Tchnienie Ducha nad miastem

Dzień 7

[23 maja]

Za przykładem Maryi…
tworzyć ciało z Kościołem
Co za radość, słyszeć ten psalm wyśpiewujący
miłość Pana do swojego ludu, do miasta Boga,
w którym żyją w jedności osoby ze wszystkich
szczepów, języków, ludów i narodów – Kościół!
Bóg pragnie nas zgromadzić w jednej rodzinie,
zjednoczonych jak dzieci tego samego Ojca.
Zjednoczonych w Kościele, naszej matce, która nas
rodzi, żywi i podtrzymuje sakramentami.

Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna, bądź w nas
ziarnem tej jedności, która panuje w sercu
Trójcy, abyśmy tworzyli, wraz z naszymi braćmi
i siostrami z całego świata, jedno ciało, Ciało
Chrystusa.

JJ Słowo na drogę
Ps 86 (87)
Budowla Jego jest na świętych górach:
Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże!
Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz powiedzą:
«Ten i ten się tam urodził».

Co za rodzina!

O Syjonie zaś będzie się mówić:
«Każdy na nim się narodził,

Co za różnorodność!

a Najwyższy sam go umacnia».

Jesteśmy zewsząd, ze wszystkich kontynentów,
ze wszystkich stanów i ze wszystkich kultur, tak
bardzo wszak różnych. Ale to jest właśnie to,
pragnienie Jezusa: aby wszyscy byli jedno, w Bogu,
przez Jego Ciało, którym jest Kościół, w tchnieniu
Ducha Świętego!

Pan spisując wylicza narody:

I aby tak mogło się stać, Jezus dał nam wszystkim,
nam – uczniom umiłowanym, u stóp krzyża swoją
własną Matkę. Maryja jest naszą matką, tak jak
Kościół jest naszą matką, aby dawać nam życie,
które pochodzi od Boga, aby nas gromadzić
wokół swego Syna. Przyjmijmy, razem ze świętym
Janem, dar Maryi, aby nam pokazała, jak dać się
zjednoczyć Duchowi Świętemu.

«Ten się tam urodził».
I oni zaśpiewają jak tancerze:
«W tobie są wszystkie me źródła».

JJ Aby się modlić
Panie, Ty przez Twój krzyż pragniesz
nas zbawić i złączyć wszystkich w
jedno ciało – Twój Kościół. Spraw,
abyśmy pozostali wierni Twojemu
nauczaniu i abyśmy razem głosili
Twoją Dobrą Nowinę ludom całej
ziemi. Duchu Święty, tchnij w nas
ducha jedności, abyśmy dzielili ze
wszystkimi braćmi i siostrami owoce
łaski Pana Jezusa Chrystusa. Z
Maryją, Matką Kościoła, naucz nas
żyć w komunii z naszymi braćmi i
siostrami, aby świadectwo, jakie
dajemy w naszym otoczeniu, było
zawsze pełne zapału i nadziei.

