Nowe Jeruzalem
2 TYDZIEŃ

Dlaczego warto modlić się do Maryi?

W tym tygodniu spróbujemy zastanowić się nad zasadniczymi prawdami, które dotyczą
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Wielu przyjęło Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.
Modlitwa za pośrednictwem Matki Bożej jest drogą do Jezusa. Jest przyjęciem postawy Maryi pokornej Służebnicy Pana. By iść za Maryją trzeba również poznać samego siebie i pozwolić by umarł
w nas stary człowiek, a narodził się nowy. Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, zatem my przez Nią
mamy pójść do Niego.

Czwartek

1. Przeczytaj Traktat1; część II, ss. 49-79
2. Rozważ Słowo na dany dzień

Rozważ Słowo: J 10, 11-15
Jezus Chrystus jest naszym celem, jest Dobrym Pasterzem, jest dla nas wszystkim.
Jezus był dla Maryi całym życiem. Nie tylko dlatego, że był Jej jedynym Synem. Jezus był dla Niej także
drogą do Boga Ojca. A kim dla mnie jest Jezus? Czy naprawdę znajduję dla Niego czas i miejsce
w swoim życiu?
Modląc się I tajemnicą radosną (Zwiastowanie) proś Maryję o otwartość na Ducha Świętego, na Słowo,
które do Ciebie kieruje.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Zawierzaj się codziennie Maryi
Piątek
Rozważ Słowo: Mt 20, 26-28
Chrzest uczynił z nas niewolników Chrystusa...
Maryja jest najdoskonalszą drogą do Jezusa. Z miłości do Chrystusa służyła Jemu i dla Niego wszystko
czyniła. Nie była zaślepiona miłością do Syna i pamiętała o innych ludziach.
Chcę być sługą czy niewolnikiem miłości? Czy to co mam zawdzięczam sobie czy Jezusowi?
Odmawiając II tajemnicę radosną (Nawiedzenie św. Elżbiety) proś Maryję, by przełamywała Twój strach i
nieufność.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………

Sobota
Rozważ Słowo: Ps 73, 21-28
Bóg ma lepszy plan...
Cierpienie nie było obce Maryi. Zgoda na plan Boga pociągnęła konsekwencje.
Strapienie, które dotyka serca, ale nie oddala od Boga. Czy chcę wszystko zrozumieć? Czy chcę być tak
W naszych katechezach korzystamy z tekstu „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, wyd. Gaudium, Lublin 2014, ss.247.
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ufne wobec Boga jak małe dziecko?
W tajemnicy Zesłania Ducha Świętego proś o odwagę bycia uczniem Chrystusa i Maryi.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……

Niedziela
Rozważ Słowo: J 2, 1-11
Miłość i prośba Matki zwyciężają zawsze...
Maryja jako Matka widzi problemy swoich dzieci. Nie zostawia ich w potrzebie. Szczególnie widzi brak
miłości w ich sercach.
Czy przypominam sobie takie momenty, kiedy kończyła się moja ludzka miłość, a zaczynała Boża?
Pomyśl o swoich relacjach z innymi ludźmi...
W II tajemnicy światła (Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej) proś byś widział braki tak jak Maryja
i by w każdej chwili być gotowym napełnić stągwie wodą.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………..……

Poniedziałek
Rozważ Słowo: J 12, 24-26
Kto chce służyć niech idzie za Mną...
By być uczniem Jezusa trzeba zrezygnować z samego siebie, pozwolić umrzeć staremu człowiekowi, który
jest przywiązany do grzechu.
W III tajemnicy światła (Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia) proś o łaskę pójścia za
Jezusem i by obumarło to, co przeszkadza w żywej relacji z Nim.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….

Wtorek
Rozważ Słowo: 1 Tm 6, 11-16
Walczyć w dobrych zawodach o wiarę...
Maryja zawsze wiedziała co zrobić, czego unikać i jaką decyzję podjąć. Podążała za Duchem Świętym i w
Nim zwyciężała. Bo to Ona jest Królową Nieba i Ziemi. Pokonała śmierć, grzech i ludzką słabość.
Czy pragnę zwyciężać z Maryją? Czy pamiętam, że tam gdzie jest Maryja tam jest i Duch Święty?
W V tajemnicy chwalebnej (Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi) proś o łaskę męstwa
i odwagi w głoszeniu o Jezusie.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….

Środa
Rozważ Słowo: Mt 21, 20-22
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno...
Maryja miała ogromną wiarę. Jesteśmy ludźmi słabymi, dlatego trudno nam zachować łaski i dary
pochodzące od Boga. Jednak możemy próbować być urodzajnym drzewem, przynoszącym obfity owoc.
Jakim drzewem jestem? Nieurodzajnym czy przynoszącym owoce?
W V tajemnicy radosnej (Odnalezienie Jezusa w świątyni) proś Maryję o łaskę wiary mimo przeciwności.
Refleksja……………………………………………………………………………………………………..…
2

