Nowe Jeruzalem
1 TYDZIEŃ

Dlaczego warto iść z Maryją ?

Doszliśmy do końca Seminarium Uzdrowienia, lecz nasze życie w Duchu Świętym nie kończy
się, a wręcz przeciwnie rozpoczyna. Spróbujemy odkryć obecność Maryi w naszym życiu - Jej pomoc i
wychowujące nas działanie oraz pogłębić to, co w poszczególnych tygodniach Seminarium
przeżywaliśmy.
Przejdziemy
tę
drogę
jeszcze
raz
tym
razem
z
Maryją.

Czwartek

1. Przeczytaj Traktat; część I, ss. 13-48
2. Rozważ Słowo na dany dzień

Rozważ Słowo: Łk 1,26-38
Początek drogi z Ojcem to zawsze wyraźna decyzja zgody na prowadzenie.
Maryja przez swoje decyzje uczy radykalnego FIAT. Jaka jest moja odpowiedź na Boże prowadzenie?
Gdyby nie pokorna zgoda na Boży plan, nie moglibyśmy być zbawieni tak ogromną miłością Ojca. Maryja
nie wiedziała o tak poważnych konsekwencjach wyboru, który podjęła jako młoda dziewczyna. Moje małe
zgody na Boże prowadzenie też niosą zbawcze konsekwencję.
Proś Ojca o łaskę pokory tzn. chcę dać się prowadzić pomimo mojej kruchości i niestałości w wierze.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………

Piątek

3. Powierzaj się codziennie Maryi

Rozważ Słowo: J 19,25-27
Oto Matka Twoja… Zadziwiająca jest droga zaproponowana nam przez Jezusa.
Maryja przez wierną obecność przy Bożym Synu otrzymuje wyjątkowe powołanie – być Matką Uczniów
Jezusa. Czy jesteś także moją Matką?
Bycie Matką jest ogromną odpowiedzialnością i wymaga dyspozycyjności. To przebywanie z Jezusem
nauczyło Maryję wielu wspaniałych cnót. Dzięki ciągłemu Fiat w małych codziennych wyborach rodziły się
kolejne stopnie zażyłości z Bogiem..
Proś Maryje by prowadziła Cię po drodze Twojego dojrzewania do świętości w małych prostych fiat.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………S

Sobota
Rozważ Słowo: Dz 2,1n
Zesłanie Ducha Świętego to owoc modlitwy wspólnotowej…
Oblubienica Ducha Świętego to ta, którą wybrał i pokochał sam Bóg. Jaka może być lepsza wskazówka dla
poszukującego woli Ojca ucznia Jezusa, niż branie przykładu z tej która jest Wybrana?
Różaniec jest wspaniałym miejscem spotkania z Matką gdzie razem z nią mogę wzywać Bożej mocy
i powtarzać Zdrowaś (Witaj) Maryjo łaski (Miłości -samego Boga) pełna… Czy tez chce taki/a być?

Proś o łaskę miłości do różańca i rozmyślania z Maryją o wielkich rzeczach których dokonał Bóg.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……

Niedziela
Rozważ Słowo: Ap 2,1-7
Nawróć się i pierwsze czyny podejmij…
Maryja swoim przykładem i opieką przysposabia tzn. pomaga w dojrzewaniu do bycia świętym.
Jest to droga trudna, ale pełna błogosławieństwa. Wielu świętych już zostało przez Nią uformowanych.
Czy chcę być jednym z nich? Jakie było nabożeństwo/stosunek mojego ulubionego świętego do Maryi?
Proś Boga o pragnienie świętości już tu i teraz.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……

Poniedziałek
Rozważ Słowo: Mt 28,16-20
Idźcie na cały świat…
Maryja po swoim Fiat wyruszyła w drogę do krewnej ale także w drogę wiary. Pomimo swojego stanu
i przeciwności. Musiało ją to wiele kosztować Czy ja też chce iść tam, gdzie Ojciec będzie chciał?
Proś Jezusa o zapał apostoła, który nie pozwoli zginąć na wieczność nawet jednemu z tych najmniejszych
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….

Wtorek
Rozważ Słowo: Rdz 3,1-15
Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę…
Maryja jest Bożą wojowniczką. Od początku działania Kościoła szkoli i prowadzi kolejne zastępy świętych
do rozszerzania Królestwa Bożego. Jej bronią jest pokora i zawierzenie Bożemu Słowu.
Do czego Ty się uciekasz gdy przychodzi lęk? Czym odwracasz uwagę gdy czujesz słabość i
bezradność?
Proś Jezusa o odwagę gdy przyjdzie pokusa i zmaganie z samym sobą i Złym Duchem.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….

Środa
Rozważ Słowo: Ef 6,5-8
Niewolnicy nie służcie dla oka, ale z serca….
Bycie Niewolnikiem to rezygnacja z tego co mi się podoba i wyruszenie za tym czego pragnie Mój Pan i ta
którą mi postawił za wzór. Jest to robienie tego co zrobiłaby Maryja na moim miejscu. Czy chcę z miłości
do Maryi zrezygnować z mojej wolności i iść za poruszeniami serca, zgodnymi z Jej Sercem?
Proś Maryję o siłę i konsekwencję w naśladowaniu jej w najmniejszych okazjach, nie dla pozorów,
ale z Miłości - z Ducha Świętego.
Refleksja…………………………………………………………………………………………………

