Zaproszenie do przyjacielskiej
rozmowy z Jezusem
zaproponowane przez
Êw. Antoniego Mari´ Clareta (1807-1870)
– za∏o˝yciela oo. klaretynów.
ie musisz nic robiç, ˝eby Mi si´ przypodobaç. Wystarczy, ˝e Mnie bardzo kochasz, bo
N
Ja kocham ci´ bezgranicznie. Mów do mnie tak,
jakbyÊ rozmawia∏ ze swoim przyjacielem.
Chcesz Mnie dla kogoÊ o coÊ poprosiç?
Powiedz Mi jego imi´, a nast´pnie co byÊ chcia∏,
˝ebym teraz dla niego uczyni∏. Nie wahaj si´,
proÊ o wiele! Mów do Mnie prosto i otwarcie
o biednych, których zamierzasz pocieszyç, o chorych, których cierpienia widzisz, o zab∏àkanych,
dla których goràco pragniesz powrotu na dobrà
drog´. Powiedz Mi o nich chocia˝ jedno s∏owo.
A dla siebie? Czy˝ nie potrzebujesz
dla samego siebie jakiejÊ ∏aski?
Powiedz Mi otwarcie: mo˝e jesteÊ dumny, samolubny, niesta∏y, niestaranny? PoproÊ Mnie, ˝ebym ci przyszed∏ z pomocà w twoich nielicznych
czy te˝ licznych wysi∏kach, które podejmujesz, by
si´ wyzbyç tych wad. Nie wstydê si´! Jest wielu
sprawiedliwych, wielu Êwi´tych w niebie, którzy
pope∏niali te same b∏´dy. Ale oni prosili pokornie i z biegiem czasu zobaczyli, ˝e sà od tego wolni. Nie zwlekaj prosiç te˝ o zdrowie, o szcz´Êliwe
zakoƒczenie twoich prac, interesów czy studiów… To wszystko mog´ ci daç i daj´. A Ja ˝ycz´ sobie, ˝ebyÊ Mnie o to prosi∏, i gotów jestem
ci to daç pod warunkiem, ˝e nie zwróci si´ to
przeciwko twojemu uÊwi´ceniu, ale b´dzie mu
sprzyja∏o i je wspiera∏o. Powiedz Mi, czego ci dzisiaj potrzeba… Co mog´ dla ciebie uczyniç?
GdybyÊ wiedzia∏, jak bardzo pragn´ ci pomóc!

Czy masz w tej chwili jakiÊ plan?
Opowiedz Mi o nim. Czym si´ zajmujesz?
O czym myÊlisz? Co mog´ uczyniç dla twojego
brata i siostry, dla twoich przyjació∏ i znajomych, dla twojej rodziny, dla twoich prze∏o˝onych, mo˝e podw∏adnych? Co ty chcia∏byÊ dla
nich uczyniç? Co dobrego uczyni∏byÊ swoim
przyjacio∏om, tym, których bardzo kochasz,
a którzy ˝yjà, nie myÊlàc o Mnie? Czy pragniesz,
˝ebym by∏ przez nich uwielbiany?
Powiedz Mi,
co dzisiaj poch∏ania twojà uwag´?
Czego pragniesz z ut´sknieniem? Jakie Êrodki
posiadasz, aby to osiàgnàç? Powiedz mi o twoim
nieudanym przedsi´wzi´ciu, a Ja wyjaÊni´ ci przyczyny niepowodzenia. Czy nie chcia∏byÊ Mnie dla
siebie pozyskaç?
Mo˝e czujesz si´ smutny
albo êle usposobiony?
Opowiedz Mi w szczegó∏ach, co ci´ smuci…
Kto ci´ zrani∏? Kto ci´ obrazi∏ lub zniewa˝y∏?
Informuj Mnie o wszystkim, a wkrótce dojdziesz tak daleko, ˝e za moim przyk∏adem
wszystko im darujesz i przebaczysz. W nagrod´
otrzymasz moje pocieszajàce b∏ogos∏awieƒstwo.
Mo˝e si´ czegoÊ obawiasz?
Czy odczuwasz w duszy nieokreÊlone przygn´bienie, które wprawdzie jest bez podstaw, ale mimo to nie przestaje rozrywaç ci serca? Rzuç si´
w ramiona mojej OpatrznoÊci! Jestem przy tobie, u twojego boku. Ja wszystko widz´, wszystko
s∏ysz´ i w ˝adnym momencie nie zostawi´ ci´.
Czy odczuwasz niech´ç ze strony ludzi,
którzy ci´ kiedyÊ lubili?
Teraz mo˝e zapomnieli o tobie, odwrócili si´ od
ciebie, mimo ˝e z twojej strony nie by∏o do tego
najmniejszego powodu… ProÊ za nimi, a Ja ich

przywróc´ do twojego boku, je˝eli nie stanà
si´ zawadà dla twojego uÊwi´cenia.
Nie masz dla Mnie czasem
jakiejÊ radosnej wiadomoÊci?
Dlaczego nie pozwalasz Mi uczestniczyç
w niej, przecie˝ jestem twoim przyjacielem?
Opowiedz mi, co od twoich ostatnich odwiedzin u Mnie pokrzepi∏o twoje serce i wywo∏a∏o twój uÊmiech. Byç mo˝e mia∏eÊ szcz´Êliwe
wiadomoÊci, list, mi∏à rozmow´, mo˝e przezwyci´˝y∏eÊ trudnoÊci, wyszed∏eÊ z sytuacji bez
wyjÊcia? To wszystko jest moim dzie∏em. Ty
masz Mi tylko powiedzieç: dzi´kuj´!
A czy nie zechcesz Mi czegoÊ obiecaç?
Ja czytam w g∏´bi twojego serca. Ludzi mo˝na
∏atwo zmyliç, ale nie Boga. Mów wi´c do Mnie
otwarcie. Czy jesteÊ zdecydowany nie poddawaç si´ wi´cej wiadomej okazji do grzechu?
Zrezygnowaç z rzeczy, która pobudzi∏a twojà
wyobraêni´? Nie przestawaç z cz∏owiekiem,
który spokój twej duszy zmàci∏? Czy b´dziesz
znowu ∏agodnym, mi∏ym i us∏u˝nym wobec tego cz∏owieka, którego mia∏eÊ do dziÊ za wroga,
bo ci´ skrzywdzi∏?
Dobrze, powróç wi´c teraz do swojego zaj´cia,
do swojej pracy, do swoich studiów… Ale nie
zapominaj chwil, które prze˝ywaliÊmy razem.
Zachowaj, jak dalece mo˝esz, milczenie,
skromnoÊç, wewn´trzne skupienie, mi∏oÊç
bliêniego. I przyjdê znowu, z sercem przepe∏nionym jeszcze wi´kszà mi∏oÊcià, jeszcze bardziej oddany mojemu Duchowi. Wtedy znajdziesz w moim Sercu codziennie nowà mi∏oÊç,
nowe dobrodziejstwa i nowe pocieszenia.
Kochaj Matk´ mojà, która i twoja jest.
Zawsze czekam na ciebie.
Twój Jezus

Kwadrans z Jezusem
pomo˝e:
✔ w codziennej modlitwie
✔ w adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu
✔ w modlitwie dzi´kczynnej po Komunii Êwi´tej
✔ w nawiàzaniu relacji mi∏oÊci,
z której si´ rachujemy
podczas sakramentu pojednania i pokuty.

Bo góry mogà ustàpiç
i pagórki si´ zachwiaç,
ale mi∏oÊç moja
nie odstàpi od ciebie.
(Iz 54, 10)
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