8 KSZTAŁTOWANIE UCZNIÓW
Każdego dnia rozpoczynaj Lectio Divina modlitwą do Ducha Świętego.
Dzień 1. Przeczytaj Mt 14,13-21
Oto nasz Bóg! Zdjęty litością nad zmęczonym, chorym i zgłodniałym tłumem
bierze w swoje dłonie chleb i ryby, odmawia błogosławieństwo i rozdaje
uczniom, aby oni rozdawali wszystkim głodnym. Noc na pustkowiu pachnie
chlebem…
On jest Chlebem! Codziennie na ołtarzach całego świata, przez ręce kapłanów,
z miłości do nas daje nam siebie, za darmo, abyśmy żyli…

Dzień 2. Przeczytaj Mt 14,22-36
Po nakarmieniu głodnych Jezus odchodzi na górę, aby się modlić. Czy modli się
o wiarę dla uczniów, aby mogli wypełniać Jego polecenie „ wy dajcie im jeść!”?
Za chwilę zwróci się do Piotra „ człowiecze małej wiary”…
Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani do chodzenia po wodzie, tak jak On i z
Nim. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy patrzymy na Niego. Kiedy stawiamy
sobie przed oczami samych siebie i nasze problemy, ogarnia nas lęk i toniemy.
Jednak ta chwila największego zwątpienia jest jednocześnie początkiem
największego zawierzenia Bogu, do którego z głębi serca możemy zawołać
„ Panie, ratuj mnie!”

Dzień 3. Przeczytaj Mt 15,10-20
Pan Bóg patrzy na nasze serca… To serce czyni nas czystym lub nieczystym w
oczach Boga. „ To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka
nieczystym”.
Choćbyśmy nie wiem jak często i starannie myli ręce, nigdy nie będziemy
zasługiwali na Chleb życia! To ten chleb ma moc sprawić, aby nasze serce stało
się oddane Jezusowi, „ stawiało sobie zawsze Pana przed oczy.” por. Ps 16,8.
„ Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste”! Ps 51,12

Dzień 4.Przeczytaj Mt 15,32-38
Jak trudno uwierzyć, że Ojciec daje swoim dzieciom chleb każdego dnia! I jak
trudno pojąć, że tego chleba naprawdę potrzebujemy codziennie na nowo, i że
to Jego Syn jest Chlebem… Dlatego Jezus cierpliwie ponawia znak, który uczynił
już wcześniej. .. Może bardziej ze względu na uczniów, którzy jeszcze nie
rozumieją… I będzie to czynił aż do końca świata!
Ile jeszcze będzie Eucharystii w moim życiu, abym stała się Eucharystią daną
przez Ojca siostrom i braciom?

Dzień 5. Przeczytaj Mt 16,5-12
Kwas faryzeuszów i saduceuszów to żądanie znaku z nieba według własnych
oczekiwań; to niezrozumienie, że ten jedyny chleb, który może zaspokoić nasz
głód jest zawsze z nami. Ale nie po to, abyśmy sami tylko się nim sycili, ale po
to, byśmy dzielili się nim z braćmi.
Czy moja obecność na Eucharystii przekłada się na służbę braciom, aż do
ofiarowania życia, czy jest tylko zwykłym rytuałem, w którym nie rozpoznaję
Ciała Chrystusa?

Dzień 6. Przeczytaj Mt 16,13-20
Tylko ten, kto jest wolny od kwasu faryzeuszów i saduceuszów może otrzymać
dar rozpoznania w Jezusie Chrystusa, Syna Boga żywego.
Spójrz na drogę, którą przebyłeś, idąc za Jezusem… Byłeś na Górze
Błogosławieństw, słuchałeś Jego głosu, widziałeś cuda… On ciebie wybrał na
swojego ucznia… Czy jesteś gotowy iść dalej? Dzisiaj Jezus pyta każdego z nas:
„A wy za kogo Mnie uważacie?”
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