Łk 2,16-21, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł,
zanim się poczęło w łonie Matki.
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, czyny i prace
skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Boga (można też użyć własnej modlitwy o czystość intencji).
Obraz do medytacji: zobacz tę scenę Ewangelii i siebie wśród pasterzy.
Prośba do tej medytacji: proś o spotkanie z Nowonarodzonym.
1) Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu
Pasterze usłyszeli o Jezusie i sami zapragnęli Go zobaczyć. Mogli przecież poprzestać na tym, co anioł
powiedział im o Nowonarodzonym. Osobiste spotkanie jest źródłem poznania, doświadczenia Boga. Bóg
odpowiada na pragnienia człowieka i objawia się nam, jeśli wytrwale Go szukamy. Czy intelektualne
rozważania o Bogu prowadzą mnie do dalszych osobistych poszukiwań? Czy jest we mnie pragnienie, by
widzieć, spotkać Boga? Co z tym pragnieniem robię?
2) Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu
Maryja jest wzorem roztropności i pokory. Nigdy nie spieszyła się z oceną wydarzeń, ale cierpliwie
przyjmowała je w sercu. Pozwalała by dojrzały i w świetle Bożej miłości okazały się tym, czym naprawdę są.
Jak szybko oceniasz i wartościujesz wydarzenia Twojego życia? Czy prosisz Boga o światło, by pełniej je
zobaczyć? Znamy tylko fragment prawdy i widzimy go z naszej perspektywy. Bóg zna całość. Uczysz się na
błędach, wyciągasz wnioski z niepowodzeń, osobistych doświadczeń?
3) A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli
Spotkanie z Bogiem prowadzi do radości. W Nim odkrywamy cel i sens naszego życia, dlatego reakcja
pasterzy jest normalna. Każde nasze spotkanie z Bogiem na modlitwie powinno kończyć się radością i
pokojem serca. Jeśli jest inaczej to znaczy, że szukaliśmy swoich owoców i mieliśmy własne oczekiwania
wobec Boga. One mogą się pojawić, ale nie powinny nam Go przesłonić. Zawsze mam zaczynać od prośby
o czystą intencję spotkania. Jak wygląda Twoja modlitwa? Jak ją zaczynasz i jak kończysz? Czego na niej
szukasz?
Rozmowa końcowa.
Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie w tej medytacji. Odmów „Ojcze
nasz”.

