Formacja ucznia: Etapy duchowego rozwoju.
Propozycja do modlitwy osobistej.

Dzień1. Dzisiaj i każdego dnia rozważań, pomódl się słowami Ps 63:
Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia moje wargi będą Cię sławić.
Tak błogosławię Cię w moim życiu: wzniosę ręce w imię Twoje.
Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością, radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,
gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera.
Dzień2.Przeczytaj słowa św. Bernarda: ”Każda dusza(…), która szuka Boga, wie z pewnością, że
została uprzedzona i odnaleziona nim jeszcze zaczęła szukać”.
Wróć myślami do początku Twojej duchowej drogi. W jakiej sytuacji zostałe/aś odnaleziony/a przez
Boga? Podziękuj za swoją historię życia.

Dzień3. Przeczytaj słowa św. Bernarda: „On jest świadom waszych słabości. Tam, gdzie grzech jest w
obfitości, łaska staje się przeobfita”.
Z czego Pan chce Cię dziś oczyszczać? Pomódl się słowami z Psalmu 25: „Daj mi poznać drogi swoje
Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń”.

Dzień4.Przeczytaj słowa św. Salezego: „Niech więc nie trwożą nas nasze niedoskonałości, bo
doskonałość polega właśnie na tym, by przeciw niedoskonałościom walczyć”.
Pamiętając o tym, że droga wzrostu duchowego jest zmaganiem, proś o łaskę i pomoc : „Stwórz o
Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha”.
Dzień5. Przeczytaj Jer 20,7 „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”.
W Jaki sposób doświadczasz na swoje duchowej drodze za Panem, Jego łaski „oświecenia”,
odkrywania prawdy o sobie i Bogu?
Boże, oświeć mą duszę światłem Twego słowa. Rozjaśnij mroki mego serca. Ukaż mi Panie Twoją
twarz, Twoją wolę. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą.

Dzień6. Przeczytaj i rozważ słowa św. Augustyna: „Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie
w Tobie”.

