OBIETNICA ANIOŁA
PAŃSKIEGO
Obietnica Anioła Pańskiego jest ćwiczeniem duchowym, stworzonym, aby pomóc Ci przyjąć przesłanie
Matki Bożej, zawarte w modlitwie Anioł Pański. Zachęca do uczestnictwa w radości Zwiastowania,
poprzez podążanie za otwartością Maryi na Boże wezwanie, poprzez jej pełne wiary TAK.
Poprzez Twoje pełne wiary TAK, Pan uczyni cuda w Twoim życiu.
K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
W. I poczęła z Ducha Świętego
Tak jak Pan Bóg raz wybrał Maryję, aby stała się Matką Jego Syna poprzez
Zwiastowanie Anioła, tak wybrał mnie Pan tego dnia i zachęca poprzez naukę Kościoła Świętego, aby
moje życie stało się przykładem dla innych w poszukiwaniu i wypełnianiu Jego Woli.
Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna…
K. Oto Ja, Służebnica Pańska
W. Niech mi się stanie według Słowa Twego.
Maryja odpowiedziała – „niech mi się stanie według Słowa Twego”.
Otworzyła serce swoje na łaskę Boża i wszystko stało się możliwe. Niech moje TAK dzisiaj usunie
strach, podążając za przykładem Najświętszej Maryi Panny, oddając się Woli Bożej „będę rozważać
Tajemnicę Zwiastowania w sercu moim”.
Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna….
K. A Słowo Ciałem się Stało
W. I zamieszkało między nami.
W pewnym momencie historii wypowiedziane przez Maryję z wiarą TAK, poczęło GO w Jej sercu, a tym
samym umożliwiło przyjście na świat Naszego Zbawiciela. Przyjmujesz GO w swoim sercu: pozwól mi
Panie rozpoznać moją rolę w niesieniu Chrystusa dzisiaj moim siostrom i braciom.
Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna…
K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: O Przenajświętsza Matko Boża, módl się za nami i dopomóż nam w naszych codziennych
zmaganiach. Twoje TAK podczas Zwiastowania, podarowało światu Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Zapraszasz nas do udziału w rozważaniu wielkiej tajemnicy Wcielenia, dzieląc się z nami tą radością, iż
„Słowo ciałem się Stało i zamieszkało między nami”. Niech Twoje TAK otworzy dziś nasze serca, służąc
wiernie naszym siostrom i braciom, abyśmy się wszyscy stali Twoim Wianem, aby i oni mogli dzielić
naszą Radość z Dobrej Nowiny, iż Pan zamieszkał pomiędzy nami.
Prosimy przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego
AMEN

