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ROZWAŻANIA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

WSTĘP

W oczekiwaniu na Jubileuszu Roku 2000, w parafii "San Franciscode  Borja"

w Limie w Peru, rozpoczęły się, w czwartki, dwie godziny adoracji 

eucharystycznej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Ja byłem 

odpowiedzialny za kierowanie ostatnią godziną - za układanie piosenek, 

modlitw i za refleksje.

Była to okazja do rozwinięcia  niektórych tematów, które interesowały mnie

już od jakiegoś czasu:  eucharystyczna kontemplacja połączona z tematem

duchowości Krwi  Chrystusa.

Godziny kultu nie są czasem, by uczyć teologii i próbować ją wyjaśnić,

dlatego też starałem się jedynie skupić na tych  tematach, które prowadzą

wiernych do eucharystycznej kontemplacji. W istocie rzeczy, podstawą do

refleksji jest teza o tym, czym jest  kontemplacja o Eucharystii.

Dzielę się tutaj z wiernymi tymi  rozważaniami, pragnąc, by były pomocą w

chwilach adoracji przed  Najświętszym Sakramentem. Mam nadzieję, że

okażą się wartościowe  dlatych, którzy szukają nowych orientacji w swoich

modlitwach.

Nie mówię tu o nabożeństwach. Nie jest to nowy modlitewnik 

eucharystyczny w stylu trzech ostatnich stuleci. To nie są modlitwy 

skierowane do"Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie", pełne

uczuć,  próśb, dziękczynienia, czy uwielbienia...

Kluczowym wzorem dla  mnie jest styl modlitw Kościoła, tych z Mszału

Rzymskiego i rytuału.Z  nielicznymi wyjątkami, wszystkie są skierowane do

Boga Ojca, z &#8203;&#8203;kilkoma  odwołaniami do Ducha Świętego.
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Mają skupić się na Chrystusie Panu i Jego zbawczym dziele naszego

odkupienia.

Módlmy się

Ojcze,

Ty w Tajemnicy Paschalnej

Twojego Jednorodzony Syna

doprowadziłeś do pełni dzieło zbawienia ludzkości,

spraw, abyśmy, którzy poprzez znaki sakramentalne,

głosimy z wiarą śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna,

zawsze doświadczali w sobie tego zbawienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ta niewielka książka ma na celu pomóc każdemu z czytelników do 

podjęciatej modlitwy - i innych podobnych modlitw - przed Najświętszy 

Sakramenti pozwolić sobie pozostaćw milczeniu, skupieni na tajemnicy,  bez

słów ibez odprawiania "nabożeństw". Książka ta chce prowadzić nas ku 

eucharystycznej kontemplacji.

To nie jest katechizm,czy jakiś  kurs ze studiów teologii. Dlatego teżnie

należy po prostuczytać tych  rozważań jedno po drugim, jakby na raz, ale

wczytać się w każdą  refleksję z osobna,powoli. Następnie można by wrócić

do niej ponownie -  być może poszukać odniesienia w Piśmie Świętym, ale

przede wszystkim,  przyjść przed Najświętszy Sakramenti stanąć w

milczeniu w postawie  kontemplacji. Każdemu zrozważań powinno się

poświęcić co najmniej pół  godziny kontemplacji i głębokiej modlitwy. Niech

Duch Święty nas  prowadzi!
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Księgarnia Izajasz poleca

Przewodnik eucharystyczny Karola de Foucauld

Modlitwa Karola de Foucauld,  jego sposób adoracji rozważanie

ukrytego życia Chrystusa w nazaretańskim domu pomaga nam

spotkać się z Jezusem ukrytym w Eucharystii. Ks. Janusz Umrele

razem z Małym Bratem pokazuje nam, jak przeżywać 

Eucharystię.

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.

Warto naprawić małżeństwo

Naprawdę chcesz naprawić swoje małżeństwo? Zacznij od teraz!

Ta książka pomoże Ci znaleźć przyczynę problemu a potem

powie jak z nim zwyciężyć.

Urzekająca

Każda kobieta była kiedyś małą dziewczynką. A każda mała

dziewczynka piastuje w swoim sercu najskrytsze marzenia.

Marzy o porwaniu w wir romansu, o odegraniu niezastąpionej roli

w wielkiej przygodzie, o roli Pięknej w czyjejś historii. Te

pragnienia są czymś więcej niż ...
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