
Tchnienie Ducha nad miastem

Dzień 4  [20 maja]

U boku Maryi… 
na drodze wyzwolenia

Wszystkim nam się zdarza krzyczeć „zwycięstwo!”. 
Każdemu na swój sposób, z większym lub 
mniejszym triumfem. Małe lub duże zwycięstwa 
pojawiają się na drodze naszego życia, na naszej 
drodze ku wolności – jeśli tylko mamy odwagę 
kroczyć naprzód, ryzykując jeden krok, potem 
kolejny… Są one jedynymi w swoim rodzaju 
momentami rozpoznania bożej obecności w 
naszym życiu.

Radość z wyzwolenia! 

Wielbi dusza moja Pana!

Natykamy się często na te momenty wyzwolenia 
w doświadczeniu własnego ubóstwa: choroby, 
cierpienia, żałoby, rozczarowania, zmęczenia, 
samotności… Ale mimo pozornej siły 
przytłaczających nas doświadczeń, możemy w 
sobie wtedy odnaleźć obecność Bożego Ducha. 
I staje się ona nie tylko inspiracją, ale również 
nowym rozmachem do przekroczenia naszego 
ubóstwa, do wzniesienia się ponad nasze 
duchowe walki.

Na zakręcie naszej drogi nasze życie może 
zacząć się prostować. Jeśli będziemy uważnie 
słuchać, jeśli damy się prowadzić, może 

pozwolimy wreszcie Bogu stać się Bogiem dla 
nas. Duch Święty zostaje wlany w nasze serce. 
Słabość i ubóstwo naszej ludzkiej natury zostają 
przemienione przez obecność Ducha. Jak Maryja, 
możemy wykrzyczeć naszą wolność i naszą 
radość: Wielbi dusza moja Pana! 

Otwierają się oto pewne drzwi.

Maryja jest modelem istoty ludzkiej zupełnie 
wolnej. Wolnej by przyjąć Chrystusa. Za jej 
przykładem przygotujmy się na Zesłanie Ducha 
Świętego, w całkowitej wolności, abyśmy byli 
coraz bardziej zdolnymi do rozpoznania i 
kosztowania działania Boga towarzyszącego nam 
w naszej codzienności. Szukajmy więc prawdziwej 
wolności w Chrystusie, aby każdego dnia móc 
wykrzyczeć z radości: Wielbi dusza moja Pana!

Słowo na drogę J
Łk 1,46-55 
Wtedy Maryja rzekła: 

«Wielbi dusza moja Pana 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 
pokolenia, 

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na 
pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go 
boją. 

On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi 
pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 

Głodnych nasyca dobrami, 
a bogatych z niczym odprawia. 

Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na 
miłosierdzie swoje - 

jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i 
jego potomstwa na wieki».

Aby się modlić J

Duchu Święty, bądź uwielbiony 
za Twoją wyzwalającą obecność. 
Ty przemieniasz nasze życie 
i wyzwalasz w nas radość 
Błogosławieństw. Pod Twoim 
spojrzeniem mali, ubodzy, 
pozbawieni prawa głosu, pokorni, 
nieszczęśliwi i spragnieni znajdują 
swoją prawdziwą wartość. Tak, 
uwielbiamy Cię! Duchu święty, 
zachowaj nas w otwartości 
na działanie Boga w nas. Ty, 
który znasz nasze ograniczenia, 
wątpliwości, zranienia, nasze 
serca zbyt często dotknięte 
pychą, zazdrością, próżnością 
czy zachłannością, wyzwól nas, 
abyśmy, u boku Maryi, mogli 
przekroczyć naszą niemoc. 
Wspieraj nas, abyśmy potrafili liczyć 
na Ciebie i abyśmy, z Twoją łaską, 
dążyli do prawdziwej wolności. 


