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11 listopada 2012 r. – XXXII Niedziela Zwykła, rok B, Mk 12,3844

18 listopada 2012 r. – XXXIII Niedziela Zwykła, rok B, Mk 13,2432
Koniec tego świata jest wyznaczony, zanim jednak nastąpi, Jezus zapowiada bardzo trudny okres ucisku, który będziebezpośrednio poprzedzał Jego ostateczne przyjście i osądzenie świata. Po raz pierwszy przyszedł i został osądzonyprzez nas, po raz drugi przyjdzie jako sądzący nas wszystkich. Każda minuta decyduje o wieczności. Każde „teraz”tworzy nasze „na wieki wieków”. Czytamy, że nastąpi „zaćmienie słońca, brak blasku księżyca i strącone gwiazdy orazwstrząśnięte moce nieba”. Te wydarzenia przedstawione przez Jezusa to zapowiedź epoki zaćmienia wiary, destrukcjichrześcijaństwa, odejścia wielu autorytetów życia duchowego, zarówno kapłanów, jak i ludzi, którzy wysoko zaszliw swym rozwoju duchowym. Biblia sugeruje, że o wiele trudniejsze niż prześladowanie chrześcijaństwa będzie to,że straci ono swój blask, swoją żywotność duchową, stając się systemem martwych rytuałów, a wielu chrześcijanodejdzie od wiary w stronęmartwych praktyklub zupełnie opuści mury świątyń. Moce w niebiosachzostaną zachwiane, gdyżmiliony ludzi zostaniezachwianych w swych przekonaniach z powodupanowania ciemności. Czas tego świata jest jak czasdrzewa figowego, gdy gałęzie jego miękną –zapowiada to wypuszczenie liści, a później owoców,bo zbliża się nowa pora roku. Podobnie gdy gałęziewiary zmiękną i nawet miliony ludzi nie będzie miałow sobie już pierwotnej gorliwości, będzie to byćmożeostatnia chwila tego, co oglądamy. Trzeba byśmy więcczuwali i byli gotowi, bo o „owym dniu lub o godzinienikt nie wie”. A ta gotowość jest potrzebna, byśmyw momencie ostatecznym osiągnęli zbawienie…

Oddaćostatni grosz to pozbyć się złudzeń, że jesteśmy cokolwiek warci. Zanim staniemy siębezcenni w Bożych oczach,musimy pozbyć się złudzeń co do tego, że na coś nas stać, albo że jesteśmy lepsi od innych. Czasem trzeba nawetpozbyć sięwszystkich darów, bo wyrzeczenie staje się pomnożeniem. Wdowa z Sarepty, dopóki nie oddała ostatniegopodpłomyka Eliaszowi, nie doświadczyła codziennej obfitości mąki i oliwy, z której mogła czynić chleb.Dwa grosze to naprawdę niewiele, ale nawet tyle trzeba oddaćBogu. Wszystko, co jest w nas dobre,jest własnościąBoga, sami z siebie nic nie mamy i jesteśmy niczym. A jeśli już jesteśmy pokorniepozbawieni wszystkiego, stajemy znowu przed ostatnią pokusą: podziwu za nasząpokorę i ubóstwo.Wdowa została bez grosza, ta z Sarepty w pewnej chwili też już nie miała nawet garści mąki i nawetkropli oliwy. To jest moment przełomowy w życiu duchowym. Ogołocenie. Takiego samego dokonałJezus, oddając ostatnią kroplę krwi za każdego z nas. Oddał też swoją chwałę, gdy został osądzony i uznany zanajgorszego bluźniercę i opętanego. Nie walczył o swój prestiż. Nie podnosił głosu, pozwolił aby wola Boga sięw Nimspełniła. I wtedy dopiero wygrał. Oby Jego zwycięstwo stało się zwycięstwem każdego z nas…

12 listopada Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
13 listopada Święto świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka

i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
17 listopada Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
19 listopada Wspomnienie bł. Salomei, dziewicy
20 listopada Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
21 listopada Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
22 listopada Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
25 listopada Wspomnienie św. Andrzeja DungLac i Towarzyszy,

męczenników



Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Mam na imię Ryszard, jestem żonaty, mam syna, córkę, pięcioro wnucząt, z dniem 1 czerwca 2008 roku przeszedłem naemeryturę, po 42 latach pracy. Wydawało mi się, że teraz będęużywał życia (podróże, wczasy, sanatoria, zabawy z wnuczkami, itp. Chociaż przez całe moje dotychczasowe życie Bóg mibłogosławił, ja tego nie dostrzegałem. Uważałem, że wszystkozawdzięczam sobie, mojej ciężkiej pracy, zdolnościom. Miałemswoje plany, a Bóg miał swoje. Szybko się przekonałem, że madla mnie inny plan niż ja. Nawet nie potrafię dokładnie wskazaćmomentu, w którym Pan zapraszał mnie do realizacji Jego wolii Jego planów. Może był to dzień grudniowy sprzed 20 laty, gdyz groźnego wypadku samochodowego wyszedłem bez szwanku. Mówiłem wówczas, że Bóg darowałmi życie, lecz nie rozpoznałem tego jako zaproszenia do nawrócenia, a Bóg czekał tylelat w Swojej nieograniczonej cierpliwości, by dać mi jeszczeszansę „obudzenia się” i otworzenia serca na Jego miłość.„Obudziły” mnie badania urologiczne z 17 września, 6 i 12 listopada 2008 r.Rozpoznanie – podejrzenie guza stercza, skierowaniena biopsję w dniu 19 listopada 2008 r. Czas od 12 listopada2008 r. to czas refleksji nad życiem, czas poszukiwania sensużycia. Runęły moje plany na życie!Od tej pory nieustannie zacząłem szukać Boga, pragnąłemGo doświadczyć i poznać. Z pomocą przyszła mi WspólnotaJordan, do której zaprosiła mnie moja siostra oraz uczestnictwow Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie. I wtedy Bóg namacalnie wszedł w moje życie.Wiadomość o przyjeździe o. Jamesa Manjackala do Zduńskiej Woli przyjąłem z pewnym dystansem. Decyzję o udzialew konferencji odwlekałem. Jednak 5 lipca 2012 r. zgłosiłemswój udział i zarezerwowałem miejsce. Ale wcześniej DuchŚwięty „robił swoje”. Poprzez innych ludzi, słowa kapłanów orazfilmy. Oglądając film religijny pt. „Spotkanie” miałem wrażenie,że Jezus wołał do mnie: „nawróć się, zaufaj, Ja Cię kocham!”,a potem sen, gdy śnił mi się Jezus. Prosiłem Go o przebaczenie grzechów. On patrzył na mnie jak żywy, otwierał usta, ale niesłyszałem słów i …uśmiechnął się do mnie z miłością.Pojednany z Bogiem pojechałem na rekolekcje. Byłem radosny, wielbiłem Boga śpiewając. Każde słowo o. Manjackalaprzenikało moje serce. Robiłem notatki i odnosiłem wszystko domojego życia. Nastrój modlitwy potęgował śpiew zespołu. Rozmyślałem i wyobrażałem sobie jak Jezus przechodzi międzyludźmi, dotyka ich, uzdrawia. I oczekiwanie z nadzieją, że cośsię wydarzy, że to dziś Jezus przyjdzie do mnie i mnie dotknie.Nie wiedziałem co Bóg mi przygotował. Przyjąłem zaproszeniedo Modlitwy uwielbienia, na Mszę świętą i Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie. Czas się nie liczyłbyła tylko modlitwa, śpiew, pokój w sercu i Duch Święty pośródwiernych. Usłyszałem słowa kapłana: „Niech wystąpią ci, którzysą bardzo chorzy, np. na raka, stwardnienie rozsiane”. Wystąpiłem. Stanąłem z pokorą, podałem swoje imię i chorobę. Kapłanmodląc się położył ręce na mojej głowie. Poczułem ciepło. Chyba sięmodliłem. Wróciłem na swoje miejsce. O. James Manjackal modlił się nad chorymi. Potem kolejno podawał imionauzdrowionych. Serce przyspieszyło bicie. Niestety, nie było mniena liście uzdrowionych. Zły zasiewał zwątpienie, że nie zasługuję. Ale dobry anioł odpędzał te myśli. Zaufaj, tylko uwierz, jesz

cze jest następny dzień. Modliłem się: „Panie niech się stanieTwoja, nie moja wola”.Drugiego dnia przyjechałem trochęwcześniej. Jeszcze przedrozpoczęciem modliłem się słowami „ Modlitwy o cud” i „Prośbąchorego do Matki Bożej Licheńskiej”. „Odmawiaj tę modlitwęz wiarą, bez względu na to jak się czujesz…” . Te słowa przykuwały moją uwagę zawsze, gdy się modliłem. Teraz w szczególny sposób. Myśl jak wróbel odleciała. Nadzieja pozostała.Różańcem i modlitwą uwielbienia rozpoczęliśmy ten dzień.Przepełniony Słowem Bożym, przenikającym konferencje o. Jamesa Manjackala, jak w filmie klatka po klatce zobaczyłem swoje życie, a w nim dobro i zło, zranienia i wybaczenia, a przedewszystkim miłość Boga, który przyjmuje i kocha mnie takim jakim jestem. Już wybaczyłem sobie, Bogu i wszystkim. Kochałem wszystkich, prosiłem o uzdrowienie wszystkich tu i teraz.Cieszyłem się z każdej osoby wywoływanej po imieniu i uzdrowionej. Lista była długa. Ale mnie na niej nie było. Jednak miałem pokój w sercu. Przypomniałem sobie słowa porannejmodlitwy. Z radością z śpiewem i tańcem wielbiłem Pana. Modliłem się. Nagle usłyszałem: Ryszardzie jesteś uzdrowiony!Skakałem z podniesionymi rękoma, dziękowałem wykrzykując,śmiejąc się i płacząc na przemian. To udzielało się stojącymobok mnie. Bracia i siostry ze Wspólnoty Jordan, znajomi, przytulali mnie i dziękowali Bogu za uzdrowienie. Wiedzieli, czekalina moje imię, modlili się o to – mówili później. Jakby nie było innych Ryszardów na hali. Ja też wierzyłem, że to tylko o mniechodzi i do mnie Jezus ustami kapłana kierował te słowa. Byłemszczęśliwy. Przekonałem się. Jezus zajął się moim rakiem.Uczynił cud. Jezus spełnia pragnienia. Dał mi Swego Ducha.Wielbiąc Boga ustawiłem się w szeregu czekających na modlitwę z nałożeniem rąk. Modliłem sięw językach. Właściwie to niewiedziałem gdzie jest kapłan, jak daleko ode mnie. Poczułemtylko dotknięcie … i zasnąłem w Duchu Świętym. Słowa nie wystarczą, żeby opisać ten błogi stan. Jakbym na chwilę zasnął,a ciało uleciało, by po jakimś czasie ( nie wiem jakim) spocząćw błogim, błogosławionym stanie, nie pojętym dla umysłu. Uleciały myśli. Powoli przychodziła świadomość, nie chciałem sięjej poddać. Byłem lekki. Było miękko, jakby nie było podłogi. Było ciepło. Byłem tylko ja i … Chciałem tu być jak najdłużej. Próbowałem wstać, ale czułem bezwład, powieki mi drgały, ale oczunie mogłem otworzyć. I przebłysk myśli  jest mi tak dobrze, topo co wstawać. Czy sam wstałem, czy ktoś mi pomógł? Niewiem. Wracałem do domu przeszczęśliwy. Nazajutrz, już od rana miałem serce przepełnione miłością do Boga. Doznałemprzecież duchowej łaski, doświadczyłem obecności Jezusa.Nieodparta siła przynaglała mnie do złożenia świadectwa mojejprzemiany i mojego uzdrowienia. Pochwaliłem Pana Jezusai nie widziałem już zgromadzonych. Duch Święty składał mojeświadectwo otrzymania drugiego życia, nawrócenia i uzdrowienia. Chyba długo mówiłem, głos mi się załamywał, coś ściskałomnie za gardło. Mówiłem głośno, coraz głośniej. Moje gesty wyrażały stan duszy, szczęścia, dziękczynienia Bogu za wszelkiełaski, którymi mnie obdarował. Showman  powiedziała późniejjedna ze znajomych. Nie szkodzi. Dla Jezusa mogę być showmanem, jeśli tylko moje świadectwo otworzy serca ludzi na Jego miłość. Ostatnio przeprowadzone badania medycznepotwierdzają cofnięcie choroby nowotworowej.
Ryszard
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