Katecheza doros³ych po raz wtóry
W drugi poniedziałek października blisko 60 osób spotkało się po raz wtóry na katechezie dorosłych.
Tym razem temat spotkania brzmiał „Nie każdy chce w pełni poznać Boga”. W refleksji postacią centralną był ojciec Jana Chrzciciela Zachariasz, który pomimo życia przepełnionego wiarą w najważniejszym momencie nie potrafił zaufać Bogu – zachował się więc tak, jakby Go nie znał. Dopiero jego wymowny kantyk (Łk 1, 68-79) świadczy o tym, że wreszcie poznał Boga w pełni.
W grupach próbowaliśmy odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze brzmiało: „Dlaczego ludzie nie chcą
poznawać Boga?” Zauważyliśmy, że istnieją powody:
1. ZAWINIONE PRZEZ NICH SAMYCH
Materializm, konsumpcjonizm.
Wygodnictwo, życie bez zasad, źle pojęta wolność.
Złe poczucie samowystarczalności, egoizm.
Obojętność na drugiego człowieka.
Unikanie tematów trudnych, jak śmierć, życie wieczne.
Stawianie siebie w miejscu Boga.
Nieufność wobec Boga, oskarżanie Go (modlitwy „niewysłuchane”).
Traktowanie Biblii jak bajkę.
2. ZAWINIONE PRZEZ INNYCH, W TYM PRZEZ NAS
Brak miłości, bliskości.
Wychowanie (zranienia z dzieciństwa, brak przykładu rodziców).
Nieznajomość Boga jako kochającego Ojca.
Negatywne działanie mediów (wypowiedzi o wierze, Kościele).
Gorszące postawy niektórych chrześcijan, antyświadectwo.
Na drugie pytanie „Jak im pomóc?” odpowiedzieliśmy następująco:
Nie oceniać ich.
Rozmawiać z nimi, poświęcać im czas.
Modlić się za nich, pościć.
Pokazywać im Boga we własnym życiu, dawać osobiste świadectwo.
Być radosnym, nie narzekać zwłaszcza w cierpieniu.
Zachęcać do modlitwy, sakramentów, lektury Biblii.
Polecać to, co nam pomogło, co nas formuje (grupy, konferencje, rekolekcje…).
Tak jak poprzednio spotkanie zakończyło się Apelem jasnogórskim, a każdy zabrał karteczkę z „zadaniem domowym”.
Uczestnicy katechezy dla dorosłych odpowiedzieli na pytanie „Jak pomagam ludziom poznawać Boga”.
Może odpowiedzi osób, które czują się odpowiedzialne za zbawienie innych pomogą nam w niesieniu
Boga tym, którzy Go nie znają bądź wyrzucili ze swojego życia.
- Pomagam modlitwą, świadectwem i przykładem życia oraz pokorą.
- Mówię innym o Bogu, o tym, że Bóg nas kocha, że człowiek, to także istota duchowa i nasza dusz potrzebuje
pokarmu duchowego, którym jest trwanie w bliskości Pana Boga, codzienna modlitwa, korzystanie z sakramentów, rozważanie Pisma Św., że Jezus czeka każdego dnia w kościele, bo to właśnie Kościół głównie troszczy się
o naszego ducha. Podkreślam, że nasza wiara jest piękna. Dzielę się swoimi wrażeniami po pielgrzymkach oraz
otrzymanymi łaskami. Obdarowuję ludzi przywiezionymi pamiątkami, pożyczam literaturę duchową oraz filmy o tematyce religijnej.
- wychowuję w wierze katolickiej poprzez rozmowy nt. Boga, naukę modlitw, zabieranie dzieci na Eucharystię, nabożeństwa, podsuwam literaturę katolicką. Sąsiadom podsuwam prasę katolicką i gazetkę „Być Bliżej”.
Podczas spotkań rodzinnych i ze znajomymi przekonuję oponentów do zachowania postaw zgodnych z nauczaniem Kościoła. Wspieram również finansowo różne akcje katolickie.

- nigdy nie unikam rozmów na temat Boga, publicznie przyznaję się do Niego bez względu gdzie i w jakim
środowisku przebywam. Każdego dnia rozsyłam sms-em fragment Ewangelii z dnia z krótkim rozważaniem
bez względu na to, kim ta osoba jest. Rozsiewam radość, by pokazać, że żadne trudy przeżywane z Chrystusem
nie mogą odebrać mi radości, nadziei i pokoju.
- Ofiaruję Komunię św. oraz cierpienie w intencji ludzi zagubionych, mówię o życiu wiecznym, o swoich
doświadczeniach spotkania Boga, o cudach, które wydarzyły się przez wstawiennictwo świętych. Niewierzących sąsiadów obdarowuję uśmiechem i dobrym słowem.
I na koniec słowa, które każdy z nas powinien mocno wyryć sobie w swej pamięci i w swoim sercu:
Starajmy się, aby postępowanie nas Chrześcijan było jak otwarta Ewangelia, którą choć raz w życiu
przeczytają niewierzący.

Zapraszamy na kolejną katechezę dorosłych
KOLEJNE SPOTKANIE
w poniedziałek 12 listopad
po mszy wieczornej.
Temat: „Dobre i złe słowa”.

