nieobecności na spotkaniu wspólnoty czy Eucharystii
niedzielnej. Spotkania integracyjne tak często organizowane w pracy czy na
różnych wydziałach uczelni często są okazją do złych czynów, zachowań alkohol, rozwiązłość seksualna. Uważaj gdy tam się znajdziesz, miej odwagę
płynąć pod prąd, być innym. A może lepiej nie uczestniczyć w takich imprezach i
jasno powiedzieć dlaczego bez niejasnych wykrętów.
3. Jako wspólnota ewangelizacyjna prowadzimy w Adwencie i Wielkim Poście
rekolekcje w parafiach, to jest okazja dla ciebie abyś wziął udział w takim
wydarzeniu. Niektórzy mówią świadectwa, śpiewają, rozdają Słowo Boże, modlą
się wstawienniczo, może być też pantomima. Już sama twoja obecność w takim
wydarzeniu to jest świadectwo. Wiemy jak dobrze jest uczestniczyć, angażować
się w takie rekolekcje. Rodziny naszej wspólnoty przyjeżdżają nieraz daleko ze
swoimi dziećmi i to jest niezwykłe świadectwo dla parafii, którą nawiedzamy.
Jeśli jeszcze nie uczestniczyłeś w takiej ewangelizacji, w takiej niedzielnej
wyprawie to proszę abyś wziął udział, warto. Nasza wiara w ten sposób się
umacnia i udoskonala. Maj to miesiąc Maryi i Ducha Świętego. Maryja była
pełna łaski, to znaczy jest Oblubienicą Ducha Świętego, bowiem za sprawą
Ducha Świętego poczęła Syna Bożego. Maryja idzie do Elżbiety i nawiedza ją i
to jest świadectwo jej wiary. My też mamy wychodzić poza krąg naszego
codziennego życia, naszych trosk i spraw i mamy nawiedzać innych, obdarzać ich
radością, dobrym słowem, błogosławieństwem – zanosimy im Jezusa. Majówka
na podwórkach przy kapliczkach w naszych parafiach jest takim wyjściem.
Idziemy z Maryją i zapraszamy ludzi z pobliża, aby śpiewać modlić się i spotkać
się w Duchu Świętym. To jest świadectwo i ewangelizacja, nie możemy
wycofywać się i mówić nie mamy czasu - to nieprawda. Cała grupka powinna
być gdzieś przy kapliczce aby modlić się, wielbić Pana i zainicjować jakieś
podwórkowe spotkania Wody Życia. Odwagi – jest to możliwe! Proś Ducha
Świętego o odwagę i pomysłowość. Dziś gdy jesteście razem i słuchacie tej
katechezy proszę, abyście w pogłębieniu spotkania podzielili się swoim
świadectwem – możesz na przykład opowiedzieć o świadectwie, które wywarło
na tobie wielki wpływ, wielkie wrażenie, powiedz kiedy to było, co usłyszałeś,
ale powiedz też kim dla Ciebie jest Jezus, powiedz świadectwo, które mógłbyś
powiedzieć gdzieś na ewangelizacji, może w szkole, kościele lub na ulicy,
opowiedz o Jezusie którego spotkałeś w swoim życiu. Powiedz jaka zmiana
dokonuje się w tobie przez Ducha Świętego, który jest i działa w twoim życiu i
podziękuj dzisiaj w modlitwie za to, że uwierzyłeś w Jezusa, że Go spotkałeś i

2|Strona

możesz być Jego świadkiem. Podziękuj też za świadectwa, które usłyszałeś o
Jezusie. Ale to jeszcze nie koniec.
4. Nie sposób nie przypomnieć ewangelizacji oikos. To przecież nasz charyzmat
czyli dar Ducha Świętego i wezwanie - święte zobowiązanie, to droga naszego
powołania za Panem, który jest przecież pierwszym Ewangelizatorem i Radosną
Nowiną, że Bóg jest dobrym Ojcem, kocha nas i nie chce naszej zguby. Nasze
środowisko (oikos) jest przestrzenią naszej misji - zadania na co dzień. Nasza
codzienna modlitwa za ludzi – wstawiennictwo i przywoływanie Ducha Świętego
to nasz święty obowiązek, niezależnie od nastroju i kłopotów. Ludzie, których
codziennie spotykamy chcą widzieć w nas Miłość Bożą, która rozlana jest w
naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oczekują
bliskości, przyjaźni, czasu wysłuchania ich i akceptacji – przebaczenia i
podniesienia w górę. Tak, miłosierdzie Boże to dowartościowanie, podniesienie
w górę, wydobywanie dobra z pod nawarstwień zła, które jest w człowieku.
Przyjaźń nasza z Jezusem jest źródłem radości i wyjściem z przyjaźnią do ludzi,
którzy są w naszej bliskości. Budowanie mostów przyjaźni, aby ukazywać im
prawdziwe oblicze Boga - to świadectwo, to ewangelizacja.
5. Dziękuj za oikos – za ludzi, którzy są nam dani i zadani. Miłość Boża jest w nas
przez Ducha Świętego. Niech ze skały naszych serc wypłynie Woda Życia –
Duch Miłości, aby lud mógł zaspokoić swoje najgłębsze pragnienie. Nie
zniechęcaj się biernością, niezrozumieniem, a może nawet odrzuceniem, tak
przecież było z prorokami Starego Testamentu i Jezusem – On został odrzucony,
ale On mówi, że taka jest i nasza droga. Odwagi i do roboty! Nie ma żadnych
zwolnień i usprawiedliwień typu: ja się nie nadaję albo nie mam czasu. Każdy
jest wezwany – Jezus powołał słabych i nieudolnych ludzi na początku i tak czyni
teraz. Gdy się zaangażujesz w tę miłość ewangelizacji doświadczysz uwolnienia
w twoim sercu, wielkiej radości i sensu życia.

Lektura:
Ojciec Święty Franciszek – „GAUDETE ET EXSULTATE”
Ojciec Święty Franciszek - :”Bóg jest młody” wyd. Znak
Ojciec Święty Franciszek – „EVANGELII GAUDIUM”
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PLAN SPOTKANIA
1. UWIELBIENIE – modlitwa do Ducha Świętego – Przyjdź jak deszcz, ożyw
dziś suchą ziemię naszych serc…
Odczytać: Mt 5, 13-16
Pieśń: Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię…
Ps 67
Pieśń: Święte imię Jezus…
Modlitwa w językach, uwielbienie spontaniczne
Pieśń: Ty Światłość dnia… jestem tu by wielbić…
2. DZIELENIE
Co Jezus zrobił dla mnie, co ja dla Jezusa? (20 min.)
Pieśń: Łaską jesteśmy zbawieni…
3. SŁOWO BOŻE i KONFERENCJA:
Słowo: Dz 1, 7-8
Konferencja ks. Romana (wysłuchać nagrania)
4. POGŁĘBIENIE:
Powiedz swoje świadectwo ewangelizacyjne o Jezusie… podziel się
doświadczeniem ewangelizacji, w której uczestniczyłeś w zespole.
5. DZIĘKCZYNIENIE I PROŚBY
Pieśń: Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie…
Modlitwa dziękczynna spontaniczna wokół treści konferencji:
Pieśń: Maryjo Matko mojego wezwania…
prośby spontanicznie wg rozeznania serca…
modlitwa wstawiennicza za osoby o Ducha Świętego – w kręgu po prawej
Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni…
OJCZE NASZ i benedykcja…
– OGLOSZENIA:
 Majówka przy kapliczce na podwórku między blokami – lub inaczej… wszyscy
uczestniczą. Trzeba zaprosić mieszkańców pobliskich domów – powiesić
ogłoszenie zapraszające.
 Nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego rozpoczyna się 10 maja – czuwanie
przed zesłaniem Ducha Świętego 19 maja – 20 maja Zesłanie Ducha Świętego.
Każda grupka organizuje sobie nowennę we właściwy sposób, można wejść w
relację z inną grupką. Teksty na każdy dzień przygotujemy.
 Księżówka – tygodniowy wyjazd rekolekcyjny w Tatry od 2 do 9 września –
ruszają zapisy.
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