
Tchnienie Ducha nad miastem

Dzień 2  [18 maja]

Z Maryją… radować się

Bądźmy uważni. 

Dokona się w nas pewna przemiana… 

Bóg w nas mieszka. 

Teraz chce w nas zatańczyć. 

Tańczyć w nas, aby wywołać uśmiech w naszym 
„dziś”. 

Weselmy się z całego serca, bo przyjmujemy 
wspaniałego gościa: Ducha Świętego.

To Duch Święty się przygotowuje, to Duch Święty 
nas przygotowuje. 

Na Jego tchnienie napinają się żagle naszych 
serc: ożywczy pokój, unosząca nas radość, misyjne 
ożywienie. Jesteśmy zamieszkani, jak Maryja 
przez Słowo. Jesteśmy też posłani, aby nieść 
Dobrą Nowinę kiełkującą już w naszych duszach. 
Kiełkuje ona w nas, aby, przez nas, przynieść 
owoce błogosławieństwa całemu światu.

Bądźmy uważni, bo to kiełkowanie jest 
niepozorne, delikatne – wzrost wewnętrzny 
utkany z czystej łagodności. Obecność na sekretną 
Obecność. Uważne słuchanie wewnętrznego 
Słowa. Trzeba nam dopasować nasze kroki do 
tego tańca Ducha Świętego w naszych sercach.

O co prosi nas Duch? 

Na jaką radość nas przygotowuje? 

Ku komu kieruje naszą miłość?

Przyjdź, Duchu, nas oświecić. Przyjdź, Duchu, nas 
pouczyć. Przyjdź, Duchu-darze. Przyjdź, Duchu 
Jezusa Zmartwychwstałego. Przyjdź i zatańcz 
w nas. A wtedy, w sercu świata, w którym nas 
umieściłeś, będziemy obwieszczać Twoją radość, 
będziemy misjonarzami tej zaraźliwej radości, 
Twojej leczącej wszystkie bóle dobroci. 

Słowo na drogę J
So 3,14-18a 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, 
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo 
Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął 
twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród 
ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia 
powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie 
słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, 
Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, 
odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w 
dniu uroczystego święta.

Aby się modlić J

Dziękujemy Ci, Panie, za Ducha 
Świętego, który aż kipi w nas 
miłością i radością. Tak, Duchu 
Święty, Ty żyjesz w naszych 
sercach! Dajesz nam udział w 
Twojej miłości, pozwalasz nam 
zachwycić się jej ogromem. 
Uwielbiamy Cię! Bez Ciebie ogarnia 
nas smutek, pustka, nicość i 
śmierć. Duchu Święty, obedrzyj 
nas z nas samych, wyzwól nas 
z naszych codziennych śmierci, 
wyrwij z naszych serc naszą 
samowystarczalność, przepędź 
nasze ciemności, aby nasze serca 
przepełniła światłość, a nasze 
dusze odnalazły prawdziwą radość, 
radość doświadczania Twojej 
miłości.

 


