Nowe Jeruzalem
4 TYDZIEŃ

Powody, które mają nas zachęcić do
doskonałego nabożeństwa do Maryi

Ten tydzień poświęcimy na zgłębienie pobudek, które mają nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do
Najświętszej Maryi Matki, a także zatrzymamy się na przygotowaniu do Komunii Świętej, jej przyjęciu
i dziękczynieniu po przyjęciu.

1. Przeczytaj Traktat1; część V, ss.117–159 oraz ss. 231-236
2. Rozważ Słowo na dany dzień
3. Zawierzaj się codziennie Maryi
„Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt” – „Jestem cały Twoją
własnością, Pani ukochana, ze wszystkim, co posiadam”
– szczególnie pamiętaj w tym tygodniu o modlitwie przed, w czasie
i po przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej

Czwartek

Rozważ Słowo: Mk 10, 29-30
Nagroda obiecana za wyrzeczenia
Jezus zapowiada stokrotną nagrodę za poświęcenie Mu dóbr doczesnych ale i dóbr wewnętrznych
i duchowych.
Czy jestem hojny wobec Boga w oddawaniu, powierzaniu Bogu do dyspozycji tego co posiadam, by
pełnić Jego wolę? Czy wsłuchuję się w Boże natchnienia?
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………

Piątek
Rozważ Słowo: Łk 2, 6-7
Jezus był poddany i posłuszny Maryi przez lat trzydzieści. Przyszedł na świat jako dziecko i był poddany
Maryi we wszystkim. Tym samym oddał Bogu Ojcu więcej chwały posłuszeństwem wobec Maryi niż gdyby
w tym czasie czynił cuda, głosił Słowo Boże po całej ziemi.
Jak bardzo wielbi Boga, kto za przykładem Jezusa poddaje się Maryi!
Czy naśladujesz przykład Pana Jezusa i powierzasz swoje życie Maryi?
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………

Sobota
Rozważ Słowo: J 19, 25-27
Oto Matka Twoja
W naszych katechezach korzystamy z tekstu „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, wyd. Gaudium, Lublin 2014, ss.247.
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Podobnie jak w porządku naturalnym i cielesnym dziecko ma ojca i matkę, tak w porządku
nadprzyrodzonym i duchowym mamy ojca – Boga matkę – Maryję.
Co myślisz, czujesz gdy słyszysz słowa Maryja – Matka? Czy sercem czujesz, że Maryja jest Twoją
Matką?
Przed przyjęciem Komunii Świętej św. Ludwik de Montfort zachęca, by poprosić Maryję o Jej serce
słowami: „Przyjmuję Cię do siebie moje wszystko; daj mi serce Twe, o Maryjo!”2
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……

Niedziela
Rozważ Słowo: Łk 7, 6-7
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona
dusza moja”.
Tyle razy wypowiadałeś te słowa, wypowiadasz je podczas każdej Eucharystii.
Setnik z Kafarnaum uznaje siebie za niegodnego przyjęcia w swoim domu Zbawiciela, przy czym
równocześnie wierzy głęboko, że wystarczy tylko jedno słowo Chrystusa, by uzdrowienie jego sługi stało
się faktem. Setnik daje świadectwo wielkiej wiary i pokory.
Czy wierzysz, że wystarczy jedno słowo Jezusa? Czy przenika Ciebie postawa pokory i uniżenia przed
Bogiem?
Maryjo, pokora służebnico Pana, módl się za nami.
Podczas Komunii Świętej św. Ludwik de Montfort zachęca, by powtarzać trzykrotnie: „Panie, nie jestem
godzien…” kierując te słowa do Boga Ojca, do Jezusa i do Ducha Świętego.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…

Poniedziałek
Rozważ Słowo: J 3,30
O Jezu mój, potrzeba, abyś Ty wzrastał w duszy mojej i abym ja się umniejszał! Maryjo, potrzeba, byś
wzrastała we mnie i abym stał się mniejszym niż byłem!
Wsłuchuj się w głos Jezusa w Twoim sercu. Jeśli możesz, pójdź na chwilę Adoracji. Pobądź z Jezusem.
Po Komunii Świętej św. Ludwik de Montfort zachęca, by wprowadzić w głębokim skupieniu Jezusa
Chrystusa do Serca Maryi.
Pamiętaj, im więcej pozwolisz działać Maryi w Komunii Świętej, tym więcej Jezus będzie uwielbiony.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…

Wtorek
Rozważ Słowo: Ga, 2,20
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny prowadzi do zjednoczenia z Jezusem.
Jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną.
Ile jest w Tobie Jezusa Chrystusa? Jakie widzisz owoce przyjmowanej przez Ciebie Komunii Świętej?
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…

Środa
Rozważ Słowo: Ga 5,1-13 oraz 2 Kor 3,17
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny przynosi wielką swobodę wewnętrzną i wolność ducha.
Czy jest coś, co nie pozwala Ci być wolnym? Czy jest coś, co zamyka Twoje serce? Jeśli tak, powierz
to w ręce Maryi Matki.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
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