Tchnienie Ducha nad miastem

Dzień 8

Abyśmy, będąc wraz z Maryją misjonarzami
Twojego Ducha, płonęli pragnieniem tworzenia
Kościoła ze światem, który nas otacza.

JJ Słowo na drogę
[24 maja]

Z Maryją… wyruszyć na misje
Maryjo, w dniu Zwiastowania zatopiłaś się cała w
Słowie anioła, w dniu Nawiedzenia weseliłaś się
w pieśni dziękczynnej, w dniu Narodzenia cisza
adoracji ogarnęła Twoje serce, u stóp krzyża płacz
i ból rozdarły Twoją duszę.

Za 2,14-17
Ciesz się i raduj, Córo Syjonu,
bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - wyrocznia
Pana.
Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą
ludem Jego,
i zamieszkają pośród ciebie,
a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do
ciebie».

Ale to w ciszy poranka radowałaś się wraz z
Jezusem Zmartwychwstałym.

Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem
w Ziemi Świętej

Dziś królujesz pośrodku Kościoła i śpiewasz
chwałę Pana, Córo Syjonu, bo oto On oznajmia: Już
idę! Zamieszkam pośród ciebie! Tak, zamieszkam
pośród ciebie!

i wybierze sobie znów Jeruzalem.

I oto Pan staje się płomieniem, aby rozpalić nasze
serce. Dzięki Jego łasce stajemy się świątynią
rozświetloną ogniem Ducha. A Ty, Maryjo, w ciszy
Wieczernika, trwając jednomyślnie z apostołami
na modlitwie, zostajesz namaszczona Jego
Miłością.
Ogniu, którego przyjście jest słowem,
którego cisza jest światłem,
w dziękczynieniu! (św. Efrem)
Z Maryją, Matką Kościoła, prosimy Cię, Panie,
pozwól wytrysnąć w naszych sercach tej pieśni
dziękczynnej, abyśmy z radością wyruszyli dzielić
się ogniem Twego Ducha z naszymi braćmi.

Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana,
bo już powstaje ze świętego miejsca swego.

JJ Aby się modlić
Boże, Nasz Ojcze, dziękujemy
Ci za tchnienie Ducha Świętego,
które napełnia nas w tym dniu.
Dziękujemy Ci za dary mądrości,
rozumu, rady, męstwa, wiedzy,
pobożności i bojaźni bożej, które
nas ożywiają. Ty w nas przebywasz;
zostań z nami, abyśmy mogli być
świadkami Twojej Ewangelii w
naszych miastach, wspólnotach,
rodzinach, miejscach pracy.
Abyśmy, z opieką Maryi, zawsze
znajdowali siłę i odwagę do
wyruszenia z misją, którą nam
powierzasz.

