
Tchnienie Ducha nad miastem

Dzień 6  [22 maja]

U boku Maryi… czuwać

«Nie bój się wziąć do siebie Maryi» - powiedział 
anioł Józefowi. Dzisiaj to do nas się zwraca, na te 
kilka dni przed Zesłaniem Ducha Świętego, aby 
przybył Duch. Nie bać się jest właściwe Miłości. 

Wziąć Maryję do siebie… 

To otworzyć w sobie przestrzeń, aby Duch Święty 
mógł nas wszystkiego nauczyć.

To przyjąć Ducha, będąc prowadzonym przez tę, 
która jest łaski pełna.

To pozwolić drodze się wytyczyć, aby Duch święty 
mógł nas prowadzić do Chrystusa.

To wybrać ścieżkę płodności Ducha Boga 
Żyjącego.

To zrobić w sobie miejsce, aby mógł przybyć 
Chrystus, Jezus w nas.

Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Maryja, Matka 
Boga, Matka Kościoła.

Tam, gdzie jest Duch, Bóg działa.

„Oto Twoja Matka!”

Nie bójmy się jej wziąć do siebie.

Czuwajmy, aby móc przyjąć.

Przyjąć wolę Boga.

Przyjąć dar Chrystusa na krzyżu, w ostatecznym 
darze z Jego życia.

Przyjąć dar łaski – pełnię Ducha.

Przyjąć w sobie i przyjąć w Kościele wezwanie do 
świętości.

Słowo na drogę J
Mt 1,18-25 
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po 
zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw 
nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną 
za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy 
powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we 
śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: «Bóg z nami». 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie 
zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna któremu nadał 
imię Jezus.

Aby się modlić J

Duchu Święty, bądź uwielbiony, 
bo Twoje przyjście w Zesłanie 
Ducha Świętego jest świętem 
życia. Umacnia nas ono w Twojej 
miłości, wzmaga naszą radość i 
ożywia naszą ufność Tobie. Bądź 
błogosławiony, bo Ty nas uwalniasz 
od strachu i trwogi. Przybywasz 
poślubić ubóstwo naszego serca i 
prowadzić nas drogą wolności. Zbyt 
często jesteśmy więźniami własnej 
obawy, sparaliżowani przez strach 
– spraw, abyśmy trwali w nadziei, 
z sercem skierowanym ku Tobie, 
abyśmy byli świadkami Twojej 
miłości. Ojcze, daj nam ufność, 
abyśmy mogli rzucić się w Twoje 
ramiona i w Twoje nieskończone 
miłosierdzie. Złóż na naszych 
wargach Twoje jedyne imię: Abba.
 


