Owoce mojej modlitwy
Wpływ modlitwy na umacnianie moich relacji z Bogiem i ze Świętymi

1. Moja modlitwa jest wyrazem naszej mojej do Boga i Boga do mnie - przyjaźni i
miłości. Bóg w swojej łaskawości daje mi
łaskę modlitwy, na którą pragnę
odpowiedzieć.
2. To moje najintymniejsze, czyli
najszczersze i pełne czułości spotkanie z
Panem Bogiem i ze Świętymi w niebie.
3. Modlitwa to poznawanie przymiotów
Boga: Jego doskonałości i miłości.
4. Modlitwa to przebywanie w przestrzeni
miłości i cudów - Bożej mocy.
5. To przebywanie ponad czasem - "dotykanie wieczności".
6. To nawiązanie dialogu i wprowadzenie Boga w moją codzienność.
7. Modlitwa to uświęcanie wszystkich spraw i problemów, z którymi spotykam się w
codziennym życiu.
8. Modlitwa to wyraz mojej miłości do Boga szczególnie ukrytego w Eucharystii i czekającego
całą wieczność na moją miłość.
9. Modlitwa to współcierpienie z Jezusem, Barankiem ofiarnym i Odkupicielem.
10. Modlitwa to odkrywanie "Fiat" Maryi i Jej macierzyńskiej miłości.
11. Modlitwa to "widzenie", postrzeganie świata w perspektywie zbawienia.
12. Modlitwa pomaga mi upodabniać się do Chrystusa i Maryi - wzorów doskonałości.
13. Pogłębia moje poznanie Boga i samej siebie: Bóg Ojciec Miłosierny i wszechmocny
Stworzyciel oraz ja - Jego dziecko, pełne słabości i ułomności.
14. Pogłębia moją wiarę, zaufanie i nadzieję pokładane w Bogu. 15. Dzięki modlitwie wiem, co
to jest prawdziwa miłość.

16. Na modlitewnych rozważaniach pojęłam wartość cierpienia i trudu, które zawsze wpisują się
w zbawczy plan Boga.
17. Modlitwa pogłębia moje pragnienia służenia Bogu.
18. Modlitwa uczyła mnie składać ofiarę Bogu aż do ofiarowania Mu całego mojego życia.
19. Modlitwa pozwoliła mi nawiązać więzi ze świętymi, którzy są dla mnie wzorem heroicznych
cnót świadczących o nieograniczonych łaskach Boga wobec tych, którzy Go kochają i chcą Mu
służyć - pojęłam rzeczywistość "Świętych obcowania".
20. Modlitwa to czas przebywania w niebie, to poznawanie życia, które nas czeka po śmierci.
21. Modlitwa to oswajanie się ze śmiercią i przygotowywanie na czas wieczny.
22. Modlitwa pomaga mi patrzeć na świat oczami Boga.
23. Modlitwa to szansa na dalszy rozwój wrażliwości na postrzeganie Boga w człowieku.
24. To postrzeganie drugiego człowieka jak brata, bliźniego swego, który podobny jest do mnie
tak samo w grzechu jak i w świętości dziecka Bożego.
25. Modlitwa to ofiara, którą składam Bogu za świat.
26. Modlitwa rozwija moje życie wewnętrzne, które jest świadectwem wielkiej łaskawości Pana
wobec mnie jako sługi nieużytecznej, bowiem bez Niego nic uczynić nie możemy.
27. Modlitwa to wyraz mojej tęsknoty za Bogiem.
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