STADION DLA JEZUSA
Jest godz. ok. 8.20, 6 lipca 2013 r. - Co to za impreza, że tyle ludzi idzie? - pyta mężczyzna. - Jezus
przyjeżdża! - odpowiada spontanicznie s. Bernarda. Na nasze radosne reakcje siostra odpowiada: - A co
miałam powiedzieć? Tak rozpoczęłyśmy modlitwę uwielbienia Jezusa na stadionie narodowym w Warszawie.
To było wielkie uwielbienie Boga Ojca przez Jego przybrane dzieci, uwielbienie Jezusa - jedynego Zbawiciela
i Ducha Świętego przez Jego dary, charyzmaty i działanie. O. John Bashobora był tam świadkiem Bożego
działania. Głosił Słowo Boże, a ze słuchania rodziła się nasza wiara. Były momenty, gdy ten 60 tysięczny
tłum milknął, gdy słuchał Słowa i modlił się. Jezus przechodził.
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przyjeżdża! - odpowiada spontanicznie s. Bernarda. Na nasze radosne reakcje siostra odpowiada: - A co
miałam powiedzieć? Tak rozpoczęłyśmy modlitwę uwielbienia Jezusa na stadionie narodowym w Warszawie.
To było wielkie uwielbienie Boga Ojca przez Jego przybrane dzieci, uwielbienie Jezusa - jedynego Zbawiciela
i Ducha Świętego przez Jego dary, charyzmaty i działanie. O. John Bashobora był tam świadkiem Bożego
działania. Głosił Słowo Boże, a ze słuchania rodziła się nasza wiara. Były momenty, gdy ten 60 tysięczny
tłum milknął, gdy słuchał Słowa i modlił się. Jezus przechodził. Dzięki charyzmatom o. John przekazywał
uczestnikom rekolekcji, co czyni w tym momencie Bóg. A co robił? Przebaczał i jednał, gdy kapłani
spowiadali na stadionie. Mówił do serc i umysłów. Nie tylko uzdrawiał, ale ogarniał swą miłością. Objawiał
swą moc, gdy ujawniało się działanie złego ducha np. przez krzyk dręczonych osób. Jezus był wielbiony,
adorowany, kochany i przychodził do serc przez Eucharystię. Kto był na stadionie? Żywy Kościół, czyli
biskupi diecezji warszawsko-praskiej, kapłani, osoby zakonne, starsi, rodziny, młodzi, dzieci. Zachwycała
mnie obecność całych rodzin z małymi dziećmi, które przez cały dzień były na płycie stadionu. Niektóre
radośnie raczkowały, inne biegały lub jeździły w wózkach, popychanych przez mamusie lub tatusiów. Był
nawet specjalny namiot, w którym można było przewinąć i nakarmić maleństwa. Przyszło wielu chorych,
bardzo wielu. Takie tłumy, jak w ewangelicznych opisach. I działo się to, co w Ewangeliach opisane.
I nam, dana była łaskach być na tych rekolekcjach na stadionie. Było nas ok. 30 Michalitek. Byłam
szczęśliwa, że przy ołtarzu stoi figura św. Michała Archanioła z Gargano, a jego aniołowie czuwają nad tym
Bożym ludem. I były tam słowa o bitwie. Jestem Michalitką, uczestniczką bezkrwawego boju w armii Jezusa
Chrystusa, pod wodzą św. Michała Archanioła. Moją bronią jest Słowo Boże (por Ef 6,17). Rekolekcjonista
głosił: Słowo Boże jest mieczem, które zabija złego. Gdzie więc jest twoja włócznia, kiedy toczy się walka ze
złem? Mówisz, że zostawiłaś w domu? Bóg przypomniał mi o słuchaniu, czytaniu i noszeniu w sercu Jego
Słowa jak żołnierz nosi swą broń. Chwała dla Pana za wszystko czym obdarował nas tego dnia. /s. Mariola
Bochniak/
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