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Dzień 1 
Jeste ś powołany, by głosi ć Dobrą Nowin ę 
 
Przeczytaj kilka razy następujący fragment Ewangelii: 
 
„Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 
Szymona zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro; 
byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: »Pójdźcie ze mną, a uczynię was 
rybakami ludzi«. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł 
stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, 
Jana, jak  
z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni 
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim”. Mt 4, 18-22 
 
Wyobraź sobie scenę powołania pierwszych apostołów. 
Zanim zaczniesz modlitwę, poproś Pana, by to On poprowadził Cię w jej czasie. 
 
Zauważ, Jezus powołuje uczniów w ich codzienności. Nie wybiera ich spośród 
tłumu zgromadzonego w świątyni podczas nabożeństwa. Przychodzi do środo-
wiska życia rybaków, dla których Jezioro Galilejskie stanowiło miejsce ciężkiej 
pracy. Jezus pojawia się nagle, burząc rytm dnia, opartego na wykonywaniu tych 
samych, powtarzalnych czynności. Co więcej, nie daje rybakom nawet czasu,  
by mogli dokończyć swoją pracę, uregulować sprawy rodzinne. Mówi: „Pójdźcie 
za mną”, a oni idą. Głoszenie Dobrej Nowiny nie jest bowiem zadaniem na 
kiedyś, na nieokreśloną bliżej przyszłość, lecz na teraz. 
 
Zobacz, kogo wybiera Jezus? Arcykapłanów? Mędrców? W żadnym wypadku. 
Jezus powołuje prostych rybaków, słabych w wierze, niedoskonałych i upada-
jących. Znasz przecież historię Piotra, który trzykrotnie zaparł się swojego 
Mistrza... Pomyśl, kim Ty jesteś? Faryzeuszem, który ma na wszystko 
odpowiedź, czy może właśnie takim rybakiem, który nie wszystko rozumie, który 
bez Bożego prowadzenia nie wie, dokąd powinien zmierzać? 
 
Zastanów się, czy nie rezygnujesz z ewangelizacji tylko dlatego, że czujesz się 
niegodny i grzeszny? Wiedz jednak, że Bóg zaprasza Cię takim, jakim jesteś,  
tu i teraz. Nie koncentruj się więc na swoich słabościach, lecz na tych obszarach 
Twego życia, które Pan już uzdrowił i przemienia. Przypomnij sobie, czy podzie-
liłeś się tym doświadczeniem dobra, które otrzymałeś od Boga z innymi ludźmi. 
Jeśli nie, zastanów się, dlaczego? 
 
W modlitwie oddaj Panu to, co jest Twoim dobrem, to wszystko, czym możesz 
podzielić się z drugim człowiekiem. 
 
 
 

Na koniec podziękuj Bogu za cały miniony tydzień, za to, co Pan zdziałał  
w Twoim sercu. Poproś Ducha Świętego o dar zaufania Bożemu prowadzeniu,  
by wskazywał Ci ludzi potrzebujących Twojego świadectwa. 
 
 
Ciekawe i przydatne strony: 
www.efraim.com.pl – strona wspólnoty 
www.deon.pl –  portal informacyjno – religijny  
www.chemin-neuf.pl – międzynarodowa wspólnota katolicka o powołaniu 
ekumenicznym 
www.gdansk.jezuici.pl – strona parafialna 
www.wiara.pl – portal chrześcijański 
www.odnowa.org – oficjalna strona Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym 
www.jezuici.pl – strona Towarzystwa Jezusowego 
www.otworz-oczy.pl – strona projektu ewangelizacyjnego „Otwórz oczy” 
www.mateusz.pl – portal chrześcijański 
www.odnowa.jezuici.pl – Mocni w Duchu 
 
OGŁOSZENIA:  
5 marca  – nie ma modlitwy uwielbienia, zapraszamy na 20.00 do Małego 
Kościoła na Mszę św. Ze Środy Popielcowej 
12 marca  – warsztaty ewangelizacyjne w ramach spotkania środowego, 20.00 
16-19 marca  – rekolekcje wielkopostne dla studentów, głosi o. Andrzej Duran SJ 
 
GRUPKI DZIELENIA  (na  www.efraim.pl są adresy mailowe prowadzących) 
 
Dzień 
tygodnia 

Czas i miejsce rodzaj prowadzący 

 18:00 – salki 
DA 

Dla 
pracujących 

Aleksandra i  Mikołaj 

poniedziałek 18:00 – salki 
DA 

Studencka Asia i Kasia 

 18:00 – salki 
DA 

Studencka Gosia B i Martyna 

wtorek 19:00 – salki 
DA 

Studencka Ala i Szymon 

 19:00 – salki 
DA 

Studencka Gosia Sz i Agnieszka 

środa 18:00 – salki 
DA 

Dla 
pracujących 

Ania i Monika 

środa 18:00 – salki 
DA 

Studencka Magda i Jakub 

 18:00 –salki DA Studencka Dorota i Kinga 
Czwartek 18:00 – salki 

DA 
Dla 
pracujących 

Marlena i Marek 
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„Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia 
pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.” Rz 1,5 
 
„Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, 
ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje”.  
1 Kor 3,10  
 
Czy tak jak Paweł odczuwasz swe posłannictwo jako łaskę czy raczej jako 
powinność? Czy nie zniechęcasz się, nie widząc rezultatów swojej misji? 
Pamiętaj, że to nie do Ciebie należy oglądanie jej owoców. 
Poproś Pana w modlitwie, by dał Ci szczerą chęć niesienia innym Dobrej 
Nowiny, radość i zapał, jakie towarzyszą ewangelizacji. 
 
Dzień 7 
Bóg wzywa Ci ę, byś kontynuował dzieło uczniów 
 
Przeczytaj wskazówki, jakie Tymoteuszowi udziela Paweł: 
 
,,Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych  
i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj  
w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z 
całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej 
nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy 
świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania 
prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we 
wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!”. 2 
Tm 4, 1-5 
 
Tymoteusz został wybrany do kontynuowania apostolskiego dzieła głoszenia 
Dobrej Nowiny o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana. Dzięki kolejnym 
pokoleniom uczniów (a więc i dzięki Tobie), Ewangelia może przenikać całą 
ziemię.  
 
Św. Paweł wyraźnie wskazuje, że dla jednych Dobra Nowina będzie znaczyć 
prawdę, inni odbiorą ją jako upomnienie, skarcenie lub zachętę. Formę głoszenia 
Słowa Bożego należy dostosować do konkretnego słuchacza. Na tym opiera się 
nowa ewangelizacja – nowa w środkach, ale nie w treści. Podobnie, jak  
u początków chrześcijaństwa, dziś nie wystarczy trwać w wieczerniku, jakim jest 
Kościół. By Dobra Nowina mogła dotrzeć do drugiego człowieka, należy 
wychodzić poza wszelkie schematy. Przypomnij sobie, w jakich sytuacjach  
i okolicznościach głosiłeś już Jezusa? Czy nie zamykałeś się wyłącznie na osoby 
ze wspólnoty? Czy otwierałeś się na ewangelizację tam, gdzie pozornie 
wydawałoby się, że nie ma dla niej miejsca, np. w pubie, na ulicy, w akademiku? 
Zastanów się, co możesz zrobić, by Jezus mógł zagościć w sercach tych, którzy 
jeszcze Go nie znają. 

Dzień 2 
Nie tylko Ty potrzebujesz zbawienia 
 
Zanim zaczniesz dzisiejszą modlitwę zastanów się jak bardzo jesteś skupiony na 
sobie – na swoich troskach, problemach, studiach, pracy, relacjach… Pomyśl 
także, jak często myślisz o zmaganiach i trudnościach innych ludzi, którzy żyją 
obok Ciebie. Czy nie jest w Twoim życiu tak, że koncentrując się na własnych 
potrzebach, zapominasz o tym, że wokół Ciebie jest wiele głodnych i spragnio-
nych Ewangelii ludzi? Część z nich nawet nie uświadamia sobie, jak bardzo 
potrzebują Jezusa. 
 
Obejrzyj teraz krótki film, który znajdziesz w sieci: http://bcove.me/aq305zkr 
Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak przemienia Twoje życie. Podziękuj Mu za to. 
Zauważ, jak wielu ludzi wokół Ciebie nie ma takiego doświadczenia. Zastanów 
się, co możesz zrobić, by i oni mieli okazję spotkać żywego Boga, który 
przyniesie im wolność? 
 
Na koniec w modlitwie serca oddaj Panu tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze 
pozostają w niewoli tylko dlatego, że nie znalazł się nikt, kto przyszedłby do nich 
z Miłością. 
 
Dzień 3 
Jezus jest gwiazd ą ewangelizacji 
 
W dzisiejszym rozważaniu pomoże Ci lustro. Postaw je w miejscu, w którym 
będziesz się modlić. Wybierz taki czas, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. 
Usiądź wygodnie i zaproś Ducha Świętego do tego spotkania. 
 
Spójrz w lustro. Wyobraź sobie, że to Ty nim jesteś, że ono symbolizuje Ciebie. 
Ewangelizator jest jak zwierciadło. Tak jak ono odbija wizerunek osoby, która 
przed nim stoi, tak i my jesteśmy odbiciem Jezusa. Każdy, kto na nas patrzy, 
powinien zobaczyć w nas Boga. Spójrz raz jeszcze, uśmiechnij się, jakbyś chciał 
pozdrowić Pana, bo On żyje w Tobie.  
 
Zastanów się, jakim lustrem jesteś? Czy takim, w którym każdy może się 
przejrzeć i dostrzec Miłość Boga? Czy takim, które zniekształca rzeczywistość, 
jest zamazane i niewiele przez nie widać? 
 
Odwróć się teraz w stronę okna, ponieważ ewangelizator jest także jak szyba, 
która je wypełnia. Spoglądamy w okno, by zobaczyć, co jest za nim, by 
rozświetlić pomieszczenie. Jako ewangelizatorzy powinniśmy być właśnie taką 
szybą. To nie my mamy być najważniejsi dla osób, którym przekazujemy Dobrą 
Nowinę, to nie my jesteśmy gwiazdą ewangelizacji, lecz Ten, który stoi za nami. 
Nie głosimy samych siebie, ale Chrystusa. Pomyśl, jakim jesteś 
ewangelizatorem? Czy takim, który jest „szybą”, przez którą przechodzą 
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promienie słońca, czy może „witrażem”, który skupia uwagę przede wszystkim 
na własnym pięknie? 
 
Na zakończenie podziękuj Panu za czas modlitwy. Poproś Go, by pomógł Ci 
stawać się coraz bardziej wyraźnym „lustrem” i „szybą” Jego Miłości. 
 
Dzień 4 
Duch Święty Cię poprowadzi 
 
Do dzisiejszej modlitwy w szczególny sposób zaproś Ducha Świętego. Niech On 
będzie Ci światłem i drogowskazem. 
Przeczytaj następujące fragmenty Ewangelii: 
 
„Kiedy was zaprowadzą do synagog, urzędów i władz nie martwcie się, jak 
będziecie się bronić albo co powiedzieć. Bo w tej właśnie chwili Duch Święty 
pouczy was, co macie mówić”. Łk12, 12 
 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28, 19-20 
 
Pomyśl, czy nie tłumaczysz sobie braku zaangażowania w ewangelizację 
bojaźnią przed tym, że nie będziesz wiedział, co masz mówić? Zauważ, że w 
przytoczo-nych fragmentach Jezus daje Ci wyraźne zapewnienie: nie martw się, 
jestem  
z Tobą zawsze, nigdy Cię nie opuszczę, Duch Święty Ci pomoże! 
 
Zastanów się jednak, czy otwierasz się na działanie Ducha Świętego? Czy 
pozwalasz się Mu prowadzić. Poproś w modlitwie, by Pan Tobą kierował. Jezus 
mówi „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony”. Łk 21, 
14-15. Zdaj się więc na Ożywiciela. On nie chce pozostawiać Cię w potrzebie. 
Poproś, by otworzył Twoje serce na Jego natchnienia i towarzyszył Ci w Twoich 
działaniach, a On przyjdzie. 
 
Dzień 5 
Słowo Bo że jest Twoim przewodnikiem 
  
Zanim rozpoczniesz modlitwę, przeczytaj następujące fragmenty z Pisma Świę-
tego: 
 
„Są w nich [tj. listach św. Pawła] trudne do zrozumienia pewne sprawy, które 
ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo, jak i inne 
Pisma, na własną zgubę”. 2 P 3,16 
 

„Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam. Twoje 
przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono nam na wie-
ki”. Ps 119, 97-98 
 
Biblia jest skarbnicą wiedzy. Jej interpretacja wymaga jednak otwarcia się  
na Bożą mądrość. Drugi z przytoczonych fragmentów traktuje o jej zdobywaniu. 
Nie da się jej bowiem posiąść bez zgłębiania Słowa Bożego. Jeżeli martwisz się  
o to, że posiadasz zbyt małą wiedzę, by głosić Dobrą Nowiną innym ludziom, 
zastanów się jak wiele czasu poświęcasz na lekturę Pisma Świętego i 
komentarzy? A może zaniedbujesz tę praktykę i nawet seminarium traktowałeś 
po macoszemu, przerabiając je w niecałe 5 minut? Pomyśl, jak głęboko 
zanurzasz się w po-szczególne treści Biblii? Może dryfujesz jedynie po 
powierzchni? Czy wery-fikujesz swoje przemyślenia z nauką Kościoła? Czy w 
razie wątpliwości konsultujesz się z kapłanem lub innymi osobami, posiadającymi 
większą wiedzę od Ciebie? 
Nawet święty Paweł poddał swą działalność pod osąd apostołów w Jerozolimie. 
Jedność z pasterzami Kościoła jest koniecznym warunkiem ewangelizacji (Ga 2, 
1-2).  
 
To, że Duch Święty będzie Cię wspierał, nie oznacza, że nie masz być 
przygotowany. Uczniowie zanim wyszli głosić, wsłuchiwali się w słowa Mistrza. 
Znajdź jeszcze trochę czasu, by rozważyć dzisiejszą Ewangelię. Spróbuj 
odpowiedzieć, co Jezus chcę Ci przez nią przekazać? Stawiaj pytania i szukaj 
odpowiedzi. Zastanów się, być może dzisiejsze Słowo Boże posłuży Ci podczas 
ewangelizacji.  
 
Pomódl się, by rozważanie Pisma Świętego przynosiło jak najwięcej owoców  
nie tylko dla Ciebie, ale i w życiu innych ludzi. 
 
Dzień 6 
Otrzymałe ś łaskę głoszenia Ewangelii 
 
Rozpocznij dzisiejszą medytację od przeczytania następującego fragmentu Listu 
św. Pawła do Efezjan: 
 
,,Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: 
ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć 
na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w 
Bogu, Stwórcy wszechrzeczy”. Ef 3, 8-9 
 
Paweł, podobnie jak inni apostołowie, najpierw głosił Ewangelię wśród Żydów. 
Ostatecznie jednak posłuszny wezwaniu Pana, udał się do miejsc, w których 
jeszcze nikt nie znał Jezusa. Czy zauważasz w swoim środowisku takie właśnie 
miejsca, grupy, osoby, które potrzebują usłyszeć Dobrą Nowinę?  
Św. Paweł postrzega misję ewangelizacyjną jako łaskę daną od Boga.  


