Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym: „Pragnę Ciebie”

18 lutego – 18 marca 2018 roku

Tydzień IV - Komunia
Medytacja 1 - J 15, 1-11; KRZEW WINNY
1. Stanięcie w obecności Bożej.
2. Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób
czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie krzew winny i ogrodnika, który troszczy się o swój krzew, by
rozrastał się, dojrzewał i wydał owoce. Zobacz jak krzew dojrzewa, jak dojrzewają grona i pochylają się
po to, by ogrodnik je zerwał.
Prośba o owoc modlitwy: Prośmy o doświadczenie zobaczenia, jak jesteśmy obdarowywani przez Boga
Jego miłością.
1. Krzew winny przy zrywaniu owoców jest cichy jak Pan, gdy był sądzony. Milczy w czasie zbioru jak
Jezus, gdy umierał. Winny krzew daje napój i życie:
„Ja jestem krzew winny i Ojciec jest ogrodnikiem .”
W winnicy Jego ciała ukryła się słodycz Bóstwa. W winnicy Jego ciała wszczepiono ludzką sadzonkę.
Bóg w ludzką osobę wszczepił Jezusa Chrystusa.
2. Owocowanie –darem:
Chrystus jest winnym krzewem, który przyszedł do ludzi i dał im swoją miłość. Gdy będziemy mieć
mądrość winnej latorośli, która ściśle zespala się z krzewem winnym. Krzew ma właściwą sobie mądrość
i wie, jak i gdzie zapuścić korzenie, jak dostarczyć pokarm latoroślom. Winny krzew daje napój i życie.
Sens istnienia winnej latorośli zależy od tego na ile trwa w winnym krzewie.
3. Trud owocowania:
Jezus mówi o potrzebie świadomego i dobrowolnego trwania w nim. Wytrwajcie we Mnie a Ja będę trwał
w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie o ile nie trwa w winnym krzewie –
tak samo i wy, jeśli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem Krzewem Winnym wy latoroślami, kto trwa we
Mnie a Ja w nim przynosi owoc obfity, ponieważ be ze Mnie nic nie możecie uczynić. Oprócz tego, co
Jezus sprawia w głębi naszego ducha, gdy udziela nam Swego życia i Swej miłości jest jeszcze miejsce
na nasz trud na trud uczestniczenia w Łasce ( kar. Karol Wojtyła)
Spróbuj pomyśleć i przypomnieć sobie, kiedy przyszedł do ciebie Bóg? Czy w ogóle Go spotkałeś już w
swoim życiu? Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie na ile jesteś w stanie zaufać Bogu wbrew sobie,
swemu rozumowi i doświadczeniu?
Szczególnym czasem i sposobem kontaktowania się z Jezusem i utrwalania więzi z Nim jest wszelka
modlitwa.
Rozmowa końcowa: Rozmowa z Jezusem, Maryją na temat tego, co wydarzyło się w czasie modlitwy,
Ojcze nasz ……
Pamiętaj o spisaniu poruszeń, refleksji.
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