Kwietniowa katecheza doros³ych.
W drugi poniedziałek miesiąca odbyła się katecheza dorosłych, już po raz siódmy. Tym razem temat
brzmiał „Nie odrzucać lekkomyślnie Jezusa”. Ksiądz Proboszcz posłużył się fragmentem z Ewangelii Janowej o pierwszych uczniach Chrystusa. I my mamy prowadzić kogoś do osobistego spotkania
z Jezusem, tak jak uczynił to Filip, mówiąc do Natanaela „Chodź i zobacz”.
W grupach zastanawialiśmy się nad pytaniem, dlaczego dzisiaj ludzie odrzucają Jezusa. Zwrócono uwagę przede wszystkim na następujące powody:
• nieznajomość Jezusa, brak relacji z Nim,
• wiele fałszywych przekazów dotyczących Jezusa,
• stawianie wymagań przez Jezusa,
• dobrobyt, materializm,
• lenistwo, wygodnictwo,
• oddziaływanie zlaicyzowanego środowiska,
• zagubienie, chaos,
• negatywne informacje mediów o Kościele,
• złe świadectwo wierzących, słaba ewangelizacja.
W „zadaniu domowym” postawiono problem „Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus?” Oto odpowiedzi:
- Bogiem, który z miłości do mnie stał się człowiekiem,
- Jest Zbawicielem, który oddał za mnie swoje życie,
- Zwyciężył śmierć i szatana,
- Kocha mnie, mimo moich słabości,
- Odpuszcza mi moje grzechy,
- Jest głową mojego ukochanego Kościoła,
- Pozostawił mi Siebie w Eucharystii i Słowie Bożym,
- Jest najlepszym przyjacielem i obrońcą,
- Dał mi Swoją Matkę za moją Matkę,
- Jest moim nauczycielem,przewodnikiem, doradcą i powiernikiem,
- Jest dla mnie drogą prowadzącą do Boga Ojca,
- Jezus towarzyszy mi zawsze i wszędzie,
- Jezus jest dobrem nieskończonym, w Którym pokładam nadzieję, Któremu ufam i powierzam
codzienne sprawy mojej rodziny, naszego kraju i całego świata,
- Modlitwą - rozmową z Nim rozpoczynam każdy dzień mojego życia, by nie pobłądzić na bezdrożach
doczesności,
- Jezus jest Jedynym, Który nigdy nie zawodzi, Którego interesują wszystkie moje sprawy.
Obdarza mnie pokojem i zaspokaja moje pragnienia miłości,
- Jest bezustannie mnie wspomaga, prostuje ścieżki mojego życia,
- Jest lekarzem mego serca, duszy, umysłu, ciała gdy jednoczy się ze mną w Eucharystii,
- Pan Jezus przemawia do mnie w ciszy mojego serca i obdarowuje świętymi natchnieniami,
Jezus Chrystus jest dla mnie Drogą, Prawdą i Życiem. Droga za Jezusem jest trudna, niejednokrotnie
tak ciężka, że wydaje mi się ponad moje siły,ale idę umocniona Jego łaską, stając w prawdzie, że
jestem grzesznikiem, którego Jezus tak umiłował, że życie za mnie oddał, abym mogła przebywać z
Nim całą wieczność.
Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 13 maja.
Temat „Człowiek napełniony Duchem Pańskim”.

