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SZUKANIE ZAGUBIONEJ OWCY
Chrystus wychodzi do człowieka, który nie doświadczył miłości
Ewangelizacja z zakładzie poprawczym

Podstawowym zadaniem nowej ewangelizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
jest rekatechizacja oraz organizowanie życia chrześcijańskiego na terenie zakładu.
Praca kapelana skupia się tu przede wszystkim na nauce religii, głoszeniu słowa Bożego,
przygotowaniu do sakramentów i podkreśleniu zagadnień moralnych oraz sprawowaniu
sakramentów świętych. Ma to służyć ożywieniu w wychowankach wiary i doprowadzeniu
ich do pojednania z Bogiem, bliźnimi i samymi sobą.
W wychowanek po uprzednim zdeklarowaniu na piśmie może uczestniczyć w życiu
Kościoła. Posłudze kapelana towarzyszy współpraca z dyrekcją i wychowawcami oraz
utrzymywanie kontaktu z ludźmi świeckimi spoza zakładu.
Najbardziej skutecznym środkiem oddziaływania jest indywidualny kontakt z
wychowankiem. Wspólna praca, wspólnie spędzony czas, nie tylko w kościele, ale
również w klubie, który jest na terenie zakładu, a także czas spędzony poza zakładem umożliwiają przyjrzenie się zachowaniu wychowanków poza liturgią: jak reagują w
trudnych sytuacjach i co jest dla nich ważne. Taka obserwacja pomaga później w
rozwiązywaniu ich problemów. Przebywanie w klubie prowadzi również do nawiązania
ich osobistej relacji z drugą osobą. Młodzież potrzebuje takich rozmów, bo po wielu
latach pragnie od nowa zacząć swoje życie.
Założeniem ewangelizacji w zakładzie poprawczym jest przeprowadzenie wychowanka
przez doświadczenie miłości Boga i grzeszności człowieka, aby doprowadzić go do
przyjęcia Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, który działa nie tylko przez
kapelana, ale również przez innych ludzi. Wartości, jakie przekazuje Kościół nieletnim,
którzy zbłądzili w swym życiu, są bardzo ważne w procesie ich wychowania. Przeważnie
nie doświadczyli oni miłości. Okaleczony osobowościowo człowiek wymaga dużo
więcej opieki niż jego rówieśnicy.
Jak się okazuje, można im pomóc. Przyjęte formy pracy duszpasterskiej przez naszego
kapelana są próbą połączenia dwóch metod: głoszenia nauki Kościoła oraz wskazywania,
jak można żyć inaczej.
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