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1 stycznia

MARYJA NAJLEPSZĄ  
UCZENNICĄ JEZUSA

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus (ŁK 1, 30-31). Bóg wzywając Maryję, by stała się 
Matką Bożego Syna, nie odsłonił Jej od razu całej 
historii życia. Zapewnił jednak, iż będzie Ją wier-
nie prowadził we wszystkich okolicznościach życia. 
Bóg często i niespodziewanie wkraczał w Jej życie, 
a Ona była Mu zawsze posłuszna, nawet jeżeli nie 
rozumiała do końca Jego tajemniczych interwencji. 
Maryja była nie tylko Matką Jezusa, ale także Jego 
najlepszą Uczennicą. 
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2 stycznia

ZAINWESTOWAĆ  
W ŻYCIE NAJLEPSZE SIŁY

Życie trzeba przyjąć jako wielki dar Boga. Ale 
nie tylko przyjąć. Trzeba w nie także zainwesto-
wać swoje najlepsze witalne siły. Nie ma udanego 
ludzkiego życia bez zaangażowania, odpowiedzial-
ności, wysiłku, troski, ofiary; bez szukania ostatecz-
nego celu i sensu całej egzystencji. Wszystko, co 
w życiu człowieka ważne: wiara, miłość, przyjaźń, 
rodzicielstwo, twórcza praca, rozwój intelektualny, 
wymaga trudu, znoju i mądrości, które płyną jedy-
nie z modlitwy i słuchania słowa Bożego.
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3 stycznia

JEDYNA DROGA  
DO PRZEZWYCIĘŻENIA  
STANU ZNIECZULENIA

Pragnienie modlitwy rośnie wraz z  rozwojem 
życia modlitewnego. Ludzie, którzy modlą się dużo, 
chętnie i często, noszą zwykle w sobie wielkie pra-
gnienie spotkania z Panem; zaś ci, którzy modlą się 
mało lub wcale się nie modlą, nie tęsknią za spo-
tkaniem z Nim. Jeżeli długo lekceważyliśmy Boga 
i byliśmy mało wrażliwi na Jego działanie, wówczas 
potrzebujemy więcej czasu, by na nowo rozpaliła 
się w nas tęsknota za Nim. Wierna prośba o roz-
budzenie w nas pragnień duchowych oraz wysi-
łek w codziennej modlitwie – to jedyna droga do 
przezwyciężenia stanu wewnętrznego znieczulenia.
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4 stycznia

WŁĄCZYĆ NASZE CIAŁO  
W SZUKANIE BOGA

W czasie modlitwy zaangażowane jest nie tylko 
serce, umysł, ale także ciało. Człowiek na modlitwie 
ofiaruje Panu na ofiarę żywą, świętą i Bogu miłą nie 
tylko swoją duszę, ale także ciało (RZ 12, 1); chwali 
Boga nie tylko w sercu, ale także w ciele. To natu-
ralna konsekwencja faktu, iż ciało jest integralną 
częścią człowieczeństwa. Skoro żyjemy „w ciele”, 
winniśmy również włączyć nasze ciało w szukanie 
Boga.
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5 stycznia

PAN BÓG WIE,  
CZEGO NAM POTRZEBA DO ŻYCIA

Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jesz-
cze Go poprosicie (MT 6, 8). Modlitwa jest tym szcze-
gólnym doświadczeniem duchowym, poprzez które 
wprowadzamy Boga na pierwsze miejsce w naszym 
życiu. Dzięki autentycznej modlitwie stajemy się 
bardziej pokorni, odważni, pewniejsi siebie, odpor-
niejsi na zmysłowe głody, mniej skoncentrowani 
na sobie i własnych obawach i lękach. To właśnie 
modlitwa daje nam wewnętrzne przekonanie, 
iż Bóg dobrze wie, czego tak naprawdę potrzeba 
nam do życia.
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6 stycznia 

PRAWDA NAS WYZWOLI

Uczciwość jest fundamentalną zasadą życia 
duchowego. Najmniejsze oszukiwanie siebie, 
w jakiejkolwiek sprawie i na jakiejkolwiek płasz-
czyźnie, wpływa destruktywnie na całe życie du- 
chowe. To właśnie wszelkie półprawdy, małe kom-
promisy, połowiczna szczerość, najmniejsza nie-
czystość serca wobec Boga, ludzi i samego siebie, 
sprawiają, że nie możemy wyzwolić się z życiowego 
chaosu, nieporządku i zagubienia, z jakiejś miałko-
ści życiowej. Jezus powiedział, że tylko „prawda nas 
wyzwoli” (POR. J 8, 32).
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