PAPIESKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
(Poland)
Od ostatniego Forum Charyzmatycznego minął już prawie rok, więc nadszedł właściwy czas na krótką choćby refleksję. Zeszłoroczne spotkanie wspominam niejednokrotnie, czy to w rozmowach, czy też w trakcie modlitwy indywidualnej. Z upływem czasu wspomnienia dotykają właściwie tylko tych momentów, które najbardziej trafiły do serca. Dla mnie niezapomniane pozostają m.in. chwile wspólnej modlitwy w językach, jaką rozbrzmiewał wówczas kościół Ojców Jezuitów. Jestem z nim związany od 17 lat i przyznać muszę, że dotąd w czymś takim udziału nie brałem, a wspaniałych spotkań przeżyłem tam mnóstwo.
Wiele osób pamięta zapewne, że w tak głęboką modlitwę wprowadziła obecnych Kim Kollins, która sama od 1997 r. doświadczała wielkiej jej mocy. Stąd wziął się „Płonący Krzew”, czyli inicjatywa nieustającej modlitwy adoracyjnej i wstawienniczej w intencji Kościoła. Kim odkryła, że Bóg właśnie do Odnowy Charyzmatycznej kieruje to wezwanie, gdyż tutaj złożył wspaniałe narzędzie pomocne do takiej posługi. Chodzi o charyzmat modlitwy w językach. Skoro św. Paweł zachęca, aby posiadane przez ludzi dary służyły ku zbudowaniu Kościoła (1 Kor 14,12.26), to modlitwa wstawiennicza na pewno temu służy.
Zeszłoroczne Forum skłoniło grupy modlitewne spotykające się przy Parafii Ojców Jezuitów w Łodzi do podjęcia dziewięciodniowej nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Każdego dnia zbieraliśmy się na dwugodzinnej, wieczornej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i każdego dnia przeżywaliśmy atmosferę Wieczernika. Jest to na pewno dobry początek, choć ideałem byłaby oczywiście adoracja całodobowa. Tak wygląda ta modlitwa w wielu miejscach we Włoszech. Salvatore Martinez, koordynator narodowy włoskiej Odnowy w Duchu Świętym, pisał do mnie, że we wszystkich diecezjach jego kraju powstają takie „wieczerniki modlitwy”, prowadzonej przez członków grup Odnowy. Na o wiele mniejszą skalę podobne spotkania odbywają się także na Węgrzech. Przewodniczący tamtejszego Komitetu Narodowego, Laszlo Gorove mówił mi o wielu błogosławieństwach dotykających grupy podejmujące taką modlitwę, przede wszystkim większa jedność pomiędzy ich członkami.  O nowennie wieści nadeszły też z Belgii i Gibraltaru. Najbardziej jednakże zaskoczyła mnie wiadomość z Mostaru w Bośni i Hercegowinie. W kraju tym, wcale nie katolickim w swojej większości, w którym Odnowa Charyzmatyczna praktycznie dopiero zaczyna działać, zorganizowano nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Na adoracji trwano 24 godziny na dobę, modląc się o miasto, o zaakceptowanie Odnowy w Bośni i Hercegowinie, o jedność Kościoła w kraju (tak niedawno toczyła się tam niezwykle okrutna wojna, więc problem jest nadal bardzo bolesny) i na całym świecie, a także za chorych.
Wynika z tego, że VII Forum wpisało się w jakiś nowy nurt, płynący przez Kościół w wielu miejscach Europy i świata. Że tak jest zapewnił wszystkich Ojciec Święty w ostatnią wigilię Zesłania Ducha Świętego. Jan Paweł II zaprosił włoską Odnowę w Duchu Świętym do współprowadzenia z nim nieszporów na placu Św. Piotra. W trakcie tradycyjnych dla niego pozdrowień zachęcił: MIEJSCE NA SŁOWA PAPIEŻA. Taką rekomendację otrzymało jak dotąd rzadko które dzieło podejmowane przez Odnowę. Czy w ten coraz szerszy nurt włączą się i polskie grupy? Czy doświadczenia z Forum do tego zachęcą?

Dariusz Jeziorny
Wszystkich, którzy taką nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego zorganizowali i chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami zapraszamy do napisania świadectwa.
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