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- Jezus Chrystus jest obecny w życiu każdego człowieka - zapraszając na katechezy,
przekonywali członkowie Drogi Neokatechumenalnej.

Cykl katechez neokatechumenalnych, kierowanych przede wszystkim do osób, które nie
odnajdują w swoim życiu drogi do Boga, rozpoczyna się w parafii Przemienienia Pańskiego w
Opolu. Spotkania będą odbywały się w poniedziałki i w czwartki o 19.15 w kaplicy Świętej
Rodziny, tuż przy kościele parafialnym na osiedlu Armii Krajowej. Pierwsza katecheza już jutro,
w poniedziałek 10 lutego.

W parafii zaproszenie na katechezy wybrzmiało nie tylko podczas niedzielnych Mszy św., ale
także podczas tzw. Misji Ludowej. Po południu członkowie wspólnoty spotkali się na
Nieszporach, po których wyszli na ulice osiedla, by śpiewem i głoszonym świadectwem
zapraszać do uczestnictwa w katechezach.

– Tak dzieje się w naszym życiu, że nieraz nie potrafimy zaufać Panu Bogu i wybieramy to, co
jest przyziemne, to, co daje przyjemność, to, co daje chwilowe zaspokojenie. I często to, co
najgłębsze w naszym sercu, pozostaje niezaspokojone – mówił ks. Mateusz Buczma,
podkreślając: – Bóg, mimo że darzy nas wielką miłością, to ze smutkiem patrzy, jak łamiemy
nasze z Nim przymierze, naszą z Nim przyjaźń. Ale to jest niesamowite w Bogu, że Bóg nigdy
nie zraża się moim grzechem, twoim grzechem, ale daje Jezusa Chrystusa, który chce zawrzeć
nowe przymierze. Zachęcam cię, bracie i siostro, byś zechciał na nowo poślubić Boga, zawrzeć
z nim nowe przymierze.

– Jezus mnie kocha. Tak samo kocha każdego człowieka. Ta miłość jest bezwarunkowa –
podkreślała Katarzyna. – Przez swoje Słowo Pan Bóg pomaga mi w codziennym życiu. Mam
dziewięcioro rodzeństwa. W myśl tego, co głosi dzisiejszy świat, jest niemożliwe, aby taka
rodzina funkcjonowała. A jestem pełna ufności, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa –
mówiła.
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– W Kościele byłem zawsze. Chodziłem co niedzielę na Mszę św., długo byłem ministrantem.
Ale nie potrafiłem odnaleźć Boga w historii swojego życia, nie potrafiłem Mu tak do końca
zaufać. Pan Bóg to zmienił. Gdy byłem w klasie maturalnej, usłyszałem od koleżanki
zaproszenie na katechezy dla dorosłych i młodzieży – mówił Daniel, podkreślając: – Katechezy
to przestrzeń, w której można dotknąć Pana Boga. Jeśli choć trochę otworzysz Mu serce, to On
będzie miał szansę, by wejść i zmienić twoje życie, tak jak kilkanaście lat temu zmienił moje
życie.

Katechezy neokatechumenalne, które prowadzą drogą katechumenatu ku dojrzałej wierze,
adresowane są zarówno do dorosłych, jak i do młodzieży. Będą je głosić osoby świeckie ze
wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej wraz z ks. Mateuszem Buczmą, diecezjalnym
duszpasterzem ruchów i wspólnot, oraz ks. Jackiem.
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