pychy. Pycha może mieć wiele odmian i na wiele sposobów się objawiać.
Potrzebujemy demaskować pychę w swoim życiu.

PRZYJĄĆ PANA

Czy dostrzegasz pychę w swoim życiu i w czym się ona przejawia? Pomódl
się: Jezu, dziękuję Ci, że demaskujesz trąd mojego życia.
12 stycznia 2018, sobota
1 J 5,14-21; Ps 149,1-9;J 3,22-30
PRZYJĄĆ PANA, TO ODKRYĆ PRAWDĘ O SOBIE
J 3, 27-29
Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było
dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: „Ja nie
jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”.
Jan Chrzciciel wiedział kim jest, ponieważ tego wszystkiego dowiedział się
przebywając na pustyni. Jan – syn Elżbiety i Zachariasza – poznał prawdę o
samym sobie, poznał swoją kruchość i kondycję. Poznał także swoje
talenty. To wszystko pozwoliło mu nie zajmować cudzego miejsca.
Doświadczył również tego, że jego życie było darem dla innych. Prośmy
zatem Pana o łaskę pustyni i łaskę prawdy o nas samych.
Czy wiesz kim jesteś? Czy poznałeś całą prawdę o sobie? Pomódl się: Jezu,
dziękuję Ci za całą prawdę o mnie samym. Dziękuję, że mogę zrealizować
misję swojego życia i nie zajmować cudzego miejsca.

6 stycznia 2019, niedziela – uroczystość Objawienia Pańskiego
Iz 60,1-6; Ps 72,1-13; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12

PRZYJĄĆ PANA,
TO ZINTEGROWAĆ ROZUM Z CAŁYM CZŁOWIECZEŃSTWEM
Mt 2, 1-2
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto
mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo
narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i
przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Współczesny człowiek bardzo ceni, wręcz gloryfikuje rozum. Wiele osób,
zwłaszcza tych bardzo inteligentnych, uczyniło z niego swojego bożka.
Mędrcy ze Wschodu, mówiąc językiem współczesnym, właśnie z tego żyli,
ale rozum doprowadził ich do spotkania z Bogiem żywym. Potrzebujemy
poddać swój rozum Jezusowi, aby żyć w harmonii z sercem i wolą. Bo
człowiek to nie tylko sam rozum. Człowiek to nie tylko samo serce i to nie
tylko sama wola.
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Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje rozum? Czy twój rozum żyje w
harmonii z sercem i wolą? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mogę
świadomie oddać mój rozum Twojej woli. Czyń z mojego rozumu Twoje
narzędzie łaski.
7 stycznia 2019, poniedziałek
1 J 3,22-4,6; Ps 2,7-11; Mt 4,12-25
PRZYJĄĆ PANA, TO ODKRYĆ SWOJĄ ZIEMIĘ ŚMIERCI
Mt 4, 14-17
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia

Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który
siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy
śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić:
„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
Potrzebujemy odkryć swoją „ziemię śmierci”: ziemię Zabulona, ziemię
Neftalego i ziemię Zajordania. To ziemie naszej duchowej śmierci związane
np. z ranami grzechowymi zadanymi przez innych, albo ziemie naszego
własnego grzechu. Potrzebujemy je odkryć, nazwać i zaprosić Jezusa, aby
On te miejsca wypełnił życiem.
Czy odkryłeś swoje „ziemie śmierci”? Czy potrafisz je nazwać i określić?
Czy zaprosiłeś do nich Boga żywego? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że
pozwoliłeś mi odkryć w moim sercu miejsca duchowej śmierci. Dziękuję,
że chciałeś do nich wejść.
8 stycznia 2019, wtorek
1 J 4,7-10; Ps 72,1-8; Mk 6,34-44
PRZYJĄĆ PANA, TO WSPÓŁPRACOWAĆ Z JEGO ŁASKĄ
Mk 6, 35-37a
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce
to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych
osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: „Wy
dajcie im jeść!”
Bóg oczekuje od nas współpracy, aktywności, kreatywności, zaangażowania
naszego serca, naszej empatii, naszych rąk i nóg. Potrzebuje naszego
przyzwolenia na Jego działanie w naszym życiu. Potrzebuje naszej wiary,
aby mogła objawić się Jego moc – Jego znaki i cuda. Prośmy zatem Jezusa,
aby objawił nam Swoją wolę w bardzo konkretny sposób.
Czy odkryłeś na czym ma polegać Twoja współpraca z Jezusem? Czy
wzrastasz w wierze? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że pragniesz ze mną
współpracować. Dziękuję, że mogę służyć Twojemu Królestwu.
9 stycznia 2019, środa

1 J 4,11-18; Ps 72,1-13; Mk 6,45-52

PRZYJĄĆ PANA,
TO PRZYGOTOWAĆ MU DROGĘ DOTARCIA DO CZŁOWIEKA
Mk 6, 45-46
Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów,
żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim
sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się
modlić.
Jezus lubi wysyłać swoich uczniów przed Sobą, aby przygotowali Mu

miejsce spotkania. Owe spotkania mogą być różne. Dla jednych tym
spotkaniem będzie uczestniczenie bardziej świadomie w Eucharystii. Dla
jeszcze innych spotkanie w sakramencie pojednania, a dla jeszcze innych,
spotkanie się z Nim w drugim człowieku. Tak czy inaczej Jezus potrzebuje
swoich uczniów, aby docierać do współczesnego człowieka.
Czy jesteś tym współczesnym uczniem, który przygotowuje drogę dotarcia
dla Jezusa? W jaki sposób to czynisz? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że
mogę być Twoim uczniem. Dziękuję, że wysyłasz mnie przed Sobą.
10 stycznia 2019, czwartek
1 J 4,19-5,4; Ps 72,1-17; Łk 4,14-22
PRZYJĄĆ PANA, TO REALIZOWAĆ JEGO MISJĘ
Łk 4, 17-19
Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.
Chrześcijanin ze swojej istoty ma być drugim Chrystusem, który ma do
zrealizowania Jego misję – misję przywracania wolności drugiemu
człowiekowi mocą Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin może objawiać wolność
przez zmienianie myślenia drugiego człowieka (np. nauczyciel). Może
objawiać wolność przez zdobywanie nowych umiejętności, które rodzą
nowe możliwości służby i pracy. Może objawiać i rodzić wolność przez
modlitwę wstawienniczą za innych.
W jaki sposób realizujesz misję Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Pomódl
się: Jezu, dziękuję Ci za misję wolności, którą mogę realizować w moim
życiu.
11 stycznia 2018, piątek
1 J 5,5-13; Ps 147,12-20; Łk 5,12-16
PRZYJĄĆ PANA, TO UJRZEĆ SWÓJ TRĄD
Łk 5, 12-14
Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty
trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli
zechcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go,
mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił.
Człowiek, aby być uzdrowiony, potrzebuje najpierw uświadomić sobie, że
jest chory. Współczesny trąd może być różny. Najbardziej powszechny to
trąd pychy, która odpycha innych, niszczy wzajemne relacje, zamyka drogę
budowania jakiejkolwiek wspólnoty, zaślepia. Pycha to zaraza
współczesnych czasów, ponieważ żyjemy w kulturze śmierci, kulturze

