Tchnienie Ducha nad miastem

Dzień 1

Taki może być początek naszej historii.
Bo czyż agape, miłość, która jest w Bogu,
nie została nam dana, jak Maryi, poprzez
zmartwychwstanie Chrystusa? Tak! Do nas należy
przyjęcie jej otwartym sercem!

[17 maja]

Z Maryją…
znaleźć Boga w sobie
O ile Wielki Post jest czasem prośby, a Wielkanoc
– czasem wysłuchania, o tyle przygotowanie
do Zesłania Ducha Świętego to czas na
uświadomienie sobie tego wysłuchania we
własnym życiu.
Wielki Post oczyścił nasze pragnienia i rozbudził
prawdziwą modlitwę w naszych sercach. W
Wielkanoc została wysłuchana nasza najgłębsza
modlitwa – pragnienia Życia. Teraz nadszedł czas
na uświadomienie sobie tego faktu (J 14,17), aby
rzeczywiście i osobiście przyjąć to, co dokonało
się w naszym życiu. Inaczej mówiąc, to czas
na przygotowanie się na przyjęcie Tego, który
przebywa w nas (J 14,17), Ducha Świętego, Ducha
Życia Jezusa Zmartwychwstałego.
A jak tego dokonać?
«Jeśli Mnie kto miłuje», rozpozna, że Ja i Ojciec
żyjemy w nim i dla niego. Jeśli Mnie kto miłuje
miłością agape… Agape? Nawet Piotr przyznał, że
nie jest do tego zdolny (J 21, 15-19)! Jeśli Mnie
kto miłuje miłością agape, «będzie zachowywał
moją naukę» i Duch, który jest wspólnym życiem
Ojca i Syna, przyjdzie do niego.
Taki był początek historii Maryi z Nazaretu.

Miłość ta otwiera nasze oczy (J 14,17) na Słowo,
które w nas trwa.
Miłość ta uzdalnia nas do codziennego
rozpoznawania, w mieście i w nas samych,
obecności Boga.
Jak się mają nasze przygotowania do Zesłania
Ducha Świętego?
Jak Maryja, „całą naszą istotą przyjmijmy miłość,
którą Bóg pierwszy nas obdarza” a otrzymamy
Ducha Świętego! („Księga Życia Jeruzalem”, 1-3)

JJ Słowo na drogę
J 14,15-18.23-26
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze
- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może,
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie,
ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie
zostawię was sierotami: Przyjdę do was. […] Jeśli Mnie
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy
u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam
powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co Ja wam powiedziałem.

JJ Aby się modlić
Na tej drodze, która prowadzi do
Ciebie, Ojcze, ześlij nam Twojego
Ducha Świętego, aby Twoje Słowo,
obecne w naszych sercach, nas
pociągało i prowadziło. Na progu
tych rekolekcji spraw, abyśmy stali
się wolni od wszystkiego, co nas
zatrzymuje i co nam przeszkadza
rozpoznać Twoją obecność w nas.
Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy,
dzięki Twemu tchnieniu, mogli się
zjednoczyć i wspólnie podążać za
Tobą, służąc Ci w pokoju. Daj nam
nowe życie i spraw, abyśmy na co
dzień promieniowali radością bycia
dziećmi Bożymi.

