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Kwiecień   2020        Nie bój się… 
Łk 5, 1-10: 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.  Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode 

mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w 

zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;  jak również Jakuba i Jana, synów 

Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, 

odtąd ludzi będziesz łowił». 

Iz 6, 1-5: W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym 

tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. 2 Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po 

sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał 

jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 

chwały».  Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się 

dymem.  I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych 

wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana 

Zastępów!» 

1 Kor 15, 1-10: 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. 3 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: i że ukazał się Kefasowi, a potem 

Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje 

dotąd, niektórzy zaś pomarli. 7 Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. 8 W 

końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem 

najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem 

Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się 

daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska 

Boża ze mną. 

Bóg jest święty, Jest Miłością, miłosiernym Ojcem – powołuje człowieka grzesznego, tak było z 

Szymonem, tak było z Szawłem, który mówiąc o sobie nazywa się „poronionym płodem”, ale za 

łaską Boga jestem tym, czym jestem. Tu jest łaska Boga – tak działa Duch Święty, to dzięki 

Duchowi Świętemu człowiek uświadamia sobie grzech, poznaje zło grzechu, gdy przyjdzie Duch 

przekona się o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. W kwietniu przeżywamy końcówkę Wielkiego 

Postu, święta Paschalne i wchodzimy w okres Wielkanocny. Pascha to szczyt i źródło naszego życia. 
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Jest to czas dziękczynienia i otwarcia na Ducha Świętego, którego finałem będzie Pięćdziesiątnica. 

Jestem grzesznikiem, ale Bóg w miłosierdziu swoim powołał mnie, abym był Jego sługą. Duch 

Święty oczyszcza mnie i uzdalnia, abym mógł działać jako sługa Jezusa, apostoł i misjonarz, tak jest 

z każdym z nas. Ewangelizacja prowadzi do spotkania z Jezusem, tu działa Duch Święty, który 

otwiera oczy, człowiek poznaje – jestem grzesznikiem. Duch Święty daje łaskę żalu (powoduje żal i 

odrzucenie zła) – nie chce tak dalej postępować, nie chcę tak dalej żyć, łaska żalu otwiera oczy na 

dar Bożego przebaczenia, który jest miłosierdziem Boga. Bóg ciebie kocha, Jezus umarł na krzyżu – 

ofiara krzyżowa ma moc oczyścić cię z grzechów. Duch Święty w sakramencie pokuty dokonuje 

oczyszczenia, uwolnienia – Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i 

zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech ci 

udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła i ja odpuszczam tobie grzechy w imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. To są słowa, które wypowiada kapłan w sakramencie 

pojednania, formuła rozgrzeszenia. Mocą Ducha Świętego jesteś uwolniony, oczyszczony, ale nie 

zawieszony w próżni. Piotr słyszy: odtąd ludzi będziesz łowił, Piotr jest rybakiem, dopiero co 

wypłynął na głębię i zarzucił sieci, tak jak Jezus mu powiedział, posłuchał Jezusa, łowił ryby, a teraz 

słyszy: odtąd ludzi będziesz łowił. Jest jakaś nowa misja, Jezus mówi potrzebuję ciebie, posyłam 

ciebie, idźcie i głoście – te słowa są skierowane do całego Kościoła, są skierowane do każdego z nas 

osobiście. Czas Paschalny to czas przejścia, Izrael wyszedł z niewoli, my wychodzimy z niewoli 

grzechu – wolność do miłości, ta miłość realizuje się przez ewangelizację. Przypomnij sobie słowa 

św. Jana Pawła II: najważniejszą rzeczą na świecie jest kochać, najlepszym sposobem kochania jest 

ewangelizacja bo w ten sposób dajemy innym drogocenną perłę i ukryty skarb. Być misjonarzem to 

wspaniały plan dla twojego życia, Bóg kocha ciebie i ma wspaniały plan dla twojego życia. 

My kiedyś na początku we wspólnocie, w wakacje 1998r. – był to rok Ducha Świętego usłyszeliśmy 

słowo Pana i przyjęliśmy plan ewangelizacji Oikos.  

Oikos jest misją ewangelizacyjną w środowisku w którym żyjesz na co dzień.  

Oikos to najpierw otwarte oczy i serce na ludzi bliskich – twoja rodzina, sąsiedzi i przyjaciele, ludzie 

z którymi pracujesz albo studiujesz…  

Oikos to codzienna modlitwa do Ducha Świętego, aby zstąpił na właśnie tych ludzi z twojego 

otoczenia.  

Oikos to otwartość, to budowanie mostów przyjaźni z ludźmi z którymi jesteś na co dzień.  

Oikos to służba, to pomoc, zdolność akceptacji, to miłość czynna,  

Oikos to świadectwo o Jezusie w moim życiu.  

Oikos to umiejętność czy zdolność do prowadzenia zbłąkanego człowieka do Jezusa, który kocha i 

czeka, twoje Oikos czeka na ciebie.  
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Trzeba byśmy w tym spotkaniu na nowo odkryli nasze Oikos, uświadomili sobie, że Jezus nas 

posyła, może zapytali się jedni drugich, jak realizujemy ewangelizację w naszym Oikos. Podzielmy 

się naszym doświadczeniem ewangelizacji Oikos, opowiedzmy o ludziach, którzy nas złowili dla 

Jezusa, dziękując Bogu, że zostaliśmy złowieni. Wspomnij osobę, która ciebie gdzieś zahaczyła, 

zaprosiła do wspólnoty, powiedziała o Jezusie, pomodliła się za ciebie, podziękuj Panu Bogu za 

niego, opowiedz o nim. Opowiedz też o osobach, które udało ci się przyprowadzić do wspólnoty, na 

pewno Duch Święty przez ciebie działał, ale możesz też opowiedzieć o osobach, które są w twoim 

środowisku i za które ty się modlisz aby mogły odnaleźć Jezusa. Możecie dzisiaj wspólnie pomodlić 

się za te osoby, które są na tapecie waszej modlitwy. Duch Święty chce przez was działać. Potrzebna 

jest pokora, odwaga, posłuszeństwo i radość. Radosnego dawcę miłuje Pan. Świadek Jezusa ma 

radość w sercu, nie narzeka, nie użala się nad sobą, nie jest zmęczony ani zniechęcony, ale ma w 

sobie błysk miłości Boga i entuzjazm apostoła. 

 

Plan spotkania 

1. Modlitwa do Ducha Świętego – Jak spragniona ziemia rosy… 

Ps 67 odczytać i pomodlić się wersetami 

2. Uwielbienie – Wiele jest serc, które czekają na ewangelię… 

uwielbienie spontaniczne, języki… Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, 

uwielbiam święte rany… 

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… 

Konferencja: NIE BÓJ SIĘ…– ks. Roman - koniecznie odsłuchać konferencję 

Pogłębienie: Podziel się owocami ewangelizacji w swoim Oikos kiedyś i teraz w okresie 

epidemii… 

4. Dziękczynienie – Dzięki Ci, Panie mój za ten krzyż…  wezwania spontaniczne 

5. Prośby – Duchu miłości wylewaj się na nas… wezwania spontaniczne 

6. Jezu jedyny Pasterzu… Ojcze Nasz … Benedykcja… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tekst konferencji powstał dawno i musiałem inaczej powiedzieć trzymając się tematu. Dlatego 

zwlekałem i dopiero teraz jest. Spotkanie robimy już w klimacie wielkanocnym – paschalnym. 

Tekst konferencji można potem przeczytać sobie już po spotkaniu. 

 


