KONSPEKT SPOTKANIA SYNODALNEGO
(nr 2)

Temat: Moje uczestnictwo w ewangelizacyjnej
misji Kościoła
Motto biblijne: „Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają
mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” (1 Kor 1, 22-23).

Cel spotkania:
1. Krótka katecheza na temat ewangelizacyjnej misji Kościoła.
2. Podjęcie dialogu na temat głoszenia słowa Bożego w parafii,
z cierpliwym słuchaniem siebie nawzajem oraz poszanowaniem
wzajemnych odczuć, doświadczeń i opinii.
3. Opracowanie wypowiedzi w formie syntezy
(maksymalnie 3 strony papieru A4).
Przebieg spotkania:
I. Modlitwa do Ducha Świętego.
II. Odczytanie słowa Bożego (1 Kor 1, 10-2, 5).
III. Krótka katecheza na temat zadań ewangelizacyjnej misji
Kościoła.
IV. Próba odpowiedzi na postawione pytania i wzajemne
słuchanie się uczestników spotkania.
V. Zebranie wypowiedzianych głosów w formie krótkiej syntezy
(przesyłamy na adres: synod@archiczest.pl).
VI. Modlitwa końcowa i błogosławieństwo.
Ad I. Modlitwa synodalna do Ducha Świętego.
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty…
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Ad II. Odczytanie słowa Bożego (1 Kor 1, 10-2, 5).
Wprowadzenie
Podczas naszego dzisiejszego spotkania chcemy zapytać
o nasze uczestnictwo (miejsce, zadania, formy) w realizacji
ewangelizacyjnej misji Kościoła.
Spróbujmy na to pytania odpowiedzieć w świetle słów
św. Pawła Apostoła z 1 Kor 1, 10-2, 5).
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do
Koryntian
A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was
rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli…
Ad III. Krótka katecheza
Na pierwszym naszym spotkaniu synodalnym mówiliśmy
o tym, że Kościół jest wspólnotą każdego ochrzczonego z Panem
Bogiem i wszystkich chrześcijan między sobą, a więzi, które nas
łączą to więzi samego Boga. Powiedzieliśmy również, że Kościół,
który z natury jest wspólnotą, ma się stawać coraz bardziej
wspólnotą życia i działania. Dzisiaj chcemy podjąć refleksję na
temat ewangelizacyjnej działalności Kościoła i naszym w niej
uczestnictwie. Zauważmy najpierw, że głoszenie Dobrej
Nowiny jest misją zleconą przez Chrystusa. Św. Paweł
wyraźnie podkreśla, że posłał go Chrystus, aby głosił Ewangelię.
Podobnie jest w przypadku całego Ludu Bożego: papieża,
biskupów, prezbiterów, zakonników i ludzi świeckich. Jesteśmy
posłani przez Chrystusa i mamy misję do spełnienia.
Misja głoszenia Ewangelii to pierwsze i niezbywalne
prawo oraz obowiązek Kościoła. Głoszenie Dobrej Nowiny
poprzedza posługę sakramentalną i wynikającą z niej działalność
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charytatywną. Św. Paweł mówi o sobie, że nie posłał go Chrystus,
aby chrzcić, ale aby głosić Ewangelię i przypomina, że spodobało
się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących (por.
1 Kor 1, 17. 21). Nie ulega zatem wątpliwości, że w ramach
spotkań synodalnych na temat misji Kościoła powinniśmy
najpierw zastanowić się nad dziełem ewangelizacji albo szerzej
nad głoszeniem i słuchaniem słowa Bożego w naszych
wspólnotach parafialnych.
Najwznioślejszą formą głoszenia słowa Bożego jest homilia
podczas Mszy św., dalej katecheza, głoszenie kerygmatyczne
podczas spotkań ewangelizacyjnych, wspólne rozważanie słowa
Bożego w ramach kręgów biblijnych i innych spotkań
formacyjnych w małych grupach, a także osobiste świadczenie
i mówienie o Bogu w różnych kontekstach życiowych.
Skuteczność przepowiadania słowa Bożego uwarunkowana
jest przede wszystkim modlitwą, osobistą zażyłością ze słowem
Bożym i otwartością na moc Ducha Świętego. Nie bez
znaczenia jest też umiejętność głoszenia z poszanowaniem zasad
retoryki. Św. Paweł mówi o sobie: „mowa moja i moje głoszenie
nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów
mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza
opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor
2, 5).
Podejmując refleksję na temat głoszenia słowa Bożego
zapytajmy o najistotniejszą treść Dobrej Nowiny? Odpowiedzmy
bez wahania: W samym sercu głoszenia Ewangelii jest prawda
o Chrystusie Ukrzyżowanym, który dla wierzących jest mocą
i mądrością Bożą. Dlatego wszelkie próby zredukowania
Ewangelii do tego, co łatwe i przyjemne muszą się spotkać ze
sprzeciwem i odrzuceniem. Św. Paweł, który podkreślał, że
„nauka… krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie,
mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor 1,
18), wobec prób przekręcania Ewangelii powiedział stanowczo:
„gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię
3

różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!” (Ga
1, 8).
Jak zatem wygląda głoszenie słowa Bożego w naszych
wspólnotach kościelnych i jakie jest w nim nasze uczestnictwo?

Ad IV. Próba odpowiedzi na postawione pytania
i wzajemne słuchanie się uczestników spotkania.
1. Co Cię cieszy, a co smuci, gdy myślisz o głoszeniu
słowa Bożego w Twojej parafii?
2. Jakich nowych form głoszenia słowa Bożego
oczekiwałbyś w Twojej parafii?
3. Jak Ty osobiście angażujesz się w głoszenie słowa
Bożego?
a. modlitwa, ofiara z tego wszystkiego co jest krzyżem
w Twoim życiu w intencji misji ewangelizacyjnej
Kościoła,
b. odważne świadczenie o Bogu w domu, szkole, pracy
i innych miejscach życia ludzkiego,
c. posługa katechety, animatora.
4. Czy podejmujesz albo czy byłbyś gotowy podjąć
formację, która pomogłaby Tobie w głoszeniu
Ewangelii (np. w Szkole Nowej Ewangelizacji, Ruchu
Światło – Życie, Neokatechumenacie i innych
zrzeszeniach kościelnych albo w ramach katechezy
parafialnej)?
Ad V. Zebranie wypowiedzianych głosów w formie krótkiej
syntezy (przesyłamy na adres: synod@archiczest.pl).
Ad VI. Modlitwa końcowa i błogosławieństwo.
4

