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W sobotni wieczór, 30 czerwca, uroczystą Mszą św. w kościele seminaryjnym pw. św. Jadwigi
Śl., której przewodniczył bp Andrzej Czaja, członkowie Drogi Neokatechumenalnej zakończyli
kolejny rok ewangelizacyjny. By razem uczestniczyć w Eucharystii, do Opola przyjechały
wszystkie wspólnoty z diecezji opolskiej, wśród nich również trzy z naszej parafii.

  

Mszę św. z księdzem biskupem koncelebrowali m.in. ks. proboszcz Adam Leszczyński, ks.
Antoni Grycan – nasz pierwszy proboszcz, który otwierał Drogę Neokatechumenalną w
Przemienieniu Pańskim, ks. Józef Bensz – niegdyś wikary w naszej parafii, obecnie proboszcz
w Wierzchu, a także ks. Carlos Mario Villada, katechista Drogi w diecezji opolskiej

  

Dziękczynienie za miniony rok dopełniła radość z posłania na missio ad gentes rodziny Ady i
Leszka Wiśników z pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej w naszej parafii. 
Missio ad gentes
to nowa obecność Kościoła w środowiskach zdechrystianizowanych. Jej nowość polega na tym,
że misja ta nie wyrusza ze świątyni w sensie budowli, ale ze wspólnoty chrześcijańskiej, która
jest jak świątynia Chrystusa. Taką wspólnotę tworzy kapłan z seminarzystą, 3-4 rodziny
wielodzietne i kilka kobiet czyli razem ok. 30-40 osób.

  

Wspólnota missio ad gentes ma przywoływać do wiary poprzez świadectwo miłości i jedności.
Od 2006 roku papież Benedykt XVI rozesłał już kilkadziesiąt missio
ad gentes
m.in. do Amsterdamu, Wiednia, Kolonii, Nowego Jorku, Budapesztu, Sztokholmu czy Ameryki
Łacińskiej.

  

Natomiast Ada i Leszek, którzy we wspólnocie Drogi są od 18 lat, już we wrześniu wraz ze
swoimi dziećmi: Kamilem, Pauliną, Wiktorią, Tobiaszem i synkiem, którego przyjścia na świat z
radością oczekują, dołączą do misji w Montpellier na południu Francji. W styczniu br., w Rzymie
zostali posłani przez Ojca Świętego, a dziś otrzymali błogosławieństwo biskupa opolskiego. –
Przeżywam te posłanie z radością. To jasny znak, że nasz Kościół jest żywy. Jesteście
misjonarzami z nas i obiecujemy wam wsparcie – mówił bp Andrzej Czaja.
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Zdjęcia z Eucharystii - zobacz
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