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NIE JESTEŚ SAM

Łk 5, 1-7: Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Jezusa aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad
jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem
usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie
sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz
na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich
zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci
podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Głębia twojego życia to Duch Święty w sercu, który jest i działa przez ciebie. Tak chce Jezus – abyś był otwarty na
Ducha Świętego i w Jego namaszczeniu żył i działał. Twoje życie jest zaangażowane dla Królestwa Bożego
niezależnie od tego co wykonujesz – jesteś nauczycielem, lekarzem, pracujesz w banku, korporacji, sądzie, jesteś
handlowcem czy dziennikarzem. Przestrzeń twojej pracy, kontakty z ludźmi jest polem misji ewangelizacyjnejtam zarzucasz sieci, ale czynisz to w natchnieniu, posłuszny Duchowi Świętemu. Trzeba dużej odwagi i pokory,
aby widzieć świat, w którym obracasz się codziennie, jako pole pracy misyjnej i aby zaangażować się w misję
niezależnie od trudności i różnych przeszkód.
Dziś trzeba, abyś uświadomił sobie, że nie jesteś sam. Jezus miał wspólnotę uczniów i posłał ich z misją do świata.
Oni głosili ewangelię w różnych miejscach, ale współpracowali ze sobą, mieli też swoich współtowarzyszy, którzy
byli z nimi i razem z nimi pracowali w przestrzeni misyjnej. Widać to szczególnie u świętego Pawła, który
wędrował po miastach, głosił Ewangelię, ale nie był sam. Wiemy o Barnabie, Janie-Marku, Sylasie, Tymoteuszu,
Łukaszu i wielu innych, którzy w różnych okresach jego wędrowania towarzyszyli mu i razem z nim głosili Słowo
Boże.
Tak jest i dzisiaj. Gdy pierwszy raz prowadziłem ewangelizację w Wielkim Poście 1977r. czyniłem to z ekipą i tak
robię do tej pory. Zawsze mam zespół ludzi, który mi towarzyszy, są moimi współpracownikami, mówią
świadectwa, śpiewają modlą się wstawienniczo, rozdają Słowo Boże – ewangelizujemy razem jako wspólnota,
jesteśmy świadectwem jako wspólnota, która głosi Słowo Pana. Woda Życia gdy powstawała, od początku była
wspólnotą moich współpracowników w głoszeniu Słowa Bożego. Wielu z was bezpośrednio uczestniczyło
w wyjazdach misyjnych, inni towarzyszyli nam i wspierali nas modlitwą. Doświadczaliśmy namacalnie jak Duch
Święty przez nas działa – działa też i w nas. Wielu mówi, że przez zaangażowanie w ewangelizację bardzo
umocnili się w wierze, wychodzili ze swoich osobistych kryzysów, więcej tam otrzymywali niż dawali.
Ksiądz Franciszek Blachnicki opracował podręcznik do rekolekcji ewangelizacyjnych. Pisze w nim, że
ewangelizacja to nie rekolekcje w pojedynkę – ksiądz przyjeżdża i głosi konferencje. Ewangelizacja to głoszenie
Słowa Bożego, Jezusa jako Pana i Zbawcę. Dokonuje tego zespół – wspólnota, w której jest obecny kapłan. Gdy
zostałem pochwycony dla ewangelizacji, czynię to zawsze z zespołem ludzi – potrzebuje współpracowników, ludzi
obdarowanych charyzmatycznie, przez których Duch Święty będzie działał. Doświadczamy wielkiej duchowej
symfonii gdy współpracujemy ze sobą – wierzę, że też z Duchem Świętym. To radość widzieć jak ludzie świeccy,
ludzie młodsi ode mnie, ale też nieraz i starsi dają świadectwo i angażują się w różne posługi ewangelizacyjne. Nie
wszyscy we wspólnocie mieli okazję być w takiej roli, ale przecież są tacy i to liczni, którzy tworzą zespół
prowadzący kurs Alpha, to też współpraca – trzeba pewnej umiejętności i zgody na takie zaangażowanie, trzeba
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pokory i posłuszeństwa. Słuchajmy Pana, który zaprasza nas, ale słuchajmy siebie nawzajem. Jeśli jesteś we
wspólnocie od niedawna i na razie przyglądasz się temu, co się dzieje – jesteś raczej biorcą i korzystasz z różnych
duchowych usług innych ludzi – zapraszam cię, spróbuj coś dać z siebie, zaangażować się w coś, może w kurs
Alpha, albo w ekipę ewangelizacyjną. Ja teraz w lutym jadę na narty w gronie 20 osób i okazuje się, że w tym
samym czasie w pobliżu koło Szczyrku w pewnej parafii będzie czas ewangelizacji i to właśnie my – Woda Życia,
mamy głosić Słowo Boże.
Szymon i Andrzej byli w łodzi, wypłynęli na głębię i sieci ich zapełniły się. Sami nie byli w stanie wydobyć –
poprosili współtowarzyszy: Jakuba i Jana. I tak udało się wszystkie ryby wydobyć. Ja wiem co to znaczy. Proszę
moich współtowarzyszy ze wspólnoty aby byli ze mną tam, gdzie ja jestem zaproszony, aby głosić. Zawsze mam
współtowarzyszy, zawsze jest ekipa ewangelizacyjna – Chwała Panu! Dzisiaj chciałbym prosić was, abyście
porozmawiali o waszej współpracy ewangelizacyjnej dla Królestwa Bożego. Może byłeś w ekipie Alpha, albo dużo
wcześniej w ekipie kursu Filip, może byłeś ze mną na wyjeździe ewangelizacyjnym, może z kimś ewangelizowałeś
na ulicy, tak zwane zespoły dwójkowe. Kiedyś na Starym Mieście bywaliśmy na ewangelizacjach ulicznych,
myślę, że będziemy robili to nadal, a może byłeś w zespole ewangelizacyjnym na Światowych Dniach Młodzieży
w Krakowie – podziel się swoim doświadczeniem. Trzeba wychodzić poza siebie, poza swoje kłopoty, kompleksy
i interesy, aby z drugą osobą wspólnie robić coś dobrego dla Jezusa. Chrześcijaństwo nie jest indywidualizmem,
nie jest dla ludzi, którzy żyją samotnie kręcąc się wokół własnych rozczarowań. Chrześcijaństwo to wspólnota
życia i miłości, to bogactwo ludzi i charyzmatów, to współpraca różnych ludzi ze sobą dla wyższych celów.
Jan Paweł II powiedział: „najważniejszą rzeczą na świecie jest kochać, najlepszym sposobem kochania jest
ewangelizacja, bo w ten sposób dajemy innym drogocenną perłę i ukryty skarb”. Zapamiętaj to sobie!
Rozpoczęliśmy 42 edycję kursu Alpha, który prowadzimy już 16-sty rok. Ilu ludzi już było, uczestniczyło - ilu
będzie! Ilu się zaangażowało, posługiwało, ile zyskali, jak bardzo urośli przez zaangażowanie w taką posługę!
Pamiętaj – nie ma emerytury od ewangelizacji. Pytam cię czy jesteś otwarty na Ducha Świętego? Czy chodzisz
codziennie na adorację i Eucharystię w tygodniu? Czy masz czyste serce? Wtedy twoja posługa nigdy cię nie
zmęczy - nie wypalisz się, tylko będziesz rósł, będziesz duchowym gigantem – skromnym, pokornym sługą Pana,
który potrafi współpracować z innymi, dla królestwa Bożego.
Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali i współpracują ze mną. Dziękuję rodzinom Wody Życia A – sektor
najstarszy – z nimi ileż było ewangelizacji, wyjazdów w Polskę… to Sopot, Łódź, Gliwice, Włocławek, Olsztyn i
wiele innych miejsc, parafii. Ale też dziękuję rodzinom B, C i D oni też byli ze mną – dziękuję wszystkim.
Podziwiam ich umiejętności, zapał i odwagę. Dziękuję też wszystkim innym ze wspólnoty wtorkowej, którzy na
różne sposoby angażują się w różne formy ewangelizacji, nie mówiąc o tym, że również oni powinni mi
podziękować, że ich ciągle angażuję, że ich potrzebuję i nie zapominam o nich.
„Żniwo jest wielkie, ale robotników mało, proście Pana żniwa aby wysłał robotników na żniwo swoje”
„Prawdziwy misjonarz, który nigdy nie przestaje być uczniem, wie, że Jezus kroczy z nim, rozmawia z nim,
oddycha z nim, pracuje z nim. Dostrzega Jezusa żywego towarzyszącego mu podczas całego zaangażowania
misyjnego… zjednoczeni z Jezusem, szukamy tego, czego On szuka, kochamy to, co On kocha. Ostatecznie to,
czego szukamy, jest chwałą Ojca, żyjemy i działamy ku chwale majestatu Jego łaski…jesteśmy misjonarzami
przede wszystkim dlatego, że Jezus nam powiedział: Ojciec mój przez to dozna chały, że owoc obfity
przyniesiecie” (EG 266-267).
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Plan spotkania
1. Modlitwa do Ducha Świętego – Duchu Święty wołam przyjdź…
Ps 67 – modlitwa wersetami
2. Uwielbienie – Wiele jest serc, które czekają na ewangelię…
uwielbienie spontaniczne, języki… Otwórz me oczy o Panie…
3. Krótkie dzielenie się – co Jezus zrobił dla mnie? Co ja zrobiłem dla Jezusa? ( około 15 min)
Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy Tobie Chrystus…
Łk 5, 7
Konferencja: NIE JESTEŚ SAM – ks. Roman
Pogłębienie: Podziel się owocami ewangelizacji, w którą byłeś/jesteś zaangażowany w twoim
życiu, daj świadectwo, gdzie ewangelizowałeś, z kim współpracowałeś, kto jest twoim
współtowarzyszem ewangelizacji? Jak pokonujesz trudności, które mogą pojawić się w tobie na
polu współpracy z innymi?
4. Dziękczynienie – Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc… wezwania spontaniczne
5. Prośby – Oto ja, poślij mnie… wezwania spontaniczne
6. Jezu jedyny Pasterzu… Ojcze Nasz … Benedykcja…
Ogłoszenia:
- Zamów przez internet i kup sobie książkę Ricka Warrena „Życie świadome celu”:
Jest to zbiór 40 krótkich medytacji, którymi chcemy posługiwać się codziennie w
okresie Wielkiego Postu po to, aby życie nasze nabrało blasku i rozmachu.
W środę popielcową 26 lutego rozpoczniemy wspólnie, ale każdy osobiście drogę
nawrócenia, będzie to nasza PASCHA – przejście ze śmierci do życia.
13-15 marca to rekolekcje dla Ciebie – Bóg chce Ciebie uzdrowić i uwolnić.
19-22 marca prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne w Pawłowicach.
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