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Droga Neokatechumenalna
W tym miesiącu rozpoczynamy cykl
artykułów prezentujący wspólnoty i ruchy
działające w naszej Parafii.
Jako pierwszą przedstawimy Drogę
Neokatechumenalną, która jest obecnie
najliczniejszą wspólnotą działającą na
terenie naszej parafii.
W pierwotnym Kościele, kiedy świat był
pogański, ten, kto chciał zostać
chrześcijaninem,
musiał
rozpocząć
„katechumenat”,
będący
itinerarium
formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś
proces sekularyzacji doprowadził wiele
osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd
konieczne jest itinerarium formacji do
chrześcijaństwa.
Droga Neokatechumenalna nie jest
ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz
narzędziem w łonie parafii, by na nowo
przywieść ludzi do wiary.
Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych
w jednym z ubogich przedmieść Madrytu,
przez Kiko Argüello i Carmen Hernández,
została poparta przez arcybiskupa Madrytu
Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej
pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie
Słowa Bożego i praktyczną realizację
odnowy
liturgicznej,
wprowadzanej
wówczas przez Sobór.
Wziąwszy
pod
uwagę
pozytywne
doświadczenie w parafiach Madrytu
i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu
Bożego określiła to doświadczenie mianem
„Drogi Neokatechumenalnej” jako drogi
nawrócenia, poprzez którą odkryć można
bogactwo Chrztu.

Droga rozprzestrzeniła się na ponad 900
diecezji w 105 krajach, gdzie w 6 000
parafii istnieje 20 000 wspólnot.
W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana
Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele
rodzin, ofiarowało się do pomocy w dziele
misyjnym Kościoła, i przeprowadziło się
do
najbardziej
zeświecczonych
i zdechrystianizowanych obszarów świata,
przygotowując powstanie nowych parafii
misyjnych. W tym roku Papież Benedykt
XVI pobłogosławił i wysłał na misje
kolejne
rodziny,
które
ruszyły
w najróżniejsze miejsca na świecie, na
wszystkich kontynentach.
W 1987 r. w Rzymie otwarto Misyjne
Międzynarodowe Seminarium
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„Redemptoris
Mater”,
przyjmujące
młodzieńców, których powołanie dojrzewa
we wspólnocie Neokatechumenalnej,
i którzy gotowi są pójść na cały świat. W
konsekwencji wielu biskupów przejęło
rzymskie doświadczenie i dziś w świecie
istnieje
ponad
siedemdziesiąt
diecezjalnych
misyjnych
seminariów
"Redemptoris Mater", w których formuje
się ponad tysiąc seminarzystów.
Jedno z takich seminarium znajduje się
również w Warszawie, przy ul. Heroldów
na Bielanach.
Archidiecezjalne Seminarium Misyjne
"Redemptoris Mater" w Warszawie zostało
erygowane przez Jego Eminencję Józefa
Kardynała Glempa Prymasa Polski, dnia
10 czerwca 1990 roku. Było ono wtedy
piątym tego typu seminarium na świecie,
a pierwszym w Europie ŚrodkowoWschodniej. Integralną częścią formacji
w seminarium
jest
praktyka
ewangelizacyjna. Każdy seminarzysta
przerywa studia by, na co najmniej dwa
lata, poświęcić się dziełu Nowej
Ewangelizacji, do której wzywał Ojciec
Święty Jan Paweł II. Udają się oni do
parafii, by towarzyszyć proboszczom
szczególnie tam, gdzie znajdują się rodziny
w misji implantatio Ecclesiae lub zostają
przyłączeni do ekip ewangelizujących
w Polsce i w krajach Europy Środkowej.
Misja ta pozwala dojrzewać w powołaniu
i uczy naśladowania apostolskiego modelu
głoszenia Słowa, bez opierania się
o zabezpieczenia, w kruchości, ciągłej
dyspozycyjności, czasami w ubóstwie,
w rejonach bardzo zsekularyzowanych.
28 maja br. święcenia kapłańskie przyjął
diakon Krzysztof Liman, który należy do
I wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
w naszej parafii. 29 maja (niedziela)
o godz. 12.30, w kościele św. Teresy od
Dz. Jezus odbyła się Jego Msza
Prymicyjna.
Na terenie naszej parafii są 3 wspólnoty
neokatechumenalne. Łącznie należy do
nich ok. 80 osób dorosłych i młodzieży.

Droga wspólnoty zaczyna się katechezami
kerygmatycznymi, głoszonymi w parafii
przez ekipę katechistów świeckich. Na
katechezy może przyjść każdy – dorośli
i młodzież od 13 roku życia.
Jest to cykl 15 wieczornych spotkań,
zakończonych trzydniowym wyjazdem dla
wszystkich
chętnych – konwiwencją.
Pierwsza wspólnota Drogi w naszej parafii
powstała w 1987 roku dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu
śp.
ks.
Henryka
Miastowskiego.
Bracia z Drogi spotykają się na raz w
tygodniu na Liturgiach Słowa, podczas
których czytane i rozważane jest Słowo
Boże. W wigilię każdej niedzieli (sobota
wieczór) sprawowana jest we wspólnocie
Msza święta.
Droga Neokatechumenalna stara się
aktywnie uczestniczyć w życiu naszej
parafii, szczególnie tam, gdzie realizowana
jest ewangelizacyjna misja Kościoła.
Ewangelizacja jest bowiem podstawowym
zadaniem wspólnot. Obecnie małżeństwa
z Drogi
prowadzą
przygotowania
młodzieży do Sakramentu Bierzmowania
jako animatorzy grup. Ekipa katechistów
z I wspólnoty
corocznie
prowadzi
katechezy dla dorosłych i młodzieży.
Członkowie
Drogi
przygotowują
i prowadzą raz w miesiącu Mszę świętą
niedzielną o godz. 12.30 oraz pomagają w
przygotowaniu różnych świąt, uroczystości
i nabożeństw jak np. Czuwanie Paschalne,
Droga Krzyżowa, Różaniec, Boże Ciało
itp.
Bracia z Drogi sprawują również pieczę
nad
Biuletynem
Parafialnym
oraz
parafialną stroną internetową, pomagają
jako wolontariusze w prowadzeniu
Kawiarenki Parafialnej oraz Biblioteki.
Należą do Kół Różańcowych, służą
w parafialnym Caritas oraz śpiewają
w Chórze. Wspólnoty mają również
swoich
przedstawicieli
w
radach
parafialnych.
W okresie wielkanocnym, w każdą
niedzielę, wszystkie wspólnoty prowadzą
misje ewangelizacyjne na ulicach Włoch –
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modlą się, śpiewają, głoszą wszystkim
ludziom Dobrą Nowinę.
Zachęcamy do zapoznania się z Drogą i jej
Statutem, który jest dostępny na oficjalnej
stronie
internetowej
Drogi
(http://www.camminoneocatecumenale.it).
Droga
Neokatechumenalna
została
zatwierdzona w swoim Statucie jako model
katechumenatu pochrzcielnego, który
stosować można pod kierownictwem
biskupów diecezjalnych, lub, jak określił
Jan Paweł II słowami przepisanymi w art.
1 Statutu, jako „itinerarium formacji
katolickiej”: program formowania osoby
ku wierze chrześcijańskiej, na osnowie
katechetycznej i liturgicznej, stosowany we
wspólnocie
i
prowadzony
według
specyficznych rytmów i metod.
Neokatechumenat jest szansą dla wielu
ludzi, którzy w swoim dorosłym życiu
utracili kontakt z Bogiem, oraz tych,
których
wiara
jest
niedojrzała
i
powierzchowna. Jest miejscem dla
młodzieży, która we współczesnym
świecie zostaje poddawana licznym
pokusom odejścia od Boga i Kościoła.

Formacja neokatechumenalna pozwala
odkryć w pełni bogactwo chrztu, który
przyjęty w dzieciństwie, nie miał
możliwości wzrastać i działać w
ochrzczonym. Dzięki Drodze wielu ludzi
odnajduje osobistą relację z Bogiem, na
nowo odkrywa wartość sakramentów
świętych i moc codziennej modlitwy
Dzięki Drodze narodziło się wiele dzieci w
małżeństwach, które w wierze i zaufaniu
Bogu przyjmują każde kolejne życie,
którym Bóg ich obdarza. Jej owocem są
także liczne małżeństwa, które wyszły z
głębokich kryzysów, oraz te które
powstały dzięki Drodze.
Do owoców Drogi należą również liczne
powołania kapłańskie i do zakonów. Wielu
braci decyduje się zostać posłanymi na
krańce świata, aby głosić Ewangelię.
Droga Neokatechumenlna jest również
drogą poznawania siebie i swojej
rzeczywistości. To dar Ducha Świętego
dla naszych czasów, z którego warto
skorzystać.

Wspólnoty Neokatechumenalne

W ostatnim miesiącu odeszli do Pana:
+ Teresa Frydrychowska zm. 02.05.2011;
+ Bogumiła Kościółek zm. 02.05.2011;
+ Zbigniew Wołodźko zm. 08.05.2011;
+ Jadwiga Kowalczyk-Wielgo zm. 12.05.2011;
Dusze zmarłych Parafian polecamy modlitwie!
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!

Ogłoszenia parafialne
1. Kursy dla narzeczonych odbędą się 4-5 czerwca 2011. W sobotę kurs będzie odbywał
się w godz.: 9.15-17.45 z przerwą na obiad ok. godz. 13.00. W niedzielę Msza święta o
godz. 9.30. Po Mszy spotkanie przy kawie oraz rozdanie zaświadczeń o zakończeniu
kursu. Koszt - 100 zł od osoby; zapisy w kancelarii;
2. Kurs dla rodziców chcących ochrzcić swoje dziecko w miesiącach: czerwiec - wrzesień
odbędzie się 5 czerwca w godzinach 15-16.45 w Kawiarence parafialnej.
3. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.0011.00 oraz 16.00-18.00. W czwartek kancelaria jest czynna od 18.00 do 19.30, w pierwsze
piątki miesiąca w godz. 9.00-12.00. Dnia 24 czerwca kancelaria będzie nieczynna.

3

4. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane będą w niedzielę i święta o 17.15.
5. Dnia 23 czerwca, w Boże Ciało procesja eucharystyczna ulicami naszej dzielnicy
wyruszy po Mszy św. o godz. 11.00. Trasa procesji będzie ta sama, co w ubiegłym roku.
6. Msze święte na zakończenie roku szkolnego odbędą się dnia 22 czerwca - dla szkoły
podstawowej o godz. 10.30, dla gimnazjum i liceum – o godz. 8.00.
7. W lipcu i sierpniu kancelaria będzie czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 16.0018.00. W czwartki kancelaria będzie czynna w godz. 18.00-19.30, w pierwsze piątki
miesiąca w godz. 9.00-12.00.
8. Porządek Mszy świętych – dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00; Niedziele: 7.30, 9.30,
11.00, 12.30, 18.00; Spowiedź 20 minut przed każdą mszą świętą.
9. Kawiarenka parafialna „Źródełko”: Godziny otwarcia: Sobota: 17.00-20.30;
Niedziela: 10.30-14.30 oraz 18.30-20; tel. 605 149 159;

Parafialny Ośrodek Formacyjny ”Dusza”
Ośrodek dysponuje:
- 20 miejscami noclegowymi;
- salą kawiarnianą na 60 osób (Kawiarenka Parafialna „Źródełko);
- sprzętem multimedialnym oraz wkrótce internetem bezprzewodowym;
- salą gier (bilard, ping-pong, piłkarzyki);
- biblioteką;
- przestronną i ciepłą kaplicą (Kaplica św. Łazarza);
Cennik za pokoje:
Pokój 3 i 4 osobowy z pełną łazienką – 50 zł os/doba
Pokój 2 i 4 osobowy bez łazienki – 35 zł os/doba
Pokój 2 osobowy z WC – 40 zł os/doba
Pokój 1 osobowy z łazienką 65 zł os/doba
Zniżka dla osób z własnym śpiworem 10zł od osoby.
Doba hotelowa od godz.: 15.00 do 12.00 dnia następnego.
Cennik za wynajem Sali kawiarnianej oraz Sali gier (bez noclegów):
- przez grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne: 50zł/godz.;
- przez wspólnoty i grupy religijne spoza Parafii: 35zł/godz.;
Dla gości Ośrodka koszty użytkowania Sali ustalane są indywidualnie.
Zniżki dla Parafian.
Ceny posiłków:
Śniadanie i kolacja - 12 zł
Obiad – 20 zł
Wszelkie zapytania oraz rezerwacje przyjmujemy:
na nr tel.: 605 149 159;
lub na adres e – mail: dusza@swietateresa.pl

4

