Słowo do rozważania na VII tydzień seminarium
Kładę przed Tobą życie i śmierć... Wybieraj!
Codzienne rozważanie Słowa rozpoczynaj od modlitwy do Ducha Świętego by czynił
Słowo dla Ciebie żywym, proś o wstawiennictwo Maryję by wypraszała Ci osobiste
spotkanie w Słowie z Jezusem.
Pamiętaj, że Słowo Boże ma moc nas przemieniać. Bóg mocą Słowa stworzył świat!
Jego Słowo może stworzyć nas na nowo!
Kościół
Wtorek
„ A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami
Boga- zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus
Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we
wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.” (Ef 2,19-22).
[...] i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem
wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy
czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (Ef 5, 25-27)
Czy kocham Kościół? Czy bronię go, gdy jest atakowany? Proś Ducha Świętego, by rozpalał Twe serce miłością do
Kościoła, by ukazywał Ci go jako piękną Oblubienicę; niech wypełnia Cię radość i duma z przynależności do Kościoła.
Módl się za Kościół – jego pasterzy i wiernych świeckich, byśmy świętością swojego życia czynili go pięknym, bez skazy
czy zmarszczki.

Środa
Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie
na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
"Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im:
"Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im
odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa;
a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę
zaś zwieźcie do mego spichlerza"». […] przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam
przypowieść o chwaście!» On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest
świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał
chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala
ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa
wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy,
niechaj słucha! (Mt 13, 24-30, 36-43)
W Kościele obok świętości istnieje grzech i zgorszenie. Sam Jezus zapowiedział, że tak będzie aż do końca świata. Nie
zniechęcaj się tym! Dziś porozmawiaj z Jezusem o osobach, należących do Kościoła, które Cię zraniły, sprawiły
przykrość, wyrządziły krzywdę, były powodem Twojego zgorszenia. Proś by Jezus uzdrawiał Twoje rany, zanurzał cały
Kościół w promieniach Swojego Miłosierdzia.

Czwartek
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Ciało
moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 54-56)
Jezus w Eucharystii jest sercem Kościoła. To właśnie w Kościele i dzięki Kościołowi jest z nami fizycznie obecny! Czy
wierzysz w Jego obietnicę życia wiecznego? Uwielbiaj Boga w Eucharystii, w kapłaństwie – darach, które pozostawił
w Kościele. Adoruj Jego Eucharystyczną Obecność.

Piątek
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego,
gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko
mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili
Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali
zbawienia. (Dz.Ap. 2,42-47)
Duch Święty uzdalnia wierzących do trwania w nauce Apostołów i we wspólnocie. Twoja wiara nie może być przeżywana
w odizolowaniu od innych ludzi. Czy obchodzą mnie ich problemy, to czym żyją, jakiego wsparcia potrzebują? Czy daję
im siebie, swój czas, zaangażowanie, konkretną pomoc? Pytaj Ducha Świętego, czy nie zaprasza Cię do konkretnej
wspólnoty działającej w Kościele?

Sobota
Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A
kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w
niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. (Mk 11,24-25)
Jezus modlił się, chociaż był Synem Bożym. Dziś naszym Nauczycielem modlitwy jest Duch Święty. Prośmy Go o łaskę
modlitwy z wiarą i z sercem, które przebacza i błogosławi.

Niedziela
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz
gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami
tego.(Łk 24, 36-48)
Słowo Boże oświeca nasz umysłu, nasze serce i czyny. Poproś Ducha Świętego o łaskę medytacji, rozumienia tego Słowa, o łaskę poznania Jezusa, umiłowania Go i kroczenia za Jezusem.

Poniedziałek
Wtedy Matka Jego powiedział do sług:<Zróbcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie>. (J 2,5)
[Jezus mówi]: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam
się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (J 15,7-12)
Maryja, Matka Kościoła i nasza Matka zawsze wskazuje na Jezusa i wstawia się za nami. A Jezus pyta dziś: czy chcesz
być Moim uczniem? Czy chcesz iść drogą wzajemnej miłości i przez to trwać w miłości Bożej? Czy wierzysz, że ta droga
miłości prowadzi do pełnej radości, do szczęścia wiecznego?
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