POZWÓL sobie
na zmianę

Ewangelia (Mk 1,1-8)
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:
Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.
Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił:
«Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u
Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
Codzienny rachunek sumienia w określonej “dziedzinie” + postanowienie

Niedziela MIESZKAŃCY

Poniedziałek NAWRÓCENIE

Podziękuj Panu Bogu za swoją
rodzinę
i najbliższych. Zastanów się, czy jest
coś za co chciałbyś ich przeprosić?
Czy czegoś im nie wybaczyłeś?
W czym mógłbyś lepiej wyrazić swoją
miłość do nich: we wspólnym
spędzaniu czasu, wysłuchaniu drugiej
osoby, a może w powiedzeniu im,
jak są dla Ciebie ważni? Znajdź dziś
więcej czasu dla rodziny, najbliższych.

Zadaj sobie pytanie jak wygląda Twój
rachunek sumienia przed spowiedzią.
Czy jest tylko „odfajkowany” na
szybko, już w kolejce przed
konfesjonałem? Daj sobie czas,
dzisiejszy cały dzień na analizę
swojego rachunku sumienia.
Daj ten dzień Duchowi Świętemu,
poproś Go o wskazywanie tych
obszarów, z którymi szczególnie masz
problem. Przyznaj się przed samym
sobą do grzechu. Weź go i oddaj
Jezusowi w spowiedzi świętej.

Wtorek POCZĄTEK
Podziękuj Bogu za Maryję, za cud Jej
stworzenia. Zastanów się jak wygląda Twoja
relacja z nią. Zastanów się co mógłbyś dla
niej dziś zrobić. Może uda Ci się dziś pójść
na Roraty, odmówić Anioł Pański a może
ozdobisz kwiatami Jej figurkę, którą masz w
domu. A może spędzisz z nią godzinę... Maryja
w jednym z objawień powiedziała "Życzę
sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia
w południe obchodzono Godzinę Łaski dla
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie
ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą
masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe
i zimne jak marmur poruszone będą łaską
Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się
modlić za bliźnich. (...)”. Godzina Łaski to dobry
moment aby zawierzyć swoje troski tej, która
jest Nieustanną Pomocą. Czy dziś w Jej
święto chciałbyś ją o coś poprosić?

Czwartek GŁOS
Dzisiaj zastanów się nad swoją
codzienną modlitwą. Ile czasu udaje
Ci się każdego dnia wygospodarować
na modlitwę poranną, wieczorną,
rozważanie Słowa Bożego? Zaplanuj
dzień tak, aby znaleźć czas na
medytację/rozważanie Słowa Bożego spróbuj usłyszeć Jego GŁOS. Fragment
na dzisiaj: Mk 1,1-8, Instrukcja do
rozważań - poniżej

Środa PUSTYNIA
Podziękuj za możliwość, umiejętności
i narzędzia do korzystania z
nowoczesnych technologii. Zastanów się
jednak czy korzystanie z internetu (w tym
social mediów) nie powoduje, że brakuje
Ci czasu na modlitwę i budowanie
rzeczywistych relacji z ludźmi poza
siecią? Spróbuj zobaczyć czy nie masz
w sobie przywiązania do ciągłego
sprawdzania konta na portalu
społecznościowym i "raportowania" na
bieżąco tego czego doświadczasz?
A może 5 h, 10 h, 24 h bez social mediów?
Daj sobie przestrzeń na życie poza siecią.

Piątek MIÓD
Dzisiejszego dnia podziękuj Panu Bogu
za wszystkie zaspokojone potrzeby,
za to, że masz w co się ubrać, gdzie spać,
co jeść. Uświadom sobie, że nie dla
każdego jest to pewnikiem.
Pomyśl, co jest Twoim
nieumiarkowaniem, gdzie ono się
uwidacznia? W jakich obszarach swojego
życia chcesz więcej
i więcej? Czy sądzisz, że jest to
niezbędne do życia? Uważaj, by nie było
jak z miodem. Tylko spożywany z
umiarem służy,
w nadmiarze może przyczynić się do
mdłości. Postaraj się zrezygnować z
jakiejś przyjemności w intencji osoby,
która odczuwa brak, odrzucenie i smutek.

Sobota WIELBŁĄD
Bądź człowiekiem a nie
wielbłądem, który dźwiga zapasy.
Pomyśl dziś, jaki masz stosunek
do rzeczy, do ubrań. Czy Twoja
szafa to faktycznie przestrzeń
dobrych wyborów, do której
zaglądasz z radością. Czy może
labirynt pod hasłem “może kiedyś
założę”, “żal oddać”, “może zmieni
mi się gust”?
To można zmienić :)

1. Znak krzyża
2. Wezwanie Ducha Świętego
3. Uświadomienie sobie obecności Boga, Oddaj wszystko do Jego dyspozycji.
4. Wezwanie Niepokalanej
5. Medytacja właściwa

→

“ Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” Czy masz już postanowienie
Adwentowe?
Adwent jest czasem oczekiwania na Boże Narodzenie, czyli przyjście Pana. Jest
też dobrym momentem, aby zatrzymać się i zastanowić jak wyprostować ścieżki mojego życia,
aby dobrze przeżyć Jego przyjście. Co możesz dziś postanowić, co zmieni twoje życie? Może z
czegoś zrezygnujesz? A może postarasz się zrobić coś dodatkowego (częstsze czytanie Słowa
Bożego, Adoracja Najświętszego Sakramentu, lektura żywotów świętych?
Jan Chrzciciel wzywa
do nawrócenia. A Ty, czy przystąpiłeś już do Sakramentu Spowiedzi, aby z czystym Sercem
oczekiwać Boga? W jaki sposób Jan Chrzciciel przygotował siebie i świat do przyjścia Jezusa?
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→

6. Zakończenie
Krótko, swoimi słowami podziękuj Bogu za spotkanie z Nim, za Jego bliską obecność. b) W
duchowej łączności z Niepokalaną odmów „Chwała Ojcu...”, pamiętając, aby w sercu budzić
uwielbienie wobec Trójcy Świętej.c) Modlitwa na zakończenie.
7. Znak krzyża

