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TYDZIEŃ

4 – PAN JEZUS JEST BLISKO

Dzień 22
Tekst do rozważania na dzisiejszy dzień: Łk 1, 26-38
Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez
chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Tak jak przy każdej modlitwie.
Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go
więc w tym momencie, aby Duch Święty prowadził Twoją modlitwę.
Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił
Twoje intencje, pragnienia, decyzje, czyny - by służyły tylko większej
chwale Boga i dobru innych ludzi.
Zaangażuj teraz wyobraźnię. Spróbuj wyobrazić sobie historię,
którą przeczytałeś. Przyjrzyj się Maryi, prostej dziewczynie izraelskiej,
do której przychodzi archanioł Gabriel… o której to było godzinie?… jak
wyglądało to miejsce?… co robiła Maryja?… Przysłuchaj się słowom
anioła… posłuchaj dialogu między Maryją a tajemniczym i
niespodziewanym przybyszem… przyjrzyj się też Maryi, która wszystkie
słowa rozważa w sercu… Uważnie wsłuchaj się w odpowiedź, jaką
Maryja daje Posłańcowi.
Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie
poproś o łaskę dania Bogu najlepszej odpowiedzi na Jego wołanie, na
Jego pragnienie – by powiedzieć Bogu „Tak” całym życiem.
1/. Maryja to prosta dziewczyna, która żyje sobie w małej wioseczce,
gdzieś w Galilei. Była zaślubiona Józefowi, z którym jednak jeszcze nie
rozpoczęli wspólnego życia. I oto pewnego dnia zjawia się u niej
tajemniczy Posłaniec, który zaprasza ją do współpracy z Bogiem w Jego
dziele zbawienia. Maryja jest zmieszana już samym pozdrowieniem,
które kieruje do niej anioł. Lecz to, co jej oznajmia potem, przechodzi
wszelkie wyobrażenia. Ma zostać Matką Boga, ma stać się kobietą, przez
którą przyjdzie na świat Bóg-Człowiek. W jej życiu ma się dokonać
rewolucja, całkowita zmiana, która będzie miała wpływ nie tylko na jej
życie, ale i całej ludzkości (z czego pewnie jeszcze sobie nie zdaje

sprawy).
Bóg również i do Ciebie przychodzi z propozycją… chce, by również w
Tobie narodził się Jego Syn – Jezus Chrystus. Chce, by rodził się w
każdym Twoim słowie, każdym geście, każdym czynie… Bóg chce
zamieszkać u Ciebie… Ale nie zawsze jest to tak wyraźna propozycja.
Bardzo często dokonuje się to poprzez drobne kroki. Zaprasza cię do
wierności przykazaniom, Swoim słowom… zaprasza do odrzucania zła w
życiu… szukania dobra… przebaczania… życia w prawdzie... często w
drobnych sprawach dnia codziennego. Czy dostrzegam w moim życiu te
Boże propozycje… to Jego pragnienie, by zamieszkać w moim sercu?
Czy jestem wrażliwy na Jego głos, zapraszający mnie do współpracy z
Nim? Masz czas, nie spiesz się w modlitwie, wróć do wydarzeń z
przeszłości czy doświadczałeś takich natchnień, usłuchałeś tych
„zwiastowań”? Jak tak, to podziękuj za Twoją wrażliwość; jak nie
słyszałeś tego głosu, poproś o uważność i wypełniaj usłyszane Słowo.
2/. Maryja jest zmieszana, byśmy powiedzieli „skołowana”… nie wie, co
odpowiedzieć. Ale jedno jest pewne – nie straciła wiary, nie utraciła
ufności Bogu. Nie wątpi w słowa posłańca (jak to uczynił Zachariasz), nie
pyta „czy się to stanie”, czy jest to w ogóle możliwe, ale pyta „jak to jest
możliwe”, jak się to stanie? Pytanie bardzo na miejscu, bo chociaż jest
zaślubiona Józefowi, nie ma doświadczenia życia małżeńskiego… poza
tym, czy Bóg chce uczynić Swoim Synem dziecko, które miałaby z
Józefem?
Nie bój się mieć w swoim życiu wątpliwości… nie bój się pytać. Ale ucz
się od Maryi jednego – całkowitego zaufania Bogu. Nie wiem, jak to
zrobić, nie wiem, jak to się stanie – ale ufam. Nie rozumiem wszystkiego,
może nawet boję się – ale ufam. Bóg jest większy od wszystkich moich
wątpliwości, lęków, znaków zapytania… Nie wiem, dlaczego coś się
wydarzyło w moim życiu, szczególnie coś trudnego, bolesnego,
tragicznego… nie wiem… ale ufam! To nie jest próba zagłuszenia bólu –
to oparcie się na Kimś, kto zna mnie lepiej niż ja znam siebie.. kto
mieszka we mnie i chce dla mnie dobra… zawsze! Pomyśl przez chwilę o
tych wszystkich momentach trudnych, niezrozumiałych… i o swoim
zaufaniu Bogu w takich chwilach… czy chcesz coś Bogu powiedzieć w
związku z tym? Masz czas, nie spiesz się w modlitwie. Pozwól Bogu

Ciebie odnaleźć.
3/. Na obawy Maryi anioł odpowiada przekazując jej dobrą nowinę – to
sam Bóg z mocą wkroczy w Twoje życie Maryjo i poczniesz Syna mocą
Ducha Świętego. To sam Bóg zatroszczy się o Ciebie i o Twoją rodzinę.
Bo cokolwiek by się nie wydarzyło – dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Po tych słowach Maryja odpowiada aniołowi swoje „Fiat-Tak” – zgadza
się na to, co Bóg dla niej przygotował, choć i tak nie wie, dokąd ją to
zaprowadzi, w jakim stopniu zmieni Jej życie i co ostatecznie z tego
wszystkiego wyniknie… Nie wie, ale ufa – cała powierza się Bogu i
całym swoim życiem daje odpowiedź na Jego zaproszenie. Odpowiedź
wobec Boga jest tylko jedna – Tak. Maryja nie wie wszystkiego
dokładnie, co i jak będzie, ale ma światło na jeden krok w wierze i ten
krok wykonuje. Po tym kroku, po jego uczynieniu, znów otrzyma światło
na jeden krok, aby pójść do Elżbiety, i to uczyni, po czym znów światło
na jeden krok w wierze, i w ten sposób żyje człowiek wierzący.
Otrzymuje światło na jeden krok.
Jaką ty dajesz odpowiedź Bogu w swoim życiu? Na ile jesteś w stanie
ofiarować Bogu swoje życie… na ile jeszcze zostawiasz sobie jakieś jego
fragmenty „tylko dla siebie”? Czy chcesz dać Bogu lepszą odpowiedź niż
dawałeś do tej pory? Co chciałbyś Mu powiedzieć odnośnie Twojej
ufności, zawierzenia Bogu? Zazwyczaj chcielibyśmy otrzymać
„instrukcję od Boga”, gdzie jest wszystko wyszczególnione w miarę
dokładnie, co i jak czynić, co powiedzieć, jak się zachować, jakie podjąć
decyzje, co mnie czeka w przyszłości, czy podołam wszystkiemu. Popatrz
na Maryję, ona w chwili zwiastowania, nie wie, jak ma rozmawiać z
Józefem, co i jak ma Mu powiedzieć, nie wie jak to będzie, nie wie o tym,
że będzie droga do Betlejem (bardzo niebezpieczna – bo tuż przed
rozwiązaniem), że tam nie będzie dobrych warunków do urodzenia Syna
Bożego; Maryja, nie wie wiele, ale... ma światło na jeden krok w wierze i
ten krok czyni – tak się żyje wiarą, a nie wiedzą i zabezpieczeniami!
Kończąc modlitwę porozmawiaj z Panem i powiedz Mu o tym, co
teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Wylej przed Nim swoje
serce, które On przed chwilą poruszył. Pamiętaj, by to, co będziesz mówił
Bogu miało związek z przebytą modlitwą, nie „chowaj się za pobożnymi
ogólnikami”, które nic nie wnoszą. Zakończ odmawiając: Ojcze nasz.

Spróbuj zapisać sobie w „dzienniku duchowym” najważniejsze
myśli, światła, uczucia, jakie pojawiły się podczas całej modlitwy. Jeśli
nie masz na to czasu bezpośrednio po niej, możesz to zrobić później, ale
zrób. Pan jest blisko!

Dzień 23
Tekst do rozważania na dzisiejszy dzień: Łk 1, 39-45
Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i postępuj jak w każdym dniu.
Zaangażuj teraz wyobraźnię. Jeśli nie zdążyłeś jeszcze przeczytać
fragmentu z Pisma Świętego, zrób to teraz. Następnie spróbuj wyobrazić
sobie historię, którą przeczytałeś. Spotkanie dwóch kobiet, obie są
Matkami: młodziutka Maryja i o wiele od niej starsza, jej krewna
Elżbieta, przyglądnij się w wyobraźni obu twarzom tych Niewiast,
popatrz na to spotkanie, o czym mówią... Jest także dyskretna, choć
niewidoczna obecność i Jana Chrzciciela i Jezusa.
Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie
poproś o łaskę dobrej pamięci o Twoich Bliskich, o dar dobrych,
owocnych spotkań z nimi czy to wirtualnie, telefonicznie czy na żywo.
Aby wnosiły wzajemny pokój i radość, choć skrytą obecność Boga.
1. Wyjątkowe macierzyństwo. Dwie niewiasty - w różnym wieku, z
różnych środowisk: jedna zamężna od wielu lat, druga niedawno
zaślubiona. Dwie radosne tajemnice, wypełniające ich serca: są Matkami.
Dwie pobożne Izraelitki, obdarowane łaską macierzyństwa, oczekujące
narodzin Dzieci. Elżbieta jest kobietą w podeszłym wieku. Była
bezpłodna, a teraz ukrywa się ze swym macierzyństwem przed wścibskim
otoczeniem. Nosi w swym łonie chłopca, który Jezusowi przygotuje
drogę. Maryja to piękna, młoda i skromna dziewczyna. Zaślubiona jest
przystojnemu Józefowi, prawemu człowiekowi. Za sprawą Ducha
Świętego i Ona nosi pod sercem Syna. Obie niewiasty uwielbiają Boga,
bo uczynił im naprawdę "wielkie rzeczy". Podczas modlitwy rozważ to
spotkanie, jego klimat. Popatrz na kobiety: jak spotykają się pełne
wzajemnej życzliwości, jak rozmawiają i obdarowują się radością. Jakże

piękne to spotkanie.
Maryja idzie z pośpiechem do swej kuzynki Elżbiety, której
tajemnicę wyjawił Jej anioł, i wnosi w progi domu Zachariasza radosne
Boże pozdrowienie. Napełnia ono Elżbietę, jej Dzieciątko: mały Jan
porusza się w łonie Mamy, tego nie można przeoczyć. Elżbieta wie, że
gości Matkę swego Pana i oddaje Jej hołd uwielbienia: „Błogosławiona
jesteś miedzy niewiastami i błogosławiony jest owoc Twego łona”. Te
słowa na wieki weszły do modlitwy Kościoła, wielbiącej Boga za Maryję
i Jezusa. Wiele razy i Ty je wypowiadasz. Są one powtarzane z wielkim
szacunkiem i indywidualnie i we wspólnocie Kościoła. Czy nie za bardzo
się do nich przyzwyczaiłeś? Może tak bardzo, że stały się „oklepane”?
Warto odnowić tę modlitwę: otóż popatrz na obie niewiasty, na ich
spotkanie i tak widząc je w swojej wyobraźni, wypowiedz te słowa
głośno z wielkim uszanowaniem.
Elżbieta jako pierwsza uwielbiła Maryję. Wraz ze swoim synem i mężem
oczekiwała na zbawienie, które miało nadejść wraz z narodzinami
Mesjasza. Podczas tego spotkania poczuła się też zrozumiana; to, co
wywoływało dotychczas lęk i wstyd, przerodziło się w wielką radość.
Elżbieta wyczuwa tajemnice Maryi. Wie, że Ona jest „błogosławiona
między niewiastami”. Maryja czuje się, obdarowana miłością, przyjęta w
swej tajemnicy. „A skądże mi to, że Matka mego Pana przychodzi do
mnie?” Elżbieta wszystko wie, a wiedzę tę otrzymała wraz z
pozdrowieniem Maryi. Dlatego nazywa ją „Błogosławioną, która
uwierzyła słowom Pana”. Błogosławieństwo pochodzi z wiary w Słowo
Pana, i Ty możesz stać się uczestnikiem tego błogosławieństwa, kiedy z
wiarą Słowo przyjmujesz i wypełniasz je jak Maryja.
2. W osobie Maryi Zbawiciel przychodzi do swego ludu, aby go uświęcić
i zbawić. Jakaż niezwykła tajemnica nawiedzenia kryje się w pozornie
zwyczajnych odwiedzinach krewnej, we wzajemnym przenikaniu się,
kobiecej intuicji, w serdecznym przyjęciu Matki Boga-Człowieka.
Elżbieta jest obrazem spragnionego ludu, oczekującego Zbawiciela.
Swoimi słowami pozdrawia Tego, który do niej przychodzi; Tego, który
żyje już pod sercem Maryi. Pomyśl, czy Ciebie Bóg obdarza łaską
dzielenia się z innymi radosną nowiną. Jakie są Twoje: pozdrowienie,
życzliwość, radość? Jakim jesteś świadkiem Chrystusa? Co robisz, aby

inni mogli rozpoznać Go jako Zbawiciela rodzaju ludzkiego? Jak dzielisz
się swoimi doświadczeniami, także religijnymi? Jakim jesteś świadkiem?
Rozważaj słowa: Duch Święty napełnił Elżbietę. Dopiero wtedy wydala
ona okrzyk radości. A Maryja, kiedy była pod wpływem Ducha Świętego
i uwierzyła słowom anioła, stała się Błogosławioną. Radość Maryi i
Elżbiety miała stać się udziałem całego narodu, oczekującego Zbawiciela.
Pomóż ludziom ucieszyć się wzajemnym zrozumieniem, uszczęśliwić się
sobą.
3. Maryja nie mówi wiele. Gdy przybywa do Elżbiety, serdecznie ją
pozdrawia, ale już samo Jej przyjście z pośpiechem było wymownym
znakiem. Pragnęła szybko zwiastować światu obecność Jezusa. Wniosła
Go w dom Zachariasza, by uradować Nim krewnych i siebie; przyniosła
Go po to, aby Jego łaska docierała do wszystkich spragnionych. Także i
Ty opowiadaj ludziom o Bożym Narodzeniu, o "owocu żywota" Maryi,
który przyjął ludzkie ciało i nadał mu wielką godność. Może coś się
poruszy w ich sercach i zapragną i z Nim się spotkać i posłużyć bliźnim.
Kończąc modlitwę porozmawiaj z Panem i powiedz Mu o tym, co
teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Wylej przed Nim swoje
serce, które On przed chwilą poruszył. Pamiętaj, by to, co będziesz mówił
Bogu miało związek z przebytą modlitwą. Zakończ odmawiając: Ojcze
nasz.
Spróbuj zapisać sobie w „dzienniku duchowym” najważniejsze
myśli, światła, uczucia, jakie pojawiły się podczas całej modlitwy. Jeśli
nie masz na to czasu bezpośrednio po niej, możesz to zrobić później, ale
zrób. Pan jest blisko!
Dzień 24
Tekst do rozważania na dzisiejszy dzień: Mt 1, 18-25
Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez
chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Tak jak przy każdej modlitwie.
Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go
więc w tym momencie, aby Duch Święty prowadził Twoją modlitwę.
Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił
Twoje intencje, pragnienia, decyzje, czyny - by służyły tylko większej

chwale Boga i dobru innych ludzi.
Zaangażuj teraz wyobraźnię. Spróbuj wyobrazić sobie historię,
którą przeczytałeś. Przyjrzyj się Józefowi, młodemu mężczyźnie,
zakochanemu w Maryi, dziewczynie z Nazaretu. Pomyśl o jego
rozterkach, o bólu jaki ma w sercu, o wszelkich wątpliwościach jakie
kłębią się w jego głowie. Przysłuchaj się słowom anioła… popatrz na
jego postawę i na działanie.
Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. Dzisiaj poproś o łaskę
dawania Bogu najlepszej odpowiedzi na Jego propozycje o światło na
jeden krok i odwagę, by ten krok uczynić. Niech modlitwa prowadzi
Ciebie do działania.
1/. Święty Józef - mąż Maryi - nie był siwowłosym starcem z patriarszą
brodą, lecz młodym przystojnym mężczyzną w pełni sił, który w wielkim
trudzie pracował w warsztacie ciesielskim, by utrzymać z pracy swych
rąk powierzone mu przez Boga i najdroższe Jego sercu osoby: Jezusa i
Maryję. Prowadził życie pełne obowiązków w ubogiej codzienności.
Ewangelista Mateusz opisał Józefa jako człowieka sprawiedliwego.
Przeżył On bowiem dramat swej prawości, kiedy zrozumiał, że Maryja
spodziewa się dziecka. Kochał Ją, ale w sumieniu nie mógł uznać za
swoje Dziecko, któremu nie przekazał życia. Nie chcąc zniesławić Maryi,
postanowił opuścić Ją potajemnie i zerwać zaręczyny. Myślał sobie
pewnie: takie zachowanie obciąży tylko mnie, a uniewinni i oczyści
Maryję. Ludzie będą przekonani, patrząc na brzemienną Maryję, że to jest
moje dziecko i że porzucając kobietę w błogosławionym stanie postępuje
niegodnie. I tak chciał uczynić. Godzi się na krzywdzący ludzki osąd
względem siebie, byleby nie skrzywdzić swej Małżonki. Bierze na siebie
cały ciężar tej niezwykłej sprawy i to nie bez bólu w sercu, ale się lęka.
Jest to bardzo trudna, najtrudniejsza decyzja na ten czas, bardzo bolesna
dla Niego. Jest w dramatycznym położeniu, ale jak bardzo bliski nam,
gdy przeżywamy trudności i gdy szukamy sensownego ich rozwiązania.
Bóg przychodzi mu z pomocą: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć
siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczęło.” Pouczony przez anioła pozostanie przy Maryi, jest
zdecydowany żyć życiem wyrzeczenia i absolutnej wstrzemięźliwości.
Dotrzymał tych zobowiązań. Wyrzekł się ludzkiego szczęścia,

zwyczajnych rodzinnych planów, swych praw do pożycia małżeńskiego, a
wszystko po to, by być pomocnikiem w urzeczywistnianiu planu, jaki
miał Bóg względem Niego, Jezusa i Maryi. Jest cierpliwy i uległy wobec
Bożych planów. Jeśli podoba Ci się postawa Józefa powiedz o tym Panu,
uzyskaj dla siebie łaskę bycia podobnym do Niego, naśladowania Go w
prawości, pewnie nie obejdzie się i u Ciebie bez bólu. Nie bój się, Pan jest
z Tobą, tak jak był z Józefem, Pan jest blisko - tuż!
2/. Rozważ, jakie nowe zadania stoją przed Józefem od chwili, gdy
przyjmuje na siebie obowiązek głowy Najświętszej Rodziny. Otrzymał
podobnie jak Maryja, światło na jeden krok i to czyni: „wziął Maryję do
siebie”, stał się jej „Ochroniarzem”; przy Nim Ona czuje się bezpiecznie.
Jak Bóg domaga się od niego mocnej wiary?! Zdaj sobie sprawę, jak On
żył wiarą, jak bardzo wiara decydowała o jego decyzjach życiowych, jak
był konsekwentny i posłuszny Bogu. Śledź pilnie, jak i w czym objawiało
się Jego posłuszeństwo. To jest możliwe! Proś o postawę posłuszeństwa
w wierze, o konsekwencje w wierze. Nie jesteś w tym sam Pan jest z
Tobą.
3/. Józef powstał ze snu i uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. To jest
odpowiedź Józefa Bogu. Innym razem, gdy niebezpieczeństwo zagrażało
życiu Jezusa i Maryi także, na rozkaz anioła, w nocy udał się w daleką
drogę, aż do Egiptu (Łk 2,13-15). Zauważ jak głęboką przeżył przemianę:
od chęci potajemnego opuszczenia Maryi do pozostania przy Niej z
polecenia anioła. Jak głęboko odczuł działanie Boże, skoro z polecenia
anioła poszedł do Egiptu i na jego polecenie powrócił do Galilei. Józef,
podobnie jak i Maryja, otrzymują od Boga światło na jeden krok w
wierze, i tylko na jeden! Nie otrzymuje na dwa albo na więcej – jak
pewnie i my byśmy chcieli. Józef pewnie myśli: mam iść do Betlejem –
no dobrze, ale czy to nie za bardzo niebezpieczna droga... i to podjęta z
rozkazu nie Boga a Cezara; czy poradzę sobie w Betlejem... a kto nas tam
przyjmie? Jak tam z noclegiem, czy będzie miejsce? Albo w innej
sytuacji: ma uchodzić do Egiptu w nocy, z całym dobytkiem; nie wiem
czy jestem na to przygotowany... a jaka jest sytuacja w obcym kraju? I
znów czy podołam? Czy nie jest tam niebezpiecznie... itd? Józef podobnie
jak i Maryja nie wie wiele, ale ma światło na jeden krok i ten krok czyni.

Po jednym kroku, otrzymuje na kolejny, a jak go wykona, to znów na
kolejny i tak żyje wiarą na jeden krok.
Nie było mu obcym doświadczenie losu wygnańca, szukającego
schronienia w obcym kraju. Jak bardzo w tych wydarzeniach, których On
doświadczył, jest nam bliski i może przyjść nam z pomocą.
Kończąc modlitwę porozmawiaj z Panem i powiedz Mu o tym, co
teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Jak postawa Józefa
koresponduje z twoim życiem, Twoimi zabezpieczeniami. Pamiętaj, by to,
co będziesz mówił Bogu miało związek z przebytą modlitwą. Może to
jest dobre miejsce, aby zrobić odpowiednie postanowienia. Zakończ
odmawiając: Ojcze nasz. Zapisz najważniejsze myśli.

Dzień 25
Tekst do rozważania na dzisiejszy dzień: Łk 2, 1-14
Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez
chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Tak jak przy każdej modlitwie.
Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go, aby
Duch Święty prowadził Twoją modlitwę. Poproś także, by Pan usuwał w
niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje intencje, - by służyły
tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.
1. Po raz kolejny obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Cały rok
czekamy na te dwa dni, a gdy przyszły, to w gruncie rzeczy nie wiemy co
robić i jak je dobrze wykorzystać. Niektórzy spędzają je przed telewizorem
albo na siedzeniu przy stole, może kogoś odwiedzą, pójdą na spacer, albo
śpią, bo są zmęczeni całymi przygotowaniami. Szczytem przeżywania dla
niektórych, to traktowanie tych dni, jako dzień dobroci dla wszystkich
wokoło. Wówczas wiele jesteśmy w stanie zrozumieć, wybaczyć, może
nawet udać, że zapominamy bóle, połamać się opłatkiem, być dobrym przynajmniej na te dwa dni. Ale czy o to chodzi?
2. Zobaczmy jak to wydarzenie opisuje Ewangelista Łukasz. Przedstawia

On twarde realia tamtego wydarzenia. Józef z brzemienną Maryją pokonują
pieszo wiele kilometrów (około 150!), aby zapisać się w mieście
pochodzenia Józefa. Wypełniają obowiązek, jaki został na nich nałożony,
tak samo jak na wielu innych ludzi i to wcale nie łatwy obowiązek! a wręcz
niebezpieczny – szczególnie dla Maryi i Jej Dziecka. A mogłoby się
wydawać, że przyjście Zbawiciela na świat jest najważniejsze i cała
rzeczywistość powinna być temu wydarzeniu podporządkowana. Nic
bardziej mylnego! Warunki zewnętrzne także powinny być jak najlepsze i
najwygodniejsze dla narodzin Mesjasza i znów nic z tego, jak pokazuje nam
relacja Łukasza. Nie było szpitala, nawet gospody, tylko grota dla zwierząt.
Ale miejsce i czas wybrał sam Bóg. Wybrał takie jakie Jemu się wydawało
najstosowniejsze i najodpowiedniejsze. Jaka dla nas płynie z tego
nauka?Właśnie te warunki w jakich się znalazł odpowiadały Mu
najbardziej. Może jest to zachęta dla nas, aby zobaczyć swoją codzienność
przez pryzmat Bożego Narodzenia. A więc to miejsce, w którym jestem, jest
dla mnie najodpowiedniejsze i najlepsze. Moje miejsce, mój pokój, moje
mieszkanie, dom jest o wiele lepsze niż grota betlejemska. Może niech
tegoroczne święta 2014 będą czasem refleksji i dowartościowania
zwykłości i mojej codzienności. Właśnie w takich warunkach Jezus do mnie
przychodzi. Patrząc z innej strony można chyba powiedzieć, iż taka jaka jest
nasza codzienność takie są nasze święta. Jakie jest nasze przeżywanie
codzienności takie jest przeżywanie świąt.
3. Popatrzmy na główne postacie Narodzenia Pańskiego.
Józef - nie wiele wiemy o Nim z kart Pisma Świętego - jest postacią co
najmniej "trzecioplanową", jakby tłem do wszystkich wydarzeń. Nie
wypowiada żadnego zdania, a mimo tego jest człowiekiem wielkiej wiary,
wielkiego zaufania i bezgranicznego oddania Bogu. Już sama wyprawa do
Betlejem o tym świadczy. Światło na jeden krok! Jest wielki w swojej
cierpliwości i zwykłości. Józef jest również tym, który przyczynił się do
wypełnienia zapowiedzi przyjścia Mesjasza - (Mi 5,1) - pochodził z rodu
Dawida i pochodził z Betlejem.
Maryja - jeżeli jest mowa o Maryi, to jest ona zawsze blisko Jezusa. Zawsze
wskazuje na Niego, zawsze jest postacią "drugoplanową". Mamy sytuację,
gdzie jeszcze nienarodzony Jezus wędruje z Nią do Betlejem, mamy także

wydarzenie z Kany Galilejskiej, gdzie mówi „Zróbcie wszystko cokolwiek
wam powie” - (J 2,5). Mamy również sytuację z Golgoty, gdzie jest blisko
ukrzyżowanego Jezusa i wraz z Nim cierpi. Za każdym razem jednak to ON
jest najważniejszy i to ON jest w centrum. Maryja w Betlejem rodzi Jezusa,
nie dla siebie, ale żeby dać Go światu, by dać Go każdemu z nas. Dzięki
Niej Jezus przychodzi na świat, do każdego z nas, a Ona ze spokojem i
cierpliwością podejmuje wszystkie wyrzeczenia z tym związane. Jest obok,
jest „druga”.
Pasterze - pierwsi, którzy dowiadują się o dobrej nowinie. Są to osoby, które
po ludzku nie zasługują na takie wyróżnienie. Są zwykłymi pasterzami
przebywającymi na polu. A jednak to właśnie im anioł zwiastuje radosną
wiadomość. Reagują bardzo normalnie, po prostu przestraszyli się. Ale
pomimo tego, wyruszają na spotkanie z Panem. Wyruszają - mówią do
siebie: „chodźmy do Betlejem”, aby zobaczyć Mesjasza, przywitać Go i
oddać Mu pokłon, aby patrzeć, zawierzyć i adorować Jezusa. Często nie
stać nas nawet na reakcję pasterzy! Wydaje się nam niekiedy, że do
spotkania z Panem jest potrzebna szczególna okazja i szczególne miejsce,
że na moje „pole” Pan nie pośle anioła, że Pan nie przyjdzie.
Doświadczenie Pasterzy pokazuje jednak coś innego. Od tego właśnie
„pola” – od „Pola pasterzy” Jezus może rozpocząć swoją misję. Twoje
„pole”, Twój pokój, mieszkanie, Twoje serce to najlepsze miejsce spotkania
z Panem.
Kończąc modlitwę porozmawiaj z Jezusem i powiedz Mu o tym,
co teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Niech to będzie
spontaniczna rozmowa. Wylej przed Nim swoje serce, które On przed
chwilą poruszył. Pamiętaj, by to, co będziesz mówił Bogu miało związek
z przebytą właśnie modlitwą. Podejmij właściwe decyzje. Zakończ
odmawiając: Ojcze nasz.
Spróbuj zapisać sobie w „dzienniku duchowym” najważniejsze
myśli, światła, uczucia, jakie pojawiły się podczas całej modlitwy. Jeśli
nie masz na to czasu bezpośrednio po niej, możesz to zrobić później, ale
uczyń.
Dzień 26 - Powtórka nie tylko jedna. W okresie świątecznym, można

wiele razy powtarzać, te modlitwy jakie są Tobie bliskie. Niech czas
radości świątecznej będzie także na modlitwie.
Św. Ignacy zachęca do tego, by robić powtórki czyli pogłębiać
rozważane prawdy. To co było, co rozważaliśmy w poprzednich dniach
powróćmy do tego na powtórce i zgłębiajmy to sercem. Wróćmy do tej
medytacji, której treści chcielibyśmy pogłębić, do tych elementów, które
miały dla nas szczególne znaczenie. Co było dla nas „najmocniejsze”. Mogą
to być pojedyncze słowa, zdania, myśli, może odczucia lub natchnienia.
Schemat modlitwy powtórkowej zachowujemy zawsze taki sam.
Pamiętajmy o proszeniu o owoc modlitwy. Ważne także jest zakończenie
takie jak zawsze.
Parafia św. Ignacego Loyoli
o. Maciej Konenc SJ
53-526
Wrocław
ul. W. Stysia 16
Tel. 0-71/334-23-18

ANKIETA PODSUMOWUJĄCA REKOLEKCJE
1. Jakie były Twoje najważniejsze, „najmocniejsze” przeżycia i
doświadczenia rekolekcyjne, owoce tych rekolekcji?
2. Co z tego rekolekcyjnego doświadczenia „zabierasz” w swoją
codzienność?
3. Na jakie trudności napotkałaś/napotkałeś w czasie trwania tych
rekolekcji? (wymień je i pokrótce i opisz)
4. Jakie masz uwagi, sugestie, propozycje na przyszłość w tego typu
rekolekcjach? Jak wg Ciebie można lepiej je zorganizować? Co
można poprawić, ulepszyć aby było owocniej i pożyteczniej dla
Uczestników?
Włączyć się można pisząc odpowiedzi na adres:
rekolekcjeadwent@gmail.com albo do o. Macieja.

AMDG

