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Poniedziałek, 19 grudnia - Łk 1, 5-25
"Nie bój się..." Łk1,13.
Bóg jest w stanie uczynić możliwym to, co po ludzku jest niemożliwe. Tak
przychodzi Jan, który nie tylko jest poprzednikiem, ale przede wszystkim jak mówi św. Jan Apostoł - świadkiem Jezusa.
Adwent uzmysławia nam, że także my powinniśmy swoim życiem dawać o
Nim świadectwo.
"Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest".
Wtorek, 20 grudnia - Łk 1, 26-38
"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" Łk 1,38 to piękna, szczera i jedynie możliwa w ustach Maryi odpowiedź na objawienie przez anioła Gabriela Bożej miłości.
Odpowiedź będąca wzorem odpowiedzi na Boże wezwanie dla tych, którzy
zaufali Bogu.
Maryjo - módl się za nami, byśmy podobnie jak Ty - posłusznie i z pełnym
zaufaniem, codziennie, a zwłaszcza w trudnych chwilach życia, potrafili wypowiadać słowa - bądź wola Twoja.

Środa, 21 grudnia - Łk 1, 39-45
I tak spotkały się dwie kobiety… Obie w stanie błogosławionym – oczekujące na cud narodzin, obie potrzebujące pomocy i opieki. Tej pomocy w codziennych obowiązkach i potrzebach sobie udzielały, z radością uczyły się to
wsparcie od siebie przyjmować. Wszak wiara bez uczynków martwą jest.

I tak (choć zakryci) spotkali się dwaj młodzieńcy, jeden z radości nawet podskoczył! Obaj posłani przez Boga, obaj naznaczeni misją, obaj poddani Duchowi Świętemu. W tym Duchu spotkają się ponownie – nad Jordanem…
Panie, rozbudzaj we mnie pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, czyń mnie wrażliwym na potrzeby innych, otwieraj na dar spotkania – bo
Dobro i Miłość zawsze potrzebują drugiej osoby.
Czwartek, 22 grudnia - Łk 1, 46-56
Magnificat jest jedyną pieśnią , hymnem które znajdujemy na kartach Pisma
świętego, wypowiedziana przez Maryję. Jest to najszczytniejsza ofiara uwielbienia.
Maryja która chwilę wcześniej z ust św Elżbiety otrzymała hymn pochwalny
„Błogosławiona między Niewiastami” odpowiada tak to prawda ale wszystko
co doświadczam jest dzięki Bogu. Odczytuje dar Jezusa jako dar Łaski Bożej.
Ona nie zaprzecza prawdzie, nie stara się od niej uciekać, ale ją spokojnie
przyjmuje, wiedząc, że jest darem Boga i dlatego od razu zwraca się do Niego
z dziękczynieniem i uwielbieniem za „wielkie rzeczy”, jakie uczynił.
A Ja czy Naprawdę potrafię z pełnym przekonaniem powiedzieć: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim? Albo powiedzieć
o sobie szczerze to co Maryja stwierdza jako oczywistość, że jest uniżoną
(pokorną) służebnicą Pańską?
Powinniśmy propagować „Magnificat” modlić się jak Maryja i nauczać takiej modlitwy: – wielbić, radować się i dziękować. I uczyć się Jej duchowości. Prawdopodobnie to misja czcicieli Maryi – pomóc światu odkryć
duchowość „Magnificat”, czyli duchowość Maryi i taką duchowością żyć.
Piątek, 23 grudnia - Łk 1, 57-66
Każdy świadomy człowiek spogląda od czasu do czasu w przyszłość.
„Tu i teraz” jest ważne, ale nie można zapominać o tym, co pozostawimy po
sobie. Będzie to dziedzictwo, które ukształtuje pamięć po nas…
Zastanawiałeś się kiedyś, co po sobie pozostawisz? Czy Twoje wybory życiowe kierowane są tą myślą?
Dziedzictwo tworzymy też w sobie i przekazujemy je dalej praktycznie każdym gestem. Zasady, zgodnie z którymi żyjemy, wartości, jakie wyznajemy, szacunek, który okazujemy innym ludziom, to niematerialny skarb.

Prawie każdy z nas uzna, iż nasze dzieci będą tym najlepszym, co po
nas pozostanie. Wiemy jednak, iż takiej gwarancji nie da nam nikt, nawet one
same. Ponadto wszelkie nasze starania o godną pamięć u potomnych spełzną
na niczym, jeśli nie zaufamy głęboko Opatrzności Bożej… tak Jak Elżbieta i
Zachariasz! Zatem nie spoglądajmy za daleko w przyszłość, żyjmy „tu i teraz” w zgodzie z Bogiem i ludźmi, dlatego:
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Sobota, 24 grudnia - Łk 1, 67-79
Wyobrażasz sobie życie bez Słońca? Bez jego ciepła, światła, energii i piękna?
Dzisiaj prorok Zachariasz oddaje chwałę Bogu, który spełnił wielką obietnicę
i bez którego nie wyobraża sobie życia.
I nam Bóg składa wielką obietnicę, że zawsze jest blisko i zawsze będzie z
nami. Posłał swojego Syna aby nas zbawić i dać nam życie. Dzisiaj Wigilia,
dobiega końca czas oczekiwania, a upragniony dzień Narodzenia Jezusa już
tak blisko.
Wraz z Zachariaszem zachwyć się na nowo Bogiem, bo to On jest Twoim
"Słońcem Wschodzącym z wysoka", Twoim ciepłem, Twoim światłem, Twoim pięknem...

