#DWA SERCA.eu _ rozważania na każdy dzień
4. TYDZIEŃ, Wynagradzaj! Adoracja
DZIEŃ 28.
Słowo Życia: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi.(Mt 5, 37)
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Ks. Mateusz:
Serce Jezusa - przebite włócznią - otworzyło się dla nas i przed nami.
W Nim otworzyło się serce samego Boga stając się dla nas źródłem życia i nadziei na zmartwychwstanie.1
To najgłębsze źródło po - Bożnej (od Boga pochodzącej) nadziei. Lekarstwo na bez - Bożną rozpacz!
Podczas adoracji Jezus zaprasza nas poprzez zachwyt (Przebitym Bogiem) i pracę sumienia (przez płacz) do
naśladowania.2
Dzięki Eucharystii możemy uczyć się Miłości, która zwycięża grzech, śmierć i szatana - Miłości nadziejorodnej.
Marek:
Każda adoracja potrzebuje czasu, otwartości umysłu i serca, a karmi się ciszą.
Bóg w duszy milczącej może bowiem działać bez przeszkód.
Milczenie jest mieczem w walce duchowej, a człowiek gadatliwy nie dojdzie do świętości.
Bóg nie zwyciężył przez Swoją moc, lecz przez pokorę Swojego Syna, który w „milczącym" kawałku Chleba
nieustannie rodzi nowe życie.
Eucharystia to wymiana takiej miłości, a wymiana miłości to źródło wszelkiej owocności. Jeżeli owoce naszej adoracji są mizerne, to byliśmy oszczędni w tej wymianie.
Chrystus jest nieprzemijającym szczęściem człowieka, aby nas posiąść oddał bowiem wszystko, co posiadał.
Jak hojne jest moje serce podczas adoracji?
Św. Małgorzata Alacoque: Mój Zbawca powiedział pewnego razu, że osoby które sprawiają mu najwięcej
cierpień, to dusze Bogu poświęcone […] Jezus prosił o wynagrodzenie; Chciał, aby w oktawie po Bożym
Ciele obchodzono specjalne święto dla uczczenia Jego Serca. Podczas tego święta miano przyjmować Komunię Świętą wynagradzającą i odprawiać nabożeństwo przebłagalne. Pan Jezus przyrzekł, że Jego Serce
otworzy się wraz z łaskami dla tych, którzy […] będą je obchodzili.
Św. Faustyna Kowalska: O, jak droga Mi jest dusza twoja. Zapisałem cię na rękach swoich i wyryłaś się
głęboką raną w sercu Moim. (Dz 1485)
Zadanie rekolekcyjne:
Przyjdź na adorację Najświętszego Sakramentu.
Ćwiczenie dodatkowe:
Odmów litanię do Serca Pana Jezusa.
Notatki Twojego serca:
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