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Informacja dla Zastępowego: 

Masz przed sobą prawie gotowy konspekt. Dlaczego „prawie”? Gotowy on będzie tylko wtedy, gdy 

się do niego dobrze przygotujesz. Musisz przejść przez to spotkanie samodzielnie i rozwiać wszystkie 

swoje wątpliwości (jeżeli takowe masz) poprzez wcześniejsze zgłębienie tematu, wyszukanie tych 

informacji, które Cię nurtują i które wydają Ci się potrzebne. Raz przeczytany konspekt nie jest 

gwarancją udanego spotkania. Pamiętaj, aby Pan Bóg mógł przez Ciebie działać, musi mieć jakieś 

podstawy, bazę w postaci Twojego przygotowania. 

Powodzenia KSM-owiczu! 

 

Od apostołów do ludzi świeckich – ewangelizacja powołaniem 

czas ok. 1,5 h 

Cele: 

 Wyjaśnienie najważniejszych pojęć: apostoł, ewangelizacja, powołanie 

  Uświadomienie zastępowi, że każdy człowiek jest powołany do bycia apostołem 

 Wskazanie konkretnych sposobów realizowania powołania do ewangelizacji 

Materiały: 

 arkusz papieru 

 długopisy/pisaki/kredki 

 wydrukowane załączniki (załącznik nr 1 i 2 dla grupy, załącznik nr 3 dla każdego uczestnika) 

 Pismo Święte 

Modlitwa na rozpoczęcie spotkania. 

Duchu Święty,  

który oświecasz serca i umysły nasze,  

dodaj nam ochoty i zdolności,  

aby to spotkanie było dla nas pożytkiem  

doczesnym i wiecznym. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Amen. 

Widzieć: 

1. Wszyscy wspólnie, bez korzystania z pomocy zewnętrznych tworzymy definicję słowa 

apostoł. Następnie czytamy definicję z zał. 1. 
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2. Zastępowy inicjuje luźną dyskusję: 

- Kim według was jest apostoł? 

- Kto powołuje apostoła? (Bóg) 

- Kto może zostać apostołem? (każdy człowiek, jeśli tylko tego chce) 

- Do czego powołani są apostołowie, co jest ich głównym zadaniem? (głoszenie Słowa 

Bożego, świadczenie swoim życiem o istnieniu Boga, Ewangelizacja) 

3. Zastępowy pyta co to jest sukcesja apostolska. Nawet jeśli nikt nie wie stara się 

nakierować uczestników spotkania na prawidłową odpowiedź, np. podając inne 

przykłady sukcesji: sukcesja ekologiczna, sukcesja do tronu brytyjskiego, …). Potem 

czytamy zał. 2. 

Oceniać 

1. Burza mózgów. Na środku kartki piszemy EWANGELIZACJA a dookoła 

dopisujemy jak najwięcej skojarzeń z tym słowem. 

(przykładowe skojarzenia: głosić dobrą nowinę, głosić Ewangelię, wiedza, 

zmartwychwstanie Chrystusa, świadczyć o przemianie wnętrza człowieka, 

uświadomienie człowiekowi o jego wartości, dobre uczynki, pomaganie innym itp.) 

 Pytania do zastępu: 

 Zatem co to znaczy Ewangelizować? (głosić Chrystusa, czynić dobro itp.) 

 Kto powołuje osoby do głoszenia Ewangelii?( ewangelizatorów powołuje sam Bóg) 

  Kto jest powołany do głoszenia Ewangelii? (wszyscy wierzący!) 

Czytamy zał. 3 

 W jaki sposób my jako KSMowicze możemy Ewangelizować?  

  

2. A co dokładniej mówi Kościół na temat Ewangelii, apostołów i powołania? Czytamy 

zał. 4, następnie chwila na luźną dyskusję 

 W jaki sposób wierni świeccy uczestniczą w misji prorockiej Kościoła? 

3. Łączymy się w 2 grupy. Pierwsza ma za zadanie zrobić plakat przedstawiający 

chrześcijanina, który ewangelizuje, uczestniczy aktywnie w misji Kościoła, druga- 

chrześcijanina biernego, nie ewangelizującego innych i nie włączającego się w misję 

Kościoła. Następnie grupy przedstawiają efekty swojej pracy, zastępowy 

podsumowuje zadanie. 

Działać 

1. Zastępowy rozdaje każdemu uczestnikowi zał. 5 = tabelkę i prosi o wypełnienie 

zaczynając od słów: „Wyobraź sobie, że Jezus dzisiaj przychodzi do Ciebie 

osobiście i powołuje Cię na apostoła.” 
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(warto najpierw wspólnie omówić tabelkę, aby każdy wiedział o co dokładnie chodzi, 

w którym wierszu, następnie każdy samodzielnie uzupełnia swoją tabelkę, później 

chwila na luźne przemyślenia, kto chce może zaprezentować swoją tabelkę) 

(imię) – apostoł Jezusa 

Jakie są moje cechy szczególne/talenty? Jak 

mogą mi one pomóc w pełnieniu powołania 

do ewangelizacji? 

(np. pięknie maluję, umiem śpiewać → mogę 

śpiewać w kościelnym chórku…) 

 

Do kogo jestem posłany?  

 

(Wymień osoby do których posyła Cię Jezus 

– rodzina, przyjaciele, znajomi ze 

środowiska) 

W jaki sposób mogę wypełniać powołanie?  

 

(np. świadectwo życia, słowo, katecheza, 

działalność ewangelizacyjna itp.) 

 

2.  Zadanie domowe: prowadzący proponuje uczestnikom, aby przez cały tydzień 

modlili się za świeckiego apostoła, czyli osobę po swojej prawej stronie. 

 Modlitwa na zakończenie 

Dzięki Ci Boże 

za światło tej nauki, 

pragniemy, abyśmy nią oświeceni, 

mogli Cię zawsze wielbić 

i wolę Twoją wypełniać. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 
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Załącznik 1 

apostoł 
1. «każdy z dwunastu wybranych uczniów Chrystusa» 

2. «głosiciel chrześcijaństwa» 

3. «propagator jakichś zasad, jakiejś idei lub nauki» 

Encyklopedia PWN 

 

 

Załącznik 2 

Przez „sukcesję apostolską" rozumiemy ciągłość w przekazywaniu władzy w Kościele, 

otrzymanej od Jezusa Chrystusa. Sukcesja stanowi fundament apostolskości Kościoła, który 

w sposób istotny ujawnia się podczas konsekracji biskupiej, gdy biskup oraz laikat, wspólnie 

przyjmują na siebie odpowiedzialność za dalsze przekazywanie wiary i dalszy rozwój 

Kościoła. Konieczność kontynuacji wynika z nakazu Jezusa Chrystusa: „Dana Mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".  

(Mt 28, 18-20). 

 

 

Załącznik 3 

Każdy jest powołany by głosić Ewangelię. Swoim życiem głosić dobra nowinę Mamy dawać 

Świadectwo Chrystusa! Każdy może robić to w inny sposób np. poprzez szczerą rozmowę 

z kimś albo np. przez całokształt naszego życia. W inny sposób będzie to robił sportowiec, 

a w inny mama opiekująca się dziećmi. Ale najważniej abyśmy całym naszym życiem, 

poprzez to co robimy, poprzez to czym się zajmujemy, dawali świadectwo wiary! Głosili 

dobrą nowinę! Głosili Chrystusa! Bo każdy z nas jest do tego powołany, każdy z osobna.  
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Załącznik 4 

Zadanie ewangelizacji jest misją daną Apostołom i ich następcom przez samego Chrystusa.  

(Mt 28,18-20) 

 

 

 W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 

Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś 

pozostańcie w mieście zanim zostaniecie przyobleczeni w moc z wysoka.  

(Łk 24, 47-49) 

 

 

Świeccy wierni, jako członkowie Kościoła, są powołani do bycia głosicielami Ewangelii: do tego 

dzieła zostali upoważnieni i zaangażowani poprzez sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i dary Ducha 

Świętego.  

(Jan Paweł II, Christifideles Laici) 

 

 

Żaden wierzący w Chrystusa ani żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od najważniejszego 

obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim narodom.  

(Jan Paweł II, Redemptoris missio) 
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Załącznik 5 

 

……………………………………………. – apostoł Jezusa 
                                                                                   (miejsce na Twoje imię) 

 

 

 

Jakie są moje cechy szczególe/talenty? Jak 

mogą mi one pomóc w pełnieniu powołania 

do ewangelizacji? 

 

 

 

 

 

Do kogo jestem posłany? 

 

 

 

 

 

W jaki sposób mogę wypełniać powołanie? 

 

 

  


