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- 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;
- Na zakończenie 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
Łk 11,1
„Panie, naucz nas się modlić.” Stając wobec tajemnicy, jaką jest modlitwa
należy uzmysłowić sobie że pierwszą, fundamentalną prawdą o modlitwie jest
to, że nie umiemy się modlić.

Sobota
Ps 139,1
Miejsce modlitwy nie znajduje się na zewnątrz mnie, lecz w samym centrum
mojego życia, w moim sercu i to właśnie tu czeka na mnie Bóg.
Niedziela
Ez 36, 25-27
Kiedy naród żydowski znajdował się w największej nędzy, Bóg przez proroka
ogłosił nowe przymierze. Nie ma takiej sytuacji w życiu, która byłaby
przeszkodą dla Boga.
Poniedziałek
J 4, 7
„Daj mi pić.” Zatrzymaj się przy Jezusie, który czeka na ciebie.
J 4, 10
Proś o dar.
Wtorek
Oz 2, 16. 21-22
Daj się zwabić, poprowadzić Panu …..
Co trzeba ci zostawić, by wyjść na pustynię?
Środa
Przeczytaj Opowieść drugą z książki „Opowieści pielgrzyma.”
Zatrzymaj się przy dowolnym wersecie Ewangelii przytaczanym przez
Pielgrzyma. Zastanów się nad radością Pielgrzyma płynącą z modlitwy.

