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Jezus na Stadionie 2015

W sobotę, 18 lipca 2015 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie, już po raz
drugi odbędą się ogólnopolskie całodniowe rekolekcje JEZUS NA STADIONIE.
Pierwszy raz odbyły się one w roku 2013.
Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem:
PRZYCHODZĘ, ABY DAĆ CI
ŻYCIE W OBFITOŚCI i poświęcone będzie przyjęciu obdarowania, jakie do naszego
życia przynosi Jezus. Konferencje rekolekcyjne wygłosi
katolicki kapłan z Ugandy
o. John Baptist Bashobora.
Stadion Narodowy w Warszawie na jeden dzień zamieni
się w miejsce wspólnego spotkania katolików, którzy przez
trzynaście godzin będą trwali
na niepowtarzalnym uwielbieniu Boga w mocy Ducha
Świętego. Na spotkaniu obec-

ni będą biskupi diecezji warszawsko – praskiej.
W spotkaniu może uczestniczyć każda osoba chętna,
która zapisze się i opłaci swój
udział. Koszt udziału dla jednej osoby to 50 zł, przewidziane są też wejściówki ulgowe,
w cenie 25 zł dla osób do 18
roku życia. Zgłaszać można
się zarówno indywidualnie
jak i zorganizowanymi grupami.
Spotkanie rozpocznie się
różańcem o godzinie 8.30.
Wejście na Stadion zaplanowane jest od godziny 7:30 do
10:00. Po tej godzinie bramki

wejściowe zostaną zamknięte. Nie będzie możliwości, by
w spotkaniu wziąć udział tylko częściowo.
Wszelkie informacje dotyczące spotkania Jezus na Stadionie 2015 dostępne są pod
numerem telefonu 726-222192 oraz adresem mailowym
zapisy@jezusnastadionie.pl
Szczegółowy regulamin oraz
możliwość zapisu dostępne
są na stronie internetowej
www.jezusnastadionie.pl
Organizatorem spotkania jest
Kuria Warszawsko-Praska.

PLAN REKOLEKCJI
7:15
8:30
9:00
10:00
11:30
12:00
13:30
14:30
15:10
16:40
17:00
19:00
20:00

Wejście na Stadion
Różaniec
Rozpoczęcie i uwielbienie
Konferencja I - o. John Bashobora
Przerwa na kawę
Konferencja II - o. John Bashobora
Przerwa na obiad
Uwielbienie i Koronka do Bożego Miłosierdzia
Konferencja III - o. John Bashobora
Przygotowanie do Eucharystii
Eucharystia
Przerwa na kolację
Adoracja Najświętszego Sakramentu i modltwa
o uzdrowienie - o. John Bashobora
22:00 Zakończenie
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Dajmy szansę Bogu
Zbigniew Kaliszuk

Gdy w 2013 r. o. John Bashobora po
raz pierwszy miał głosić rekolekcje
na Stadionie Narodowym, traktowałem to wydarzenie jak swego rodzaju „ciekawostkę religijną”. Z jednej
strony wydawało mi się czymś pięknym i nadzwyczajnym, że tyle osób
naraz będzie uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym. Z drugiej pozostawałem sceptyczny co do mocy
modlitwy charyzmatycznej, na której miało się ono opierać. Choć od lat
byłem zaangażowany w działalność
społeczno-religijną i z taką modlitwą miałem już wcześniej styczność,
to ciągle pozostawała ona dla mnie
tajemnicą. Co więcej intrygował

mnie też sam o. Bashobora – który
przez jednych przedstawiany był
jako wybitny kaznodzieja dokonujący cudów w imię Jezusa Chrystusa, a przez innych jako afrykański
szaman posługujący się tajemnymi
mocami.
W rekolekcjach niestety nie mogłem
wziąć udziału. Świadectwa niezwykłych zdarzeń, które miały miejsce
podczas ich trwania, z którymi się
później zapoznałem (kilka z nich
publikujemy na stronach 4-5), a także przejmujące relacje moich na co
dzień bardzo racjonalnych znajomych, całkowicie rozwiały jednak
moje wcześniejsze wątpliwości.

Rekolekcje nie były bynajmniej religijnym „show”. Bóg autentycznie
był obecny podczas nich i niemal
namacalnie dotykał ich uczestników przynosząc im do serca pokój,
wzmacniając wiarę, a niektórych
uzdrawiając z różnych przypadłości.
Jestem przekonany, że podobnie
będzie i podczas tegorocznych rekolekcji „Jezus na Stadionie”. Wierzę,
że dla wielu osób mogą się one stać
miejscem autentycznego, osobistego spotkania z Panem Bogiem, dlatego, poprzez ten specjalny numer
„Niecodziennika”, chciałem bardzo
serdecznie zachęcić do wzięcia
w nich udziału.
W ostatnim roku sam w swoim własnym życiu doświadczyłem, że dla
Boga nie ma rzeczy niemożliwych
i potrafi on dokonywać nieprawdopodobnych cudów. Wystarczy tylko
zostawić Mu lekko uchylone drzwi
do swojego serca i pozwolić działać…
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STREFA CHWAŁY NA JNS 2015
Pragniemy poinformować, że na stadionie zostanie utworzona specjalna
STREFA CHWAŁY. Będzie to miejsce
dla tych osób, które mają w sercu
pragnienie uwielbienia Boga nie
tylko z całej duszy, ale również ze
wszystkich sił. Jeśli więc nie krępują
Cię na modlitwie wysoko podniesione ręce, głośny śpiew, wznoszenie
okrzyków na cześć naszego Boga
- czuj się zaproszony i zamów wejściówki do Strefy Chwały, aby znaleźć się w sektorze uwielbienia.
Po co taki sektor? Aby zapalić pozostałe 57 000 osób do uwielbienia
Boga bez żadnych ograniczeń. Tak
jak kibice na meczach mają swoje
wyznaczone sektory, by zachęcać
do dopingu swojej drużyny, tak my
chcemy wspólnie połączyć nasze
siły, aby poprowadzić cały stadion
w radosnym uwielbieniu.
Oprócz tysięcy osób chętnych do
żywiołowego uwielbienia, poszukujemy również osób, które posiadają
i grają na szofarze. Dla tych, którzy
nie wiedzą, co to jest za instrument już wyjaśniam. Szofar to instrument
liturgiczny w Izraelu, zrobiony z rogu
zwierzęcia koszernego, najczęściej
to róg barani. Dlaczego szofar na
stadionie? Bo Słowo Boże mówi:
„Bóg wstępuje wśród radosnych
okrzyków, PAN - przy dźwiękach trąby” (Ps 47, 6).
Każdy, kto posiada szofar i na nim
gra, jest wezwany, aby zagrać na
cześć Boga na Stadionie Narodowym. Dlatego, jeśli chodzi właśnie
o Ciebie, to nie może Cię zabraknąć.
Wypełnij formularz i zgłoś się do nas.
Będziemy z Tobą w kontakcie.
To nie wszystko. Jeśli grasz na jakimkolwiek bębnie, również dla Ciebie
mamy zarezerwowane miejsce, aby
cały stadion uwielbił Boga podobnie
jak król Dawid:

Redaktor naczelny: Zbigniew Kaliszuk

Nowa Ewangelizacja przynagla nas, by
podejmować nowe inicjatywy mające na celu
dotarcie ze Słowem Bożym i z łaską Bożą do jak
największej liczby ludzi. Trzeba wychodzić na ich
poszukiwanie, trzeba docierać tam, gdzie zwykle
nie docieramy. Wykorzystując okazję, że na
terenie Diecezji Warszawsko Praskiej stoi Stadion
Narodowy, obiekt zarówno symboliczny jak
i ważny dla nas, Polaków, serdecznie zapraszam

(1Krn 13, 8) „Dawid zaś i cały Izrael
tańczyli z całej siły przed Bogiem,
przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb.”
(Ps 81, 3 - 4) „Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę!
Dmijcie w róg na nowiu, podczas
pełni w nasz dzień uroczysty.”
Zapraszam Cię, byś wykorzystał swój
talent dla Boga. Zaznacz koniecznie
w formularzu, że posiadasz umiejętność grania na bębnie, a zaprosimy
Cię na warsztaty, aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia.
Jeśli uwielbiasz Boga przy pomocy
tańca z flagami lub masz w swym
sercu pragnienie, aby ktoś Cię tego
nauczył, to również jest okazja, aby
ukończyć odpowiednie szkolenie,
które pozwoli Ci oddać chwałę
Bogu przy pomocy odpowiednich
sztandarów. Chcemy, aby cały stadion wypełnił się ludźmi z flagami
przygotowanymi specjalnie na tę
okazję. Zapisz się przez nasz formularz i zaznacz koniecznie, czy już posługujesz tańcem z flagami, czy też
pragniesz się tego nauczyć. Chcemy
zobaczyć, jak wypełniają się słowa

z Księgi Izajasza
(Iz 49, 22) „Tak mówi Pan Bóg: Oto
skinę ręką na pogan i między ludami
podniosę mój sztandar.”
Jakie będziesz miał obowiązki, kiedy
zapiszesz się do Sektora Chwały?
1. Uwielbiać Boga ze wszystkich sił
zgodnie z tym, jak będzie prowadził
tę grupę wyznaczony lider.
2. Jeśli grasz na bębnie - obowiązkowe uczestnictwo w specjalnych
warsztatach, aby uwielbiać Boga
w jednym Duchu.
3. Jeśli grasz na szofarze, konieczny będzie Twój przyjazd na stadion
już dzień wcześniej, tj. 17 lipca, aby
przeprowadzić próbę.
4. Jeśli pragniesz podnieść sztandar uwielbienia, zapraszamy Cię na
warsztaty przygotowujące do tego
wydarzenia.
Więcej szczegółów będzie podane
w późniejszym terminie. Teraz zachęcamy Cię, abyś nie zwlekał i jak
najszybciej się do nas zgłosił, byśmy
mogli poczynić odpowiednie kroki.
Kochani, niech nasza wiara nie wygląda tak, jakbyśmy dopiero wyszli
z grobu

moich Diecezjan, wszystkich mieszkańców
Warszawy, a także wszystkich Rodaków na
kolejne rekolekcje JEZUS NA STADIONIE:
„I przyszły do Niego wielkie tłumy” (Mt 15, 30).
Tegoroczne rekolekcje odbędą się w sobotę 18
lipca. Zgromadźmy się ponownie na obszernym
Narodowym Stadionie, aby przez cały dzień trwać
na modlitwie, słuchać Słowa Bożego, uwielbiać
Jezusa i przyjmować Jego łaskę. Zapraszam
szczególnie ludzi młodych, którzy trwają
w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży,
bądźcie z nami i wzrastajcie w mądrości i łasce.
+ Henryk Hoser SAC,
Biskup Warszawsko Praski
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Sylwetka rekolekcjonisty
o. John Baptist Bashobora urodził się
5 grudnia 1946 roku. W wieku 2 lat
stracił ojca, ale nie wiedział o tym,
gdyż jego wychowaniem zajął się
jego wujek wraz ze swoją żoną, którzy nie powiedzieli mu, że nie są jego
rodzicami. Aż do swoich święceń kapłańskich żył z tą nieświadomością
myśląc, że ci, z którymi mieszka to
jego rodzice. W dniu swoich święceń
kapłańskich dowiedział się, że jego
ojciec nie żyje, a jego matka, którą
wypędzono po śmierci męża, mieszka teraz gdzie indziej. Okazało się,
że to jego ciotka, ta, która go potem
wychowywała, otruła jego ojca, gdyż
była zazdrosna o miłość panującą
w jego rodzinie, o to, że mały John
był bardzo inteligentnym chłopcem,
mądrzejszym od jej dzieci. Potem
też próbowała otruć o.Johna, gdy
był dzieckiem. Podała mu raz zatrutą
owsiankę w naczyniu. Gdy mały John
zrobił przed jedzeniem znak krzyża,
naczynie rozpadło się na drobne kawałki. W dniu święceń kapłańskich
ciotka podeszła do o.Johna i poprosiła, żeby wybaczył jej to, co zrobiła.
Wybaczył jej w Imię Jezusa. Odszukał
potem grób swojego ojca, spotkał się
też ze swoją mamą, odzyskał rodzinę.
o.John poznał Jezusa bardzo wcześnie. Jako mały chłopiec w szkole
podstawowej widział na ścianie obrazek Dzieciątka Jezus. Nie bardzo
wiedział jeszcze kto to jest, ale z Biblii
przeczytano mu, że to Dziecię wzrastało w mądrości, w latach i w łasce
Bożej. A więc on też tak chciał wzrastać.

Gdy miał 7 lat katechista powiedział
jemu i innym dzieciom, że są Ciałem
Jezusa. A więc mały John zapytał Jezusa: „Skoro jesteśmy Twoim Ciałem,
to czy możesz użyć mnie jako swoje
narzędzie, że gdy dotknę ludzi, to oni
będą uzdrowieni?” Jezus wysłuchał
tej prośby.
W wieku 10 lat poszedł do niższego
seminarium, by być jak Jezus. Nie
chciał początkowo być księdzem, bo
księża kojarzyli mu się tylko ze śmiercią. Ponieważ kapłanów w Ugandzie
było wtedy niewielu, modlitwę w kościele prowadzili katechiści, a kapłan
w jego wiosce pojawiał się prawie
wyłącznie wtedy, gdy był wzywany
do osoby umierającej, żeby udzielić
jej sakramentu namaszczenia. A więc
gdy przyjeżdżał kapłan, zawsze ktoś
umierał. Wiedział też, że nie mógłby zostać księdzem, bo jego ojciec
(czyli wujek) był poligamistą, miał
drugą żonę, a synowie poligamistów
nie mogli przyjmować święceń kapłańskich. Znalazł się jednak mądry
kapłan, który zobaczył inteligencję
i mądrość w tym chłopcu i pozwolił
mu przejść do wyższego seminarium.
Od najmłodszych więc lat o.John był
blisko Jezusa, zawsze traktował Go
jak swojego największego przyjaciela. Czytał Biblię i próbował robić tak,
jak w niej było napisane, np. pościł
przez 40 dni jak Jezus. W dzieciństwie
spotkał też dwóch księży z Kanady,
którzy pracowali w Ugandzie i byli już
wtedy zaangażowani w odnowę charyzmatyczną. Modlili się za chorych,
głosili Słowo Boże z mocą. Zaraz po

Soborze Watykańskim II ludzie nie rozumieli jeszcze charyzmatyków i myśląc, że to zielonoświątkowcy, odesłali tych kapłanów do domu.
Gdy o.John rozpoznał swoje powołanie kapłańskie, postanowił wstąpić
do pracującego w Ugandzie Zgromadzenia Świętego Krzyża i wyjechał do
Indii, by tam odbyć nowicjat. Ponieważ już wtedy posługiwał modlitwą
o uzdrowienie, nie złożył tam ślubów,
wrócił do Ugandy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. i został wysłany
na studia do Rzymu. Podczas pobytu
w Rzymie uzyskał doktorat z teologii
duchowości oraz magisterium z psychologii. W Rzymie również przyłączył
się do wspólnoty odnowy charyzmatycznej, wszedł głębiej w znajomość
darów charyzmatycznych, poznał
tam ludzi, którzy pomogli mu przyjąć
to, czym Bóg go obdarzył i oddać się
posłudze.
Po powrocie do Ugandy, widząc wiele sierot, założył pierwszy sierociniec.
Sierot każdego roku przybywało.
Zaczął więc budować dla nich domy
i szkoły, chcąc oprócz wychowania
dać tym dzieciom dobrą edukację, by
w przyszłości poradziły sobie w życiu
dorosłym.
Fundacja O.Johna „Father Bash Fundation” zajmuje się prawie 6 tysiącami dzieci. W większości są to sieroty, których rodzice zginęli podczas
wojny lub zmarli na AIDS, ale są też
dzieci porzucone przez swoje matki, a nawet noworodki znalezione
na śmietnikach. Ojciec John zapewnia im utrzymanie, opłaca czesne
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ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa,
tel. 22 651 90 54, e-mail: sprzedaz@wydawnictwo.pl

w szkołach. Bierze pełną opiekę nad
sierotami, którym zapewnia zakwaterowanie, jedzenie i ubrania. Opieka
ta trwa do tej pory, aż dzieci zdobędą
pracę po szkole. Sam otworzył kilka szkół i prowadzi je przy pomocy
swojej fundacji. Buduje kolejne sierocińce. Zawsze dba o to, by w nowo
budowanych budynkach była bieżąca woda i elektryczność. Dzieci nazywają ojca „Father Bash”. Przychodzą
do niego, by porozmawiać o swoim
życiu, o edukacji, planach małżeńskich, a także po to, by zwyczajnie się
przytulić.
Fundacja wybudowała również szpital, który będzie służył społeczności
w sąsiedztwie. Zmniejszy to odległość, którą ludzie muszą pokonać,by
znaleźć pomoc medyczną. Ojciec
John okazuje wielką miłość ubogim
i zawsze stara się upewnić, że ich
dzieci chodzą do szkoły,gdyż rozumie potrzebę edukacji każdej osoby
w dzisiejszych czasach.
Obecnie biskup wyznaczył o.Johna,
aby był koordynatorem duchowej
odnowy całej diecezji Mbarara. O.Bashobora jest znany w całym kraju
jako ksiądz o silnej posłudze ewangelizacyjnej, a także jako osoba, która
troszczy się o ubogich, sieroty i chorych. Z tego powodu jest zapraszany
do wielu narodów afrykańskich, aby
głosić Ewangelię.
Po raz pierwszy o.John przyjechał do
Polski w roku 2007. Poprowadził wtedy spotkanie w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie w dniach 27-30 września
odbyła się sesja Strumienie Miłosierdzia. Jej mottem były słowa „Rozpal
nasze serca Twoją Miłością”. To ogólnopolskie spotkanie było pomyślane

jako dziękczynienie Panu Bogu za dar
40-lecia Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim.
Od tego czasu o.John jest bardzo
często zapraszany, by pełnił posługę
w naszym kraju. Wielką popularnością cieszą się rekolekcje charyzmatyczne, które na zaproszenie lokalnych biskupów prowadzi w wielu
diecezjach. Wszędzie, gdzie przyjeżdża, głosi Jezusa i prowadzi ludzi do
nawiązania z Nim osobistej relacji
poprzez modlitwę w Duchu Świętym.
Jego głoszeniu bardzo często towarzyszą liczne nawrócenia i uzdrowienia, zarówno duchowe jak i fizyczne,
a także uwolnienia. Wszystkich zdumiewa jego pokora i nieustanne zanurzenie w Bogu.
Nigdy nie odmawia prośbom o modlitwę. Poświęca czas na rozmowę
z wieloma osobami poszukującymi
duchowej pomocy. Posługuje wieloma charyzmatami, służąc każdemu
w Imię Jezusa. Niesie Jezusa do każdego człowieka.
Jego wiara w żywą i realną obecność
Jezusa w naszych sercach przyciąga do niego wielu ludzi szukających
Boga. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem
w ciałach, duszach i umysłach ludzi.
O. John jest nieustannie zanurzony
w obecności Boga i napełniony Duchem Świętym, otrzymał potężne
namaszczenie do służby w Kościele.
W wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami, głosi rekolekcje
ewangelizacyjne w wielu krajach
świata, otwartym sercem odpowiada
na każdą prośbę o modlitwę wstawienniczą, cały swój czas poświęca
na rozszerzanie Królestwa Bożego.
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Relacje uczestników rekolekcji
„Jezus na Stadionie 2013”
Jezus uwolnił mnie od...
Jezus uwolnił mnie od zniewolenia paleniem papierosów. Palenie stanowiło dla mnie wiele. Papierosy towarzyszyły mi w smutku i radości, w samotności i towarzystwie, one były cały czas ze mną i czułam, że są dla mnie
najlepszym szczęściem na tej ziemi, do momentu gdy
fizycznie zaczęłam odczuwać bardzo negatywne skutki
palenia dużej ilości papierosów. Jednak nie potrafiłam
pozbyć się tego mojego „szczęścia”, ponieważ było silniejsze od mojej woli, mojego rozumu i ode mnie samej.
Byłam osaczona i zniewolona tym „szczęściem” i nigdy
nie myślałam, że mogłabym być wyzwolona z tego

Byłam tam, spotkałam
Jezusa
Długo wahałam się, czy powinnam
napisać i czy moja historia będzie
nadawała się jako świadectwo.
Uznałam, że być może dzięki niej
ktoś inaczej spojrzy na aspekt naszej wiary i odmieni własną relację
z Bogiem tak, jak uczyniłam to ja.
Jestem 25 letnią studentką i dnia 6
lipca uczestniczyłam w spotkaniu rekolekcyjnym „JEZUS NA STADIONIE”.
Moja odnowa duchowa rozpoczęła
się już wcześniej od momentu, kiedy
trafiłam na Mszę z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie prowadzoną
przez ojca J.Witko (marzec 2013r.)
Pojechałam na tę Mszę właściwie
nie wiedząc o niej nic, nie kierowała mną nawet ciekawość, po prostu
uznałam, że powinnam się tam udać.
Było to dla mnie niesamowite przeżycie.
Mimo, iż wychowywana w wierze,
chodziłam do Kościoła, przyjmowałam sakramenty i wydawało mi się,
że jestem wierzącą osobą, nie sądziłam, że moja relacja z Bogiem prawie
nie istniała. To właśnie na tej Mszy
poczułam po raz pierwszy prawdziwy dotyk Boga. Działy się ze mną
dziwne rzeczy, tak bardzo płakałam,
szlochałam jak dziecko na cały kościół, doznałam spoczynku w Duchu
Świętym i od tej pory już nic w moim
życiu nie było takie samo.
Pan Bóg mocą Ducha Świętego po
prostu mnie przytulił. To piękne duchowe przeżycie. Od czasu tej Mszy
Świętej staram się być w Kościele
tak często, jak tylko mogłam. Msza
Święta stała się dla mnie czymś tak
pięknym, stała się uroczystym spotkaniem z Bogiem, Bogiem, który tak
bardzo kocha.
Zaczęłam poszukiwać Mszy o uwolnienie w pobliżu, ponieważ u nas nie
są organizowane i tak natrafiłam na
rekolekcje „JEZUS NA STADIONIE”.
Bez wahania zakupiłam bilety dla
mnie i mojego narzeczonego. Pojechaliśmy tam z ogromnej chęci

uwielbienia PANA, przebywania
w tak dużej wspólnocie z innymi,
którzy swą ufność pokładają w Jezusie. Był to dla nas ważny, CUDOWNY
dzień, który trwa do dziś i jestem
pewna, że trwać będzie do końca.
Teraz wiem, że Bóg jest ze mną
w każdej sekundzie, dzięki temu
spotkaniu nauczyłam się modlić,
moja relacja z Bogiem wygląda teraz
zupełnie inaczej, teraz umiem z Nim
rozmawiać. Może dla niektórych to
śmieszne, ale o cokolwiek nie poproszę Pana, prędzej czy później to
dostaję, jeżeli jest to zgodne z wolą
Bożą.
Zaczęłam czytać Pismo Święte. Jest
ono dla mnie wskazówką, jak iść
przez życie. Mój narzeczony przestał
palić, a był to jego straszny nałóg,
z którym zmagał się od kilkunastu
lat, nie pije też alkoholu. Od czasu
Mszy o uzdrowienie i uwolnienie nie
współżyjemy ze sobą i cały czas prosimy Boga, aby dał nam siłę wytrwać
w czystości do czasu ślubu, choć to
wcale nie jest łatwe. Teraz zrozumieliśmy, dlaczego to jest takie ważne,
mimo iż wcześniej sądziliśmy że to
wymysł księży itd.
Trudno nawet wyliczyć jak wiele
dobrego dała nam ta wizyta w Warszawie. Teraz wiem, że z Bogiem
życie może być mniej trudne, trudności pokonuje się znacznie łatwiej.
Przyjmując Bożą miłość jestem taka
szczęśliwa, czuję się tak bardzo
kochana, akceptuję samą siebie,
a przede wszystkim umiem kochać
innych. Po rekolekcjach lubię rozmawiać o Bogu, dzielić się swoimi
duchowymi przeżyciami z innymi
mimo, że nie zawsze spotykam się
z aprobatą.
BYŁAM TAM, SPOTKAŁAM JEZUSA
I NA PEWNO NIE ZOSTAŁAM ZAWIEDZIONA.
Panie, dziękuję Ci, że pozwoliłeś nam
być tam razem z Tobą.
Sylwia

Jest tutaj kobieta
o imieniu...
Przybyłam na rekolekcje z o. Bashobora, które odbyły się na Stadionie
Narodowym w Warszawie, 6 lipca
2013 roku. Kilka dni wcześniej dowiedziałam się, że jestem w ciąży
(to był szósty tydzień ciąży). Bałam
się, że jestem za stara, żeby mieć
dziecko (mam 43 lata i dwóch doro-

„szczęścia”, ponieważ musiałabym narodzić się jeszcze
raz, gdyż w mojej psychice i mojej pamięci był smak,
zapach i sytuacje, w których towarzyszyły mi papierosy.
Dla JEZUSA nie ma rzeczy niemożliwych! „Panie powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona”
– powtarzałam to tak długo, aż uwierzyłam, że Jezus
zabiera mi to „szczęście”, którego nie potrafiłam się pozbyć! Jezus wymazał z mojej pamięci i mojej psychiki
smak, zapach i sytuacje, w których towarzyszyły mi papierosy – to moje „szczęście”. Jezus pozwolił mi narodzić się jeszcze raz. „Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
i śpiewać Psalm Twojemu Imieniu!”
Elżbieta

słych synów), to było bardzo ciężkie
i trudne dla mnie. Podczas rekolekcji modliłam się, aby Pan Bóg dał mi
znak, co dalej robić? I modliłam się
do Pana, aby dał o. Johnowi słowo
poznania. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu o. John powiedział: „jest tutaj kobieta o imieniu Elżbieta, która jest w ciąży ze
swoim mężem. Myśli, że jest zbyt
stara, aby mieć dziecko. Pan Bóg

mówi: nie bój się, zaufaj!” To było
niesamowite! W tej chwili odzyskałam spokój i pewność siebie.
Dziękuję Bogu za ten błogosławiony stan, w którym się znajduję.
Dziękuję o. Johnowi za to, że był
z nami na stadionie i dał mi nadzieję przekazując słowa od Boga.
Elżbieta

Wiedziałam, że to ja,
wszystko było kwestią
wiary
Podczas modlitwy wstawienniczej
mój mąż prosił o uwolnienie mnie
z dolegliwych, częstych migren. Ja
w sercu też miałam taką intencję.
Gdy o. Bashobora powiedział, że teraz Jezus uwalnia kogoś od migreny,
tylko spojrzeliśmy na siebie z uśmiechem. Wiedziałam, że to ja. Wszystko
było kwestią wiary.
Od spotkania z Jezusem na stadionie problem zupełnie zniknął, choć
cierpiałam od kilku lat. Dzięki Jezu!
Chwała Panu!
Aneta
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Czuję się wspaniale
i nareszcie nie brak mi...
Od dwóch lat cierpiałam na bóle
głowy nieznanego pochodzenia. Kolejne wizyty u lekarzy niewiele pomagały. Trochę nauczyłam się z tym

żyć, jednak kilka tygodni przed rekolekcjami bóle stały się bardziej
uciążliwe. Dlatego z obawą jechałam
na rekolekcje, zaopatrzyłam się w tabletki przeciwbólowe i obietnicę
męża, że gdy będzie źle, to po mnie
przyjedzie.

W dniu rekolekcji po raz pierwszy
obudziłam się bez bólu głowy i tak
jest do dziś. Czuję się wspaniale i nareszcie nie brakuje mi energii do wykonywania codziennych obowiązków. Chwała Panu!
Anna

Pan Bóg radzi sobie
z takim problemem...
Tydzień przed rekolekcjami doznałam urazu lewego kolana. Czułam,
że staw kolanowy jest niestabilny,
blokuje mi się przy próbie chodzenia. Ortopeda ocenił, że to skręcenie stawu kolanowego i zalecił
stosowanie stabilizatora dwuszynowego na okres 4 tygodni oraz
badanie rezonansem magnetycznym.
Na rekolekcje przyjechałam więc

Tę lipcową sobotę
zapamiętam do końca
życia

Duch Święty dał słowo,
które...
Chciałbym podzielić się tym, czego
doświadczyłem podczas spotkania
na Stadionie Narodowym. W czasie
tego pięknego czasu, jakim było nasze zgromadzenie się na stadionie,
doświadczyłem niezmiernie wielkiej
i szczególnej łaski, jaką było słowo
poznania, które otrzymała na mój
temat osoba siedząca obok mnie.
Po trzeciej konferencji o. Johna była
modlitwa charyzmatyczna, podczas
której przyzywano mocy Ducha
Świętego. Pamiętam, że trzymaliśmy
ręce na głowie osób siedzących obok
i modliliśmy się również za nich.
Po wypowiedzeniu przez o. Johna
i wszystkich zgromadzonych słowa
„amen”, gdy usieliśmy od razu mężczyzna, który siedział obok mnie,
powiedział mi: „ty idziesz do seminarium, chcesz iść do seminarium,
bo jak cię dotknąłem podczas tej
modlitwy, to poczułem to”. W tym

Powierzyłem swoje życie
Jezusowi
Od kilku lat cierpiałem na bóle kręgosłupa. Kilka razy lekarz kierował
mnie na zabiegi fizjoterapeutyczne,
dwa razy byłem w sanatorium, niestety nic nie pomagało. Codziennie
rano miałem kłopoty ze wstaniem
z łóżka, o dłuższym siedzeniu nie
było mowy. Ból przeszkadzał zarówno w pracy jak i w wykonywaniu codziennych czynności.

momencie ogarnęło mnie tak wielkie zaskoczenie, że nie wiedziałem
w pierwszej chwili, co powiedzieć.
Sam poczułem się jak ewangeliczna
Samarytanka przy studni, której Pan
Jezus wyjawił tajemnice jej życia.
Zupełnie jakby znalazł się ktoś, „kto
powiedział mi prawdę o moim życiu”
(por. J 4,39).
Zacząłem rozmawiać z tym panem
i przyznałem mu się, że idę do seminarium, że złożyłem dokumenty
tydzień temu i zostałem przyjęty.
Opowiedziałem mu również o moich wcześniejszych trudnościach
i porażkach w dążeniu do kapłaństwa oraz to, że wtedy przeżywałem
taki czas wątpliwości, czy to jednak
ta droga, czy Pan Jezus mnie powołuje do tego, czy znów nie zawiodę.
Po przemyśleniach, konsultacjach
ze swoim kierownikiem duchowym
i stałym spowiednikiem stwierdziłem, że to Boży znak. Dużo się modliłem i dziękowałem za tę łaskę.
Chciałbym powiedzieć, a tak wła-

ściwie ogłosić wszystkim, że otrzymałem od Boga wielką i szczególną
łaskę wiedzy, która nie pochodziła
z ludzkiego przekazu informacji,
doświadczenia, czy wnioskowania.
Duch Święty dał słowo, które mnie
umocniło w wyborze i postanowieniu zostania kapłanem, mimo prób,
trudności i porażek. Otrzymałem
prawdę, która podbudowała mnie
i zdecydowanie usunęła wiele wątpliwości i stała się odpowiedzią na
zasadnicze pytanie: czy Jezus mnie
powołuje na drogę przygotowania
do kapłaństwa?
Otóż teraz wiem, że tak i cieszę się
z tego, iż mogłem doświadczyć tak
wielkiego daru przez moc Ducha
Świętego i obecność drugiego człowieka. Proszę Was, abyście Wy wszyscy czytający to świadectwo, modlili
się również za mnie, abym mógł zostać kapłanem. Jezu, ufam Tobie!

Na spotkanie „Jezus na stadionie”
jechałem bez większych oczekiwań,
ponieważ przez wiele lat byłem daleko od Boga i Kościoła. Podczas rekolekcji na stadionie wyspowiadałem
się po około dwudziestu latach życia
w grzechu, powierzyłem swoje życie
Jezusowi i tak naprawdę nie czułem
się godny dostąpienia Jego łask. Prosiłem tylko, aby pomógł mi wytrwać
w wierze. Ból kręgosłupa czułem do
końca spotkania, mimo tego ze stadionu wychodziłem szczęśliwy, że

po wielu latach błądzenia, pojednałem się z Bogiem.
W drodze powrotnej z rekolekcji, zajmując miejsce w autobusie (dodam,
że siedzenia były bardzo niewygodne) zdziwiłem sie, że nie czuję bólu
pleców. Od tamtego czasu nie odczuwam żadnych dolegliwości kręgosłupa.
Dzięki Ci, Panie, za wszystko, czego
dokonałeś podczas tych rekolekcji.

Tę lipcową sobotę zapamiętam do
końca życia. Przypadkowo znalazłem się na stadionie – żona dostała dwa bilety na kilka dni przed
spotkaniem, bo ktoś zrezygnował.
Jestem osobą, która została, jak
było to określone, „uzdrowiona
z wieloletniego gniewu”. Po słowach: „może będziesz się śmiał,
a może tylko poruszysz małym palcem, nic nie jest wymuszone” – poruszyłem małym palcem i poczułem coś, co można określić, jako
lekki powiew, bardzo delikatny.
Wówczas to Jezus Chrystus podniósł mnie i umocnił. Czułem Jego
obecność – wielką, bezwarunkową miłość. Zostałem oczyszczony
z całego „mułu” dotychczasowego życia. Przez następne trzy dni
czułem ciepło w górnych partiach
płuc oraz serca i żołądka (miałem
wrażenie, jakby otwierało mi się
serce, w każdym razie jestem pewien, że dobre rzeczy działy się
w moim wnętrzu).
W pierwszych godzinach po spotkaniu czułem się bardzo dobrze,
byłem wręcz oszołomiony ze

ze stabilizatorem. Gdy usłyszałam
rozeznanie o osobach, które mają
się podnieść z wózka inwalidzkiego – powiedziałam do mojego
męża: skoro Pan Bóg radzi sobie
z takim problemem, to czym dla
Niego jest moje uszkodzone kolano? I zdjęłam stabilizator. Uklękłam na chorym kolanie, by Mu
podziękować. Ze stadionu wracałam na nowej, zdrowej nodze. Od
tego dnia przeszłam pieszo 30 km.
CHWAŁA PANU !!!
Ewa
szczęścia. Jestem bardzo wdzięczny Chrystusowi, że mnie uzdrowił,
ale chyba największą radość sprawia mi fakt, że teraz wiem, że On
istnieje.
Jeśli kiedykolwiek byłem w stanie
łaski uświęcającej, to właśnie wtedy. W następnych dniach, jeśli ktoś
krzyknął w mojej obecności, czułem ból w okolicy serca. Pewnego
wieczoru postanowiłem przetestować swoją reakcję na jakiś film wojenny. Włączyłem telewizor i trafiłem na środek filmu: Szeregowiec
Ryan. Po kilku sekundach musiałem wyłączyć telewizor, ponieważ
sceny walki dosłownie bolały.
Chcę zaznaczyć, że nigdy nie wykluczałem możliwości uzdrowienia. Słuchając wcześniej konferencji, na pytanie mojej żony, co sądzę
o uzdrowieniach ludzi przez Chrystusa odpowiedziałem, uśmiechając się, że są oni farciarzami.
Uważałem, że ci ludzie potrzebują
tego, a ja nie będę im żałował, bo
przecież działy się dobre rzeczy.
Dzisiaj myślę w ten sposób o sobie. Miałem szczęście, bo mogłem
spotkać na swojej drodze Jezusa
Chrystusa. I chcę, żeby inni też Go
mogli spotkać.
Wojciech

Kleryk

Piotrek

Zostałam uleczona
Podczas modlitwy na stadionie zostałam uleczona z ciężkiej depresji. Obecnie, za zgodą lekarza, nie
biorę leków. Wróciłam do pracy
po trzech miesiącach zwolnienia

lekarskiego. Czuję, że uzdrowienie
objęło zarówno sferę psychiczną,
jak i duchową.
Chwała Panu!
Marzena

6 | Niecodziennik | lato 2015 r. |

Moja modlitwa jest
inna, taka z głębi duszy,
pełna uwielbienia
Chciałabym się podzielić moimi
doświadczeniami ze spotkania na
stadionie. Przybyłam tam z mężem
i córką – pełna nadziei na wysłuchanie naszych próśb. Intencji było
dużo, bo każdy ze znajomych prosił
o modlitwę, jednak główną naszą
prośbą było błaganie Pana o uleczenie naszego 1,5 rocznego synka z genetycznej choroby oczu, co
w konsekwencji przyczyniło się do
tego, że miał problem z poruszaniem i nogami.
Jeśli chodzi o spotkanie, to nie
wiem, czy znalazłyby się słowa, które by oddały atmosferę tam panującą. To było cos niesamowitego – ta
wyczuwalna jedność na modlitwie
i obecność Ducha Świętego. Nigdy

gazetaniecodziennik.pl

czegoś podobnego nie przeżyłam.
Podczas konferencji o. Bashobora
powiedział, że jest dziecko, które ma problem z poruszaniem się
i z nogami, i że przychodzi do niego Jezus i od tej pory jego nogi
się wzmocnią. Pomyślałam wtedy
o naszym synku, ale nie sądziłam,
że może chodzić na pewno o niego. Później, podczas wylania Ducha
Świętego, o. John mówił o otrzymaniu daru modlitwy i darze radości.
Poczułam wtedy, że moja modlitwa
jest inna, taka z głębi duszy, pełna
uwielbienia. Otrzymałam wtedy
również dar radości i muszę przyznać, że nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tak się śmiała. Czułam
niesamowitą radość.
Padły w tym czasie słowa o uzdrowieniu niewidomych i wiedziałam,
że chodzi o naszego synka. Widziałam również po tej modlitwie, jak
pewien pan wziął kule pod ręce

i zaczął iść wokół stadionu nie podpierając się o nie. Wróciliśmy do
domu przepełnieni radością, śpiewem i modlitwą. Nie zawahałabym
się nawet przez chwilę pójść na takie spotkanie jeszcze raz.
Jakieś trzy dni później, synek raczkujący jak dotąd, uniósł się na wyprostowanych nóżkach, a w następnych dniach zaczął sam stawać przy
łóżku. Obecnie po 3 tygodniach jest
na etapie chodzenia za rączki. Zaczął też mówić jak najęty, a do tej
pory każdy dźwięk był na wagę złota. Oczka wyglądają bardzo dobrze.
Dla nas jest to ogromna radość, bo
tylko Pan Bóg wie, ile on się wycierpiał z powodu choroby, a teraz to
nie to samo dziecko, takie pogodne
i chętne do odkrywania świata.
Chwała Panu za wszystko co nam
uczynił.
Monika

Uwolnienie od
pornografii
Niedawno doznałem uwolnienia od
nałogowego oglądania pornografii.
Jestem przekonany, że ma to związek z uwielbieniem Pana Jezusa na
Stadionie Narodowym. 6 lipca słyszałem, jak ludzie śmiali się w Duchu
Świętym (to nie mogło być wyreżyserowane) oraz byłem świadkiem
manifestacji demonicznych. A u siebie dostrzegłem zmianę, choć dopiero po czasie.
Otóż, już od lat nie umiałem wytrzymać bez pornografii dłużej niż
tydzień, gdy miałem dostęp do komputera. Kilka dni po rekolekcjach
wszedłem na taką stronę i poczułem
niewiarygodne obrzydzenie. 17 lipca zrobiłem to (ze wstrętem) ostatni raz. Gdy to piszę, jest 22 sierpnia
– nie czuję ani chęci, ani wewnętrznego przymusu, by wchodzić na te
okropne strony, mimo, że nie robiłem sobie żadnych postanowień.
Czuję, że o. Bashobora ma od Boga

OBUDŹ SIĘ I WYJDŹ
o. John Bashobora

Fragment książki „Jesteś posłany przez Boga”
Mamy być znakami obecności Boga
i musimy stawać w Imię Jezusa wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy
tutaj, żeby reprezentować królestwo
i naszego Króla, ponieważ Jezus jest
Królem królów!
Nie możemy być Kościołem śpiącym,
mamy być Kościołem dynamicznym,
a tak często trwamy w stagnacji, więc
Pan przez papieża Franciszka woła:
obudźcie się i wyjdźcie! „We wszystkich ochrzczonych, od pierwszego do
ostatniego, działa uświęcająca moc
Ducha, pobudzająca do ewangelizowania” (EG 119). A więc budzimy się,
oddajemy chwałę Panu i chcemy wypełnić swoje powołanie.
Zobaczcie, do czego doprowadziliśmy: idziemy do kościoła z dziećmi,
z młodymi ludźmi i pozwalamy, żeby

tylko organista na chórze śpiewał.
A jak już zaczynamy śpiewać coś pod
nosem, to dzieci dostrzegają, że to
jest dla nich znak, że mogą sobie zasnąć i zasypiają.
Bardzo często widzę, że dziecko opiera się na mamusi, a potem mówimy,
że młodzi ludzie opuszczają Kościół,
ale jak mają siedzieć w ławkach i słuchać zawodzenia zamiast śpiewu,
gdy w swoich telefonach mają setki
dobrze brzmiących piosenek? To my
poprzez swoją stagnację sprawiliśmy,
że młodzi nie odnajdują się już na naszych nabożeństwach. To jest nasza
wina, bo kiedy młodzi zaczynają grać
na gitarach radosne pieśni, to my mówimy im, że tak się nie robi w domu
Bożym.
Młodzi ludzie, macie misję! Kochamy

was! Wypłyńcie na głębię! Głoście, że
Jezus jest waszym przyjacielem, weźcie gitary! Weźcie swoje keyboardy!
I weźcie Jezusa! Teraz jest twój czas,
droga siostro, drogi bracie, czas dla
młodych ludzi. Inwestujcie w Kościół
końca czasów, głoszony przez Joela,
bo ten czas przyszedł! Joel mówił, że
młodzi ludzie będą mieli wizję, będą
prorokować, a starsi ludzie będą
przez nich prowadzeni do kontemplacji, bo będą widzieli, co Bóg czyni
wśród młodych. Bóg umacnia wasz
dynamizm i chce się wami potężnie
posługiwać. On was wybrał!
W wieczerniku byli wszyscy razem
i jednym głosem się modlili. Robili
to tak, jak im nakazał Jezus. I wszyscy, młodzi i starzy, a również Maryja, która przyjęła już dużo wcześniej

Ducha Świętego, ona również razem
z nimi ponownie otrzymała Ducha
Świętego. A więc bycie posłanym
przez Boga do posługi, nigdy się nie
kończy. Nawet teraz Błogosławiona
Dziewica Maryja jest z nami i daje
nam radę: słuchaj tego, o zrobienie
czego prosi cię Jezus, mój Syn . Rób
to, o co On prosi.
Droga siostro, drogi bracie, kiedy
pójdziemy w niedzielę do kościoła,
to znów doświadczymy wieczernika
i z tym doświadczeniem wyjdziemy z kościoła, bo Pan przez kapłana
znów powie, byś szedł i mówił o Jezusie, i o tym, co Jezus ci uczynił.
Gdy wrócisz do domu, to wieczernik
będzie trwał w twoim domu. Mów
o tym, co słyszałeś, módlcie się razem. Niech mąż i żona trwają razem
na modlitwie, bo gdy zaczniecie się
ze sobą modlić jako małżeństwo, codziennie będzie wasz miesiąc miodowy i dzieci to odczują.
Pamiętajcie, że kiedyś posłużył się
młodą Dziewicą Maryją. Ona nie wiedziała, co powinna robić, ale przyjęła
słowo zwiastowania, a potem była
w wieczerniku i trwała na modlitwie.

dar uzdrawiania w Duchu Świętym
i również na mnie spłynęła ta łaska.
Ciśnienia dokładnie nie sprawdzałem, ale wygląda na to, że mi się
obniżyło do tzw. normy (nie odstawiłem leków), a także, co jest częściowo powiązane z odejściem od
pornografii, nie mam już tak głębokiej depresji, jaką miałem. Oczywiście nie zostałem do końca uleczony,
bo mam za małą wiarę. Cały czas jestem trochę sceptycznie nastawiony
nawet do o. Johna. Po prostu pycha
sprawia, że nie potrafię zaakceptować tego, że Bóg dał mu coś, co ja
sam strasznie bym chciał mieć, a nie
mam. Zwyczajnie mu zazdroszczę.
Ale najważniejsze, że otworzyłem się
na Jezusa i to jest chyba najważniejszy owoc rekolekcji na Narodowym.
Czasem myślę, że to głupie i naiwne, ale coraz bardziej wierzę w to,
że Duch Święty działa cuda również
w dzisiejszych czasach.
Jakub

Kiedy wy pójdziecie do swojego pokoju, otwórzcie komputer i na Twitterze umieśćcie Słowo Boże, żeby
dotarło ono do innych ludzi wokół
was. Wpiszcie swoje ulubione słowa
z Pisma Świętego na Facebooku, by
wasi przyjaciele też mogli je przeczytać. Bóg będzie przez was działał.
Ewangelizujcie swoimi metodami
waszych rówieśników. Ogłaszajcie
Dobrą Nowinę na Facebooku, składajcie świadectwo swojej wiary. Przecież teraz w ułamku sekundy możecie
posyłać wiadomość na cały świat,
a więc róbcie to! Młodzi ludzie, to
są wasze dni. Jesteśmy z was dumni
i dziękujemy, że jesteście. Ja osobiście
bardzo wam ufam, ufamy wam wszyscy. Za pomocą swoich komputerów
i telefonów, z pomocą telewizji internetowej ewangelizujcie cały świat.
Papież woła: „Dla podtrzymania żywego zapału misyjnego potrzebne
jest głębokie zaufanie do Ducha
Świętego, ponieważ «Duch przychodzi z pomocą naszej słabości» (Rz 8,
26). Jednakże takie ofiarne zaufanie
musi znaleźć pokarm i dlatego powinniśmy wzywać Go nieustannie.
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On może uleczyć to wszystko, co nas
osłabia w wypełnianiu zadania misyjnego. To prawda, że zaufanie do niewidzialnego może przyprawić o zawrót głowy: przypomina zanurzenie
się w morzu, gdy nie wiemy, co nas
spotka. Ja sam doświadczyłem tego
wielokrotnie. Lecz nie ma większej
wolności od tej, by pozwolić się prowadzić Duchowi, rezygnując z kalkulowania i kontrolowania wszystkiego,
oraz pozwolić, aby On nas oświecał,
prowadził, kierował i pobudzał tak,
jak On pragnie. On dobrze wie, czego
potrzeba w każdej epoce i w każdym
momencie. Oznacza to być płodnymi
w sposób tajemniczy!” (EG 280).
Kiedyś zostałem zaproszony do Ameryki do parafii, która prawie umierała,
ale Pan miał inny plan. W tej parafii
mieszkała młoda dziewczyna z Polski. Kapłan poprosił tę dziewczynę,
aby zaśpiewała psalm podczas Mszy
Świętej. A więc pierwszy raz od wielu
lat młoda dziewczyna stanęła i zaśpiewała pięknym głosem psalm.
Kilka osób, które wówczas uczestniczyły w tej Mszy, opowiedziały o tym
w swoich domach.
Powiedzieli oni swoim dzieciom:
„chodźcie i zobaczcie jak pięknie
dziewczyna śpiewa na Mszy, jaki ma
piękny głos”. A więc przyszli zobaczyć piękną dziewczynę z pięknym
głosem. Młodzi ludzie przychodzili
na kolejne Msze i wychodzili z przesłaniem, i teraz ta parafia jest przemieniona. Chwała Panu za was, młodzi ludzie, oddajemy chwałę Panu.
W was jest ziarno ewangelizacji. Re-

prezentujecie moc Bożą na tej ziemi.
I nie przestawajcie, nie poddawajcie
się. To nie będzie łatwe, ale odniesiecie sukces.
„Może Pan posłuży się naszym zaangażowaniem, by udzielić błogosławieństw w innym miejscu świata,
dokąd nigdy nie pójdziemy. Duch
Święty działa, jak chce, kiedy chce
i gdzie chce; my oddajemy samych
siebie, nie
zamierzając oglądać widocznych rezultatów. Wiemy tylko, że nasz dar
z siebie jest konieczny. Nauczmy się
odpoczywać w czułości ramion Ojca,
pośród naszego ofiarnego i twórczego zaangażowania. Idźmy naprzód,
dajmy z siebie wszystko, ale pozwólmy, aby to On uczynił nasze wysiłki
tak owocnymi, jak Jemu się podoba”
(EG 279) – pisze papież Franciszek.
Jezus nas wzywa. Nie ze względu na
to, jacy się sami sobie wydajemy, ale
ze względu na to, co Bóg widzi w naszych sercach. Pamiętacie, do kogo
pisał św. Łukasz? Jak on nas nazywa
w swojej pierwszej księdze? Łukasz
pisze: „pierwszą księgę napisałem,
Teofilu”. To Bóg mówi do nas: „Wielu
już starało się ułożyć opowiadanie
o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci,
którzy od początku byli naocznymi
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
abyś się mógł przekonać o całkowitej
pewności nauk, których ci udzielono”
(Łk 1, 1).

Dostojny, pełny czci, czcigodny, umiłowany. A więc widzicie, jesteście dostojni w królestwie Boga. Pamiętajcie,
za każdym razem, kiedy gromadzicie
się jako Kościół, to jest to spotkanie
dostojnych i umiłowanych przez
Boga. Śpiewamy podczas Mszy Świętej: niebo i ziemia pełne są Twojej
chwały, hosanna na wysokości. Najpierw więc Bóg cię oświeca i widzisz
Jego chwałę, potem widzisz, jakim
brzydkim uczynił cię grzech, a wtedy
Pan mówi: nie patrzę na twój grzech,
patrzę na ciebie jako na Swoją córkę
i Swojego syna. I posyłam ciebie. Jesteś mój!
Bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy
trwali w wieczerniku, tam gdzie Apostołowie trwali na modlitwie i otrzymali Ducha Świętego. Biblia mówi, że
wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym. Wszyscy, którzy byli w tym
miejscu. My również tak chcemy żyć.
Wyobraźcie sobie, co się musiało
dziać, kiedy Apostołowie dotarli do
swoich domów? Przeczytajmy całe
Dzieje Apostolskie.
Dziś kościoły stają się puste, ponieważ w ludziach jest pustka. Kiedy
jednak jest pragnienie, by być apostołem, by być misjonarzem w swoim
domu i w swoim kraju, by iść i ewangelizować w miejscu zamieszkania,
w swojej rodzinie, ludzie wokoło
doświadczą działania tego samego
Ducha Świętego.
Człowiek, który wychodzi z wieczernika napełniony Duchem Świętym,
zaczyna głosić z odwagą. Doświadczył tego św. Piotr. Mówił o Jezusie

Przez
ostatnie dwa
lata udało nam
się w ramach
programu
"Dzwonek na obiad" sfinansować obiady
dla prawie 500 dzieci z 13 województw. W roku szkolnym 2014/15 w
ramach I edycji programu "Dzwonek na
obiad" ponad 200 dzieci otrzymało
około 40 000 posiłków, których koszt
w sumie przekroczył 89.415,90 złotych
Pomogło nam prawie 945 uczniów i 470
nauczycieli w 194 szkołach tworząc
komitety akcji "Grosz do grosza".

Chrystusie do swoich rodaków bez
lęku, a potem poszedł wraz z innymi
i zaczął nauczać. Wszyscy Apostołowie zaczęli głosić z odwagą. Wyszli
ze swojej zamkniętej sali i stali się
Kościołem napełnionym Duchem
Świętym. Ludzie napełnieni Duchem
Świętym stają się napełnionym Duchem Świętym Kościołem. Kiedy
przyjmujemy Ducha Świętego, chodzimy w mocy i widzimy radość we
wspólnocie. Duch Święty jest dynamiczny, a nie statyczny.
Duch Święty nie został dany tylko
ludziom wyjątkowym. Wszyscy ci,
którzy zostali ochrzczeni i narodzeni na nowo z grzechu Adama, stają
się dziećmi Boga, dziećmi Kościoła.
A kiedy grzeszą, są duchowo martwi. Fizycznie żyją, ale dopiero, kiedy
wyznają swoje grzechy, otrzymują
ponownie Ducha Świętego nie dla
samych siebie, ale też dla rodziny.
Dla rodziny Bożej, dla swojej rodziny,
która jest wokół nich i dla wszystkich,
którzy są daleko.
Zapraszam was, abyście, zamiast
czytać tak wiele książek, przeczytali Dzieje Apostolskie. Zobaczcie, co
się działo od momentu wieczernika.
Apostołowie mówili z odwagą. Ich
życie się przemieniło i przybywało
coraz więcej i więcej wiernych. „Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do
nich życzliwie. Pan zaś przymnażał
im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2, 47).
Przeczytajcie tam również historię
Szawła, który stał się Pawłem i zobaczcie, co się dzieje dzięki jego li-

stom. Ja sam zostałem nawrócony
dzięki św. Pawłowi. Byłem już kapłanem, ale kiedy widziałem, że tak
mnóstwo ludzi w moim kraju ginie
w czasie wojny, modliłem się i wydawało mi się, że Bóg nic nie robi.
Odprawiałem Msze Święte i rozmawiałem z Panem, ale wydawało mi
się, że On nie chce niczego zmienić.
Zapytałem Boga czy to test, czy tak
sprawdza ludzi, którzy mają wiarę
w Niego? Widziałem tak wiele cudów,
ale miałem wątpliwości. Pytałem:
Boże, dlaczego nie chcesz uleczyć
ludzi z AIDS? Dlaczego nie powstrzymasz wojny? Odpowiedź znalazłem
czytając właśnie Listy św. Pawła.
Pomódlmy się:
Panie, ześlij na nas Swojego Ducha,
abyśmy się przebudzili do ewangelizacji. Przemień naszą wolę, by nic nie
powstrzymywało nas od głoszenia
Dobrej Nowiny o Twojej śmierci i zmartwychwstaniu.
Panie, Ty poszedłeś na krzyż, aby każdy
człowiek otrzymał zbawienie. Spraw,
bym zaniósł tę radość do wszystkich,
których spotykam, do znajomych i nieznajomych.
Przyjdź, Duchu Święty i pociągnij moje
serce ku prawdzie i życiu, chcę świadczyć o moim Panu i Zbawcy, o Jezusie
Chrystusie. Amen.
Książkę o. Johna Bashobory „ Jesteś posłany przez Boga” będzie można nabyć
podczas rekolekcji
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