1.

ADORACJA:

A. Nie spiesząc się wycisz myśli i emocje; uświadom sobie, że jesteś
zanurzony w t a j e m n i c y Ś W I Ę T E J O B E C N O Ś C I P A N A – TEGO, który
Ciebie z miłości stworzył, który z miłością podtrzymuje Cię w istnieniu. Proś
DUCHA ŚWIĘTEGO, aby modlił się w Tobie.
B.
Z wiarą, z pragnieniem nawiązania głębokiej, osobistej relacji z PANEM
trwaj przed NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM.
Na początku Nowego Roku, tak jak i każdego dnia, Pan chce, abyśmy ciągle na
nowo odkrywali Jego nieustającą, choć ukrytą, obecność wśród nas:

Na początku było Słowo (...) A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas (J 1,1; 14)
C.
Ilekroć w czasie modlitwy uświadomisz sobie coś innego – jakieś myśli,
rozproszenia – spokojnie wróć przez powtarzanie SŁOWA do trwania w BOŻEJ
OBECNOŚCI.
Tak trwaj w OBECNOŚCI PAŃSKIEJ przez cały czas przeznaczony na modlitwę;
słuchaj tego co mówi do Ciebie DUCH ŚWIĘTY, pozwól mu działać w Tobie tak,
jak ON sam tego chce.
D.

Zakończenie Adoracji: Ojcze nasz…

2.

MYŚLI POMOCNE W MEDYTACJI:

„Słowo”... Św. Jan Ewangelista używa greckiego słowa „Logos”, które oznacza o
wiele więcej niż tylko „słowo” w sensie gramatycznym. Dla starożytnych
filozofów słowo „logos” oznaczało racjonalność i uporządkowanie, prawo
rządzące kosmosem, zasadę działania wszystkiego, sens istnienia całej
rzeczywistości. Od słowa „logos” pochodzi „logika”. Dla chrześcijanina Słowo
Boże to Wcielona Boża Mądrość. Słowo Boże wprowadza ład, porządek,
logikę, rozum, mądrość w nasze ludzkie życie, ale Mądrość Boża rządzi się
swoją własną, a nie naszą ludzką, logiką. Bo myśli moje nie są myślami
waszymi... (Iz 55,8). Mądrość Boża jest trudna do pojęcia mądrością tego
świata, objawia się za to „prostaczkom” (Mt 11, 25). Panie, pomóż nam

chodzić Twoimi drogami, nawet jeśli nie do końca je rozumiemy, pomóż nam
być „prostaczkami”. Uwielbiamy Cię Boże w Twojej niepojętej Mądrości.
A Słowo stało się ciałem... Mądrość Boża po ludzku może się wydawać wręcz
„nielogiczna”: Przedwieczne Słowo rodzi się w czasie; Pan całego
Wszechświata przychodzi na świat w ubóstwie; wszechmogący Bóg, który ma
moc stwarzania światów jednym swoim słowem, leży jako bezbronne i
nieumiejące jeszcze mówić Niemowlę. Mądrość Boża najpełniej wyraża się w
Krzyżu, który dla świata jest „głupstwem” (1 Kor 1, 18-24). Ten paradoks Bożej
Mądrości da się wyjaśnić tylko przez Miłość. Boże, daj nam Twoją Mądrość,
mądrość, która jest miłością; daj nam codziennie kierować się w życiu taką
właśnie mądrością. Pomóż nam też mądrze używać słów; niech nasze słowa
wprowadzają porządek, a nie zamieszanie; niech w naszych słowach będzie
Twoja miłość, nawet jeśli musimy powiedzieć komuś coś trudnego. Pomóż nam
też z pokorą, z Twoją mądrością i miłością, przyjmować słowa, które dla nas są
trudne. Uwielbiamy Cię Panie w Twojej nieskończonej Miłości.
I zamieszkało wśród nas... Bóg tak bardzo pragnie być z nami, że uniżył się, aby
nas wywyższyć. Słowo zamieszkało wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w
Domu Ojca. Jezus stał się Synem Człowieczym, abyśmy stali się dziećmi Bożymi.
Urodził się w ciele, aby za nas umrzeć i zmartwychwstać – po to, abyśmy też
mogli kiedyś zmartwychwstać i być z Nim na wieki. Jezus każdego dnia uniża
się, aby być z nami. „Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co
dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana" (św. Franciszek,
Napomnienia, 1), aby zamieszkać w naszych sercach. Jezu, daj nam łaskę
odkrywania ciągle na nowo, każdego dnia, Twojej Obecności w Najświętszym
Sakramencie, niech pomaga nam to widzieć Ciebie w całym naszym życiu, w
innych ludziach, w świecie. Uwielbiamy Cię w tym wszystkim, Panie.
Na początku było Słowo... Słowo Boże, Jezus jest początkiem i końcem
wszystkiego, On jest pełnią – wszystkimi „literami alfabetu”, jest pierwszą i
ostatnią z nich, Alfą i Omegą (Ap 22, 13). W Nim ostatni mogą być pierwszymi.
W Nim zawiera się wszystko. W Nim jest źródło i cel naszego życia. Maryjo,
przez którą przedwieczne Słowo zstąpiło na świat, aby być zawsze z nami,
prosimy, pomóż nam już tu na ziemi być zawsze jednym w Chrystusie – w
Kościele, w naszych wspólnotach, rodzinach. Amen.

