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Tekst Ewangelii ( Mt 6,7-15): Na modlitwie nie b?d?cie gadatliwi jak
poganie. Oni my?l?, ?e przez wzgl?d na swe wielomówstwo b?d?
wys?uchani. Nie b?d?cie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec
wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak si? módlcie: Ojcze nasz, który jeste? w niebie, niech
si? ?wi?ci imi? Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech
Twoja wola spe?nia si? na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my
przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopu??,
aby?my ulegli pokusie, ale nas zachowaj od z?ego! Je?li bowiem
przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz
niebieski. Lecz je?li nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie
przebaczy wam waszych przewinie?.

«Na modlitwie nie b?d?cie gadatliwi (…) Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam
potrzeba»
Rev. D. Joaquim FAINÉ i Miralpech
(Tarragona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus —który jest Synem Bo?ym— uczy mnie jak by? dzieckiem Bo?ym.
Pierwsza cecha to zaufanie, gdy z nim rozmawiam. Ale Pan nas przestrzega: «Nie
b?d?cie gadatliwi» (Mt 6,7). Przecie? kiedy dzieci rozmawiaj? z rodzicami, nie
wyra?aj? swych uczu? wyszukanymi gestami, nie nadu?ywaj? s?ów, lecz z prostot?
prosz? o to, czego potrzebuj?. Zawsze ufam, ?e Bóg mnie wys?ucha – bo jest Ojcem,
który mnie kocha i mnie s?ucha. W rzeczywisto?ci, modli? si? nie znaczy
informowa? Boga o naszym ?yciu, ale prosi? go o wszystko czego potrzebujemy,
gdy? «wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie» (Mt 6,8). Nie
b?d? dobrym chrze?cijaninem je?li nie b?d? si? modli?, tak jak nie b?dzie dobrym
synem ten, kto nie rozmawia cz?sto z rodzicami.

Ojcze Nasz jest modlitw?, której nauczy? nas Jezus, i która jest strzeszczeniem
chrze?cija?skiego ?ycia. Za ka?dym razem, gdy modl? si? do naszego Ojca
pozwalam si? prowadzi? za r?k? i prosz?, o to czego potrzebuj?, aby sta? si?
lepszym synem Bo?ym. Nie tylko brakuje mi codziennego chleba jako materialnego
pokarmu, ale – przede wszystkim – Chleba Niebia?skiego. «Pro?my, aby nigdy nie
zabrak?o nam Chleba Eucharystii». Nauczmy si? przebacza? i prosi? o wybaczenie:
«Aby otrzyma? przebaczenie, które oferuje nam Bóg, zwró?my si? do Ojca, który
nas pokocha?», brzmi? s?owa poprzedzaj?ce Modlitw? Pa?sk? podczas Mszy.
Podczas Wielkiego Postu, Ko?ció? prosi wiernych o zag??bianie si? w modlitwie.
«Modlitwa i rozmowa z Bogiem stanowi najwy?sze dobro. Jest bowiem ?ród?em (...)
jedno?ci z Panem» (?w. Jan Chryzostom). Panie, musz? nauczy? si? modli? i
wyci?ga? odpowiednie wnioski do dalszego ?ycia. Przede wszystkim, aby ?y? w
cnocie mi?o?ci: modlitwa nape?ni mnie si??, abym by? lepszy ka?dego dnia.
Dlatego, codziennie prosz?, aby pomóg? mi przeprosi? za drobne niesnaski z innymi,
a tak?e wybacza? obra?liwe s?owa i postaw?, a przede wszystkim nie chowa? urazy,
w ten sposób b?d? móg? mu szczerze wyzna?, ?e z ca?ego serca przebaczam moim
d?u?nikom. Mog? to osi?gn??, poniewa? w ka?dym momencie pomaga mi Matka
Boska.

