DZIEŃ ÓSMY,

PIĄTEK 17 LIPCA

Zjednoczone bowiem w pragnieniach z Jezusem, chcemy ofiarować się
w Nim Bogu Ojcu i zadośćuczynić za grzechy wszystkich naszych bliźnich
oraz współpracować z Nim w dziele odkupienia, aby wynagrodzić naszemu
jedynemu Dobru za Jego miłość. (R 9, str. 115)
Jezus pragnie:
Córko, jeśli chcesz naprawdę posiadać wolność i niezachwianą pogodę
ducha, tak aby nic nie zdołało cię zaniepokoić na tej dolinie łez, żyj gorącym
pragnieniem dostąpienia największego cierpienia na tym wygnaniu,
doświadczając wszelkiej udręki: choroby, zmartwienia, opuszczenia, ubóstwa,
pokusy, zniesławienia, prześladowania, kpin, szyderstw, podłości, wzgardy. Tak
jakby na świecie ludzie byli tylko po to, aby gnębić cię każdym rodzajem bólu i
utrapienia. Tym pragnieniem musisz karmić swojego ducha z miłości do Mnie,
abyś stała się moim podobieństwem. Tym właśnie pragnieniem rozpalaj swą
duszę dniem i nocą. Pokarmem twoim niech będzie miłość. A kiedy dotrzesz do
ostatecznej twej ojczyzny, zobaczysz, że tam jest prawdziwa rozkosz i prawdziwy
odpoczynek w moim wiecznym szczęściu. I chociaż jeszcze jesteś pielgrzymem,
możesz tego doświadczyć na miarę twych zdolności. Jakiekolwiek bowiem będą,
krzyż, zmartwienia i udręki, którymi będziesz doświadczana, próbowana i
oczyszczana przeze Mnie, twojego Pana, dla większego twojego dobra, zawsze
będą one mniejsze od cierpienia, które pragniesz znosić, aby stać się podobną do
twego Pierwowzoru (Oryginału) i zawsze będą mniejsze od tego głodu, który
miłość i pragnienie rodzą w twoim duchu. Trawiona tą miłością, będziesz
doświadczać bólu, nie czując się godną tego najwyższego stopnia cierpienia, ale
dzięki niej każde cierpienie wydawać ci się będzie niczym. (R 9, str. 110 -111)

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Twoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego Boga.
P. Módlmy się:
Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna
Odkupicielem świata i
przez Niego litościwie przywróciłeś nas do życia; spraw, abyśmy rozważając
Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade
wszystko i na wieki radowali się owocami tego Odkupienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
W. Amen

