PAŹDZIERNIK 2019
Temat roku – Wypłyń na głębię.
Temat miesiąca – Pierwsze jest pierwsze
Medytacja 1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W
Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność
jej nie ogarnęła. [...]
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z
żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas.
(J 1, 1–5.10–14)
Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
• Wzbudźmy intencję, prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
• Wyobraź sobie, że Jezus wita Ciebie na uczcie swojego Słowa, stół jest bogato zastawiony
przysmakami.
• Prośmy w tej medytacji o umiejętność uważnego słuchania i wypełniania Słowa Bożego.
1. "Na początku było Słowo"
Jesteśmy na początku kolejnego roku formacji w naszej wspólnocie. Bóg zaprasza nas na ucztę
swojego Słowa. Chce, aby Pierwsze było pierwsze. Zaprasza mnie i Ciebie, abyśmy podeszli do
stołu Słowa, abyśmy przyjrzeli się, dotknęli, skosztowali, rozsmakowali się w Jego Słowie. Bóg
chce nakarmić nasze głodne serca i myśli, naszą słabą wolę i wypełnić pustkę życia. Czy czujesz
głód Słowa Bożego? A może w tym pragnieniu ukryta jest tęsknota Boga za Tobą?
2. "W Nim było życie"
Jezus, który przyszedł na świat uniżony, w ciele człowieka, w ubogiej stajni, gdzieś po drodze
między Jerozolimą, a Nazaretem, dziś chce spotkać się ze mną w drodze mojego życia. Bóg
zaprasza mnie na spotkanie z Nim między pracą i rodziną, służbą w Kościele, a obowiązkami życia.
Jezus pragnie mnie na nowo napełnić życiem. W Słowie Boga jest życie. A może mam
doświadczenie, gdy Bóg podniósł mnie w trudnej sytuacji swoim Słowem? Chcę przypomnieć
sobie jak to było. Co czułem? Jakie to było Słowo? Czego dowiedziałem się o Bogu w tym
wydarzeniu?
3. "Przyszedł do Swojej własności"
Bóg zaprasza mnie, abym dziś się zatrzymał, posłuchał. Bóg, Król nieba i ziemi, Stwórca
wszechświata chce przyjść do mnie, mówić do mnie. Każde Jego Słowo jest ważne. Chce przyjść
do swojej własności. Chce przyjść do mnie, do tej rzeczywistości, w której teraz jestem. Bóg zna
mnie lepiej niż ja sam siebie, widzi każdy mój dzień, moje troski, obowiązki, widzi mój wysiłek.
Mogę poprosić Pana Jezusa, aby pokazał mi gdzie w tym wszystkim jest najlepszy czas dla Niego.
Kiedy mogę się z Nim spotkać? Gdzie jest najlepsze miejsce na rozmowę z moim Panem? Ile czasu
mogę poświęcić na modlitwę każdego dnia? Bóg to już wie. Poproszę, aby mnie prowadził.
Zakończę osobistą rozmową z Panem Jezusem o tej medytacji i odmówię "Ojcze nasz".

