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- Poświęć codziennie 15 do 30 minut na spotkanie z Jezusem i Maryją. 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 Ojca i Syna w Duchu, a Maryja jest przy
tobie.
Módl się:
Daj nam chleba, Maryjo, o Maryjo, daj nam chleba, bo tak głodni jesteśmy!
Piekłaś Go trzydzieści lat w cieple domowego ogniska, w cieple najpiękniejszych chwil, w
słodyczy swego serca, najtkliwszego z serc, ten chleb niebiański, chleb jasny, chleb złocisty.
Daj nam chleba, Maryjo, o Maryjo, daj nam chleba, bo tak głodni jesteśmy!
Kiedy minęło trzydzieści lat, odsunęłaś Go od ciepła swego domu. Do miasta Go prowadzisz,
do wszystkich głodnych wokoło, tego Syna jedynego, ten chleb nowy, wciąż jeszcze
rozgrzany ciepłem twojej miłości.
Przynieś nam chleba, Maryjo, o Maryjo, przynieś nam chleba, bo tak głodni jesteśmy!

Teksty do rozważań:
Piątek
J 19, 27 „ Oto Matka twoja”.
Staraj się przyjąć te słowa do serca, nie rozważaj ich intelektem, niech wypełnią
cię ; przepływają przez ciebie jak cichy strumień wody; powtarzaj je w myślach
spokojnie, bez pośpiechu.
Na zakończenie modlitwy odmów jeden dziesiątek różańca nadal rozważając
Słowo: „ Oto Matka twoja”.

Sobota
Łk 1, 43 „ A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”
Rozważaj Słowo w ten sam sposób, jak poprzedniego dnia. Na zakończenie
módl się dziesiątką różańca nadal rozważając słowo.

Niedziela
Łk 1, 49 „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię”.
Postępuj na modlitwie jak w poprzednich dniach.

Poniedziałek
Rozważ tytuł Maryi: Arka Przymierza.
Pomyśl, czym dla Izraelitów była Arka Przymierza. Możesz odnaleźć
odpowiednie fragmenty w Piśmie Św.
Pomódl się dziesiątką różańca rozważając ten tytuł Maryi.

Wtorek
Rozważ tytuł Maryi: Panna wierna.
Ap 2,10 „Bądź wierny aż do śmierci a dam ci wieniec życia”. Tylko wówczas,
gdy jest się zakochanym w Bogu jak Maryja, można wytrwać do końca swej
drogi. Patrząc na wierność Maryi Bogu , módl się dziesiątką różańca.

Środa
Łk 1, 38a „ Oto ja służebnica Pańska”.
Rozważaj Słowo i na zakończenie módl się Nim odmawiając różaniec.

