
O katechezie doros³ych s³ów kilka

W drugi poniedziałek maja spotkaliśmy się po raz ósmy na katechezie dorosłych. Choć frekwen-
cja była niższa niż zwykle (ok. 40 osób), równie intensywnie próbowaliśmy podjąć temat, który tym
razem brzmiał „Człowiek napełniony Duchem Pańskim”. Jezusowa obietnica posłania Ducha z 14.
rozdziału Ewangelii wg św. Jana w kontekście proroctwa Izajasza o namaszczonym przez Boga przy-
pomniała nam, że wszyscy zostaliśmy wybrani i mamy być ewangelizatorami.
Czy jednak inni rozpoznają we mnie działanie Ducha Świętego?

W grupach odpowiedzieliśmy, że dzieje się tak przez:
• codzienną postawę, bycie dobrym,
• dawanie świadectwa, mówienie o Bogu,
• zauważane owoce Ducha Świętego,
• pomoc, także duchową (np. obiecaną modlitwę za kogoś).

W „zadaniu domowym” 3 osoby podzieliły się, jak wygląda ich codzienna modlitwa do Ducha
Świętego:

1. Modlę się do Ducha Świętego słowami modlitwy, której nauczył w dzieciństwie Karola Wojtyłę
jego ojciec. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. papież Jan Paweł II powiedział do
młodych ludzi: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę i pozostańcie jej wiernymi.” Odmawiam także no-
wennę do Ducha Świętego oraz krótkie modlitwy w zależności od sytuacji np. „Duchu Święty, prowadź
mnie”, „Dziękuję, Duchu Święty, za pomoc” itp.

2. Każdego dnia rano śpiewam „Duchu Święty, przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech
miłość zagości w nas.” Potem modlę się w językach. Następnie odmawiam „Duchu Święty Boże, dodaj
mi ochoty i zdolności, aby Słowo Boże, które będę czytać, było dla mnie pożytkiem doczesnym i wiecz-
nym” – i czytam Słowo Boże (podkreślam słowo lub zdanie, które mnie porusza, i żyję tym słowem).

3. Modlę się codziennie do Ducha Świętego modlitwą św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej
Arabki), św. Augustyna („Bądź mym oddechem..”), wezwaniami („Przybądź, Duchu Święty”), no-
wenną, koronką. W ciągu dnia nucę jakąś pieśń uwielbienia – tę, która mi „w duszy gra” w danym dniu.
Gdy mam czas, to słucham pieśni uwielbienia i uwielbiam w sercu.

Zapraszamy 10 czerwca po wieczornej mszy na kolejną katechezę zatytułowaną „Jego droga
jest prosta.” Będzie to ostatnie spotkanie przed wakacjami, ale także ostatnie w roku 2019. Ze
względu na startujący we wrześniu kurs Alpha katechezę dorosłych wznowimy w późniejszym
czasie. Chcemy wykorzystać ten okres na przemyślenie formy i treści dalszych katechez, aby w
przyszłości mogły gromadzić większą liczbę uczestników.


