Modlitwa indywidualna
I tydzień Szkoły Modlitwy 2017

- Poświęć codziennie 15 do 30 minut na osobiste spotkanie z Jezusem. Znajdź
spokojne, ciche miejsce (wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca
twego, który jest w ukryciu... Mt 6,6).
- Uświadom sobie, że znajdujesz się w obecności Boga, miłującego cię Ojca, który
jest Bogiem Wszechmogącym w całym swoim majestacie.
- Uświadom sobie, że to On zaprosił ciebie na to spotkanie, że z upragnieniem cię
oczekiwał, a teraz cieszy się teraz z twojej obecności.
- Proś Ducha Świętego o pomoc w modlitwie:
Przyjdź, Duchu Święty, otwórz moje serce na Słowo Boże. Każde Słowo
umieszczaj w moim sercu i dbaj o wzrost, abym nie tylko usłyszał Słowo,
lecz również przyjął Je i wypełniał. Amen.
- Poproś Maryję, by cię nauczyła rozważać i zachowywać w sercu Słowo Boże,
odmawiając Zdrowaś Maryjo;
- Przeczytaj Słowo na dzisiejszy dzień pamiętając, że w tej chwili mówi do ciebie
Bóg;
- Postaraj się zapamiętać to, co cię dzisiaj najbardziej dotknęło w Słowie Bożym,
najlepiej to zapisz;
- Podziękuj za owoce modlitwy odmawiając Ojcze nasz...

Teksty na kolejne dni do modlitwy osobistej.
Podane wskazania do refleksji nad poszczególnymi fragmentami Pisma są
jedynie sugestiami. Pan może Cię prowadzić na modlitwie w zupełnie inny
sposób. Rozważaj to, co ci wskazuje Duch Święty
Piątek
Rz 8,26-29
Rozważaj jaką pomocą jest Duch Święty, dla tych, którzy chcą się modlić; Pomyśl,
że Bóg chce dla ciebie zawsze twojego dobra, i zawsze współdziała z tobą twoimi
zamiarami, które służą twojemu dobru.

Sobota
J 4,5-14,
Zastanów się nad tajemnicą nieustannej obecności Boga przy tobie, w twoim
życiu. Zobacz, że Jezus zawsze na ciebie czeka w najgorętszej porze
(najtrudniejszym czasie twojego życia). Nigdy cię nie odrzuca pomimo twojej
słabości czy grzechów.

Niedziela
Łk 11,9-13
Co mówi ci Słowo, o twojej wytrwałości w modlitwie? Czy wierzysz, że twoja
modlitwa jest miła Bogu? Czy wierzysz, że będziesz wysłuchany?

Poniedziałek
Mk 1,35-39; Łk 6, 12-13
Zastanów się, że nawet Jezus, Wcielony Bóg, potrzebował modlitwy –czasu
kiedy był sam z Bogiem Ojcem. Potrzebował tej relacji tak bardzo, że
przeznaczał na modlitwę czas przeznaczony na spoczynek; po modlitwie
rozpoczynał działanie.
Wtorek
Mt 15, 21-28
Zastanów się, czy nie zniechęcasz się gdy twoja modlitwa nie jest natychmiast
wysłuchana? Czy wierzysz, że Jezus wysłuchuje twoich modlitw? Czy modlisz się
o wzrost wiary?
Środa
Łk 5, 4-11
Zastanów się, czy na słowo Jezusa, jesteś gotowy porzucić to, co znasz i umiesz,
schematy postępowania, swoje metody modlitwy? Czy jesteś gotowy podjąć
ryzyko dla Jezusa?

