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Wiara

„Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych
rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr 11,1)
Ewangelizacja służy temu, aby człowiek uwierzył w Jezusa, uznał Go swoim Panem i
Zbawcą i oddał Mu swoje życie. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego (porównaj
Rz 10,17). Słowo Boże to nie tylko wersety zapisane w Biblii. Bóg mówi do nas na
różne sposoby. Liturgia słowa w Eucharystii jest proklamacją Słowa Bożego – ale tu nie
tylko są teksty biblijne, ale też homilia. Bóg mówi do nas przez ludzi – świadków. Tak
bardzo ważne jest świadectwo w ewangelizacji, ale nie tylko wypowiedź słowna, ale też
obecność w zespole ewangelizacyjnym, spojrzenie, uśmiech, modlitwa. Także przez
uczniów Jezusa, którzy w swojej codzienności w słowach i czynach, postawie, w pracy
i w domu są przeniknięci wiarą czyli są kerygmatem. To wszystko - nasze spotkania z
ludźmi, przyjazne relacje, nasze zachowanie i słowa, spojrzenie, uśmiech, czyny,
spontaniczna pomoc jest świadectwem – przez nas mówi Pan, który puka do serca
człowieka z którym teraz jesteśmy… „Oto stoję u drzwi i kołaczę”. Jan Paweł II mówi
otwórzcie drzwi Chrystusowi...
Wiara jest decyzją człowieka. Tak – chcę aby Jezus wszedł w moje życie – otwieram
drzwi – oddaję Mu swoje serce. Jezus przychodzi i prawdziwie wchodzi w życie
człowieka z przyjaźnią i miłością. Tak się staje gdy otwierasz serce i mówisz – Panie
Jezu przyjdź, zapraszam Cię do mojego życia, oddaję się Tobie, bądź moim Panem i
Zbawcą. Jestem grzesznikiem, ale wierzę, że Ty przebaczasz moje grzechy. Jakie to
ważne – wiara, która się rodzi, powstaje relacja – Jezus i ja, On mój Pan i Zbawca i ja
grzesznik, ale dziecko Boga.
Nieraz jest trudność – blokada w oddaniu życia Jezusowi, mogą być jakieś uprzedzenia
do Kościoła, księży, doświadczenie cierpienia, jakiś poważny grzech, który może mnie
blokować – wydaje mi się, że Jezus nie może przyjść do mnie, nie może mi przebaczyć.
Są różne dywagacje filozoficzne czy naukowe, jakieś poglądy ateistów, opowieści o
księżach… człowiek stawia opór, uważa, że nie chce lub nie jest w stanie… szczególnie
wtedy gdy ma żal do Boga lub do jakiegoś księdza. Tu potrzebna jest modlitwa
świadków Jezusa, cierpliwość, przyjazna postawa, może jakaś rozmowa, nieraz trzeba
iść ponad poglądami i zranieniami, aby oddać się Jezusowi, tu może pomóc świadectwo
kogoś, kto miał podobną sytuację, miał opory, uprzedzenia, ale jednak oddał życie
Jezusowi.
Gdy Benedykt XVI był w Polsce w roku 2006, cała jego pielgrzymka była w temacie
„trwajcie mocni w wierze”. W Warszawie na placu Piłsudskiego mówił o wierze w
trzech aspektach.
„Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia jedynie określonego zbioru prawd dotyczących
tajemni Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara polega na
głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem opartej na miłości Tego, Który nas pierwszy
umiłował, aż do całkowitej ofiary z siebie.”
„Każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i
tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono
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wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia… tylko cała prawda pozwoli przylgnąć
do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.”
„Przeżywać własną wiarę jako relację miłości do Chrystusa znaczy również być
gotowym do rezygnacji ze wszystkiego, co stanowi zaprzeczenie Jego miłości. Oto
dlaczego Jezus powiedział do apostołów: jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać
moje przykazania.”
Tak więc wiara jest relacją z Jezusem Chrystusem, podążaniem drogą prawdy, którą
poznajemy w Kościele i przyjmujemy, ale też gotowością rezygnacji z tego co mnie
pociąga, ale oddala od Jezusa. Tak więc zaczynamy coraz bardziej rozumieć relacyjny
wymiar wiary, która rozwija się i umacnia na drodze naszego życia w codzienności, jak
również poznanie i doskonalenie się w miłości. Postawmy sobie to pytanie - jaka jest
moja wiara? Jaka jest moja relacja z Jezusem? To, że Bóg jest wszyscy o tym wiedzą,
ale to jeszcze nie jest wiara. Różnie można postrzegać Boga, nieraz bogiem dla mnie
może być pieniądz, jakaś rzeczywistość materialna, drugi człowiek, albo ja sam.
Tymczasem wiara to Jezus Chrystus, który umiłował mnie i swoje życie za mnie oddał,
abym ja mógł żyć, abym przeszedł ze śmierci do życia. Kiedy zapraszam Jezusa do
mojego życia dokonuje się przejście – przechodzę ze śmierci do życia. Wreszcie wiara
to poznanie i doskonalenie się w miłości. Pierwszy nas umiłował Jezus umierając na
krzyżu za mnie. Moja odpowiedź wiary to miłość do Jezusa i przyjaźń, którą mi
zaproponował Jezus. Postaw sobie to pytanie jaka jest twoja wiara, twoja relacja z
Jezusem, wiara w twojej codzienności gdzie pracujesz, odpoczywasz, uczysz się, masz
kłopoty. Wiara w Jezusa przenika naszą codzienność. Wiara musi się w nas rozwijać,
musimy wzrastać w wierze, głębiej wierzyć, szczególnie wtedy gdy przychodzi
doświadczenie cierpienia, gdy są przeciwności, jakieś bolesne rozstania. To wszystko
jest potrzebne, aby nasza relacja z Jezusem wzrastała. Trzeba troszczyć się o wiarę,
czyli relacja z Jezusem, twoja modlitwa – czy ona się rozwija, twoje uwielbienie,
dziękczynienie, twoje słuchanie Pana, adoracja, twoja Eucharystia – to wszystko jest
bardzo ważne, ale też twoja obecność we wspólnocie, po to tu jesteś aby doskonalić
swoją wiarę i pomóc innym w doskonaleniu. Tak bardzo ważna i potrzebna jest
otwartość, zaufanie, dzielenie się, słuchanie innych, wymiana poglądów i odkrywanie
Jezusa w naszej codzienności. Ważna jest też dobra lektura, aby poznawać
intelektualnie pewne aspekty wiary chrześcijańskiej, uczyć się wiary, którą przekazuje
nam Kościół. Gdy angażujesz się w ewangelizację, uczestniczysz w zespole kursu
Alpha, Przystanku Jezus, czy rekolekcjach parafialnych, twoja wiara wzrasta. Paweł VI
mówi, że wiara doskonali się gdy jest przekazywana. Ja to nieraz słyszałem od osób,
które nieraz posługiwały, że bardzo umacniała się ich wiara przez służbę ewangelizacji.
Wiara albo się doskonali albo zanika. Nie może pozostać w położeniu status quo, w
punkcie zerowym.
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Plan spotkania
1.Uwielbienie - modlitwa do Ducha Świętego – Dotknij Panie moich oczu…
Modlitwa w językach - odczytać Psalm 139, 1-18
Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć…
- spontaniczne uwielbienie Jezusa
Hbr 12, 1-3 – przeczytać i chwila ciszy
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń…
2. Krótkie dzielenie: Opowiedz o twoim spotkaniu z Jezusem w ostatnim czasie –
podziel się twoim zaangażowaniem w ewangelizację w Adwencie, Wielkim Poście.
Jezus zwyciężył …
3. Słowo Boże Rz 10, 8-10. 17
Konferencja ks. Roman – odsłuchać
Pogłębienie – Twoja relacja z Jezusem – podziel się twoimi kryzysami wiary. Jak
modlitwa rozwija się w tobie? Podziel się twoim doświadczeniem wiary na tle twojego
zaangażowania w ewangelizację.
4. Modlitwa: Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam… – spontaniczne
dziękczynienie…
Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie… - prośby
Ojcze nasz…
Jezu jedyny Pasterzu…
Benedykcja
OGŁOSZENIA:
1. Rekolekcje wakacyjne:
18.08-25.08 - rekolekcje w Kaniach Helenowskich dla 30+ ( 50 osób)
31.08-8.09 – Czarna Góra ( 150 osób)
24.09 – 2.10 – Liban (Św.Charbel) – (35 osób)
Rekolekcje rodzinne:
23.06-30.06 Turnobrzeźce (Rodziny D)
30.06-7.07 Porszewice (Rodziny A)
20.07-27.07 Porszewice (Rodziny C)
3.08-10.08 Turnobrzeźce (Rodziny B)
Można zgłosić się jako opiekun dzieci
2. W SOBOTĘ 15 CZERWCA spotkanie całej wspólnoty W MOCY DUCHA
godz.12.00 Eucharystia… 15.00 Uwielbienie i modlitwa o wylanie Ducha
Świętego…
3. W niedzielę 16 czerwca ewangelizacja Warszawy…

3|Strona

