
 

 

 

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? 

wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ 

 

 

 

MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY 
 

„Pogłębienie doświadczenia miłości Boga” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dzień pierwszy 
 

Modlitwa przed rozmyślaniem 
Boże, mój Ojcze! Ty jesteś światłem dla niewidomych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego słowa. Duchu 
Święty, otwórz moje serce, bym poznał Jezusa, mocniej Go ukochał i gorliwiej naśladował. 
 
1. BIERZ  -  CZYTAJ 

Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10 
 

2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  
o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło; wszystko co rodzi się w twoim sercu zapisuj na drugiej stronie; 
pomocne punkty: 
 
� „Trwajcie we Mnie, a Ja w was... Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami” 
� „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” 
� „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to 

wam się spełni” 
 
3. ROZMAWIAJ Z BOGIEM 

o tym, co ci w sercu utkwiło, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem 
 

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
Odpocznij w Bogu, w pokornym i ufnym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go, a przepełniony 
miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę. Możesz posłużyć się tą 
modlitwą: 
 

  Panie Jezu, 
  dziękuję, że tak bardzo mnie kochasz. 
  Dziękuję Ci za to, że jesteś przyjacielem, który 
  tak mnie ukochał, że oddal swe życie za mnie. 
  Pomóż mi traktować Cię poważnie 
  jako Tego, który mnie kocha. 
  Dziękuję, że miłujesz mnie i traktujesz poważnie. 
  Panie Jezu, kocham Cię. 
  Naucz mnie poznawać i kochać Cię bardziej. 
  Amen. 
 
5. IDŹ I CZYŃ 

Z tego spotkania zabierz to słowo, które Bóg skierował do Ciebie i żyj nim w codzienności. 
Nieś w sobie miłość, radość, pokój, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się 
znajdziesz.  

 Od czasu do czasu w ciągu dnia możesz zwrócić się do Boga:  
Dziękuję Panie, że mnie miłujesz. Albo: Miłuję Cię Panie Jezu, lub: Trwaj we mnie, a ja 
w Tobie. 



 
 

 
Dzień drugi 

 
Modlitwa przed rozmyślaniem 
Boże, mój Ojcze! Ty jesteś światłem dla niewidomych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego słowa. Duchu 
Święty, otwórz moje serce, bym poznał Jezusa, mocniej Go ukochał i gorliwiej naśladował. 
 
1. BIERZ  -  CZYTAJ 

Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 11-17 
 

2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  
o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło; wszystko co rodzi się w twoim sercu zapisuj na drugiej stronie; 
pomocne punkty: 
 
� „Nikt nie ma większej miłości, od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”  
� „Wy jesteście przyjaciółmi Moimi” 
� „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” 

 
3. ROZMAWIAJ Z BOGIEM 

o tym, co ci w sercu utkwiło, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem 
 

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
Odpocznij w Bogu, w pokornym i ufnym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go, a przepełniony 
miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę. Możesz posłużyć się tą 
modlitwą: 
 

  Panie Jezu, 
  dziękuję Ci za Twoją przyjaźń. 
  Pozwól bym Cię lepiej poznał jako Przyjaciela, 
  który tak mnie kocha, że umarł za mnie. 
  Chcę Cię bardziej pokochać i być coraz bardziej 
  Twoim przyjacielem. 

Jezu, kocham Cię. 
Naucz mnie poznawać Cię jako miłującego 
przyjaciela. 
Amen. 

 
5. IDŹ I CZYŃ 

Z tego spotkania zabierz to słowo, które Bóg skierował do Ciebie i żyj nim w codzienności. 
Nieś w sobie miłość, radość, pokój, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się 
znajdziesz.  

 Od czasu do czasu w ciągu dnia możesz zwrócić się do Boga:  
Panie, wybrałeś mnie. Albo: Kocham Cię, Panie Jezu, lub: Dziękuję Ci Panie, że mnie          
miłujesz. 

 



 
 
 

Dzień trzeci 
 

Modlitwa przed rozmyślaniem 
Boże, mój Ojcze! Ty jesteś światłem dla niewidomych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego słowa. Duchu 
Święty, otwórz moje serce, bym poznał Jezusa, mocniej Go ukochał i gorliwiej naśladował. 
 
1. BIERZ  -  CZYTAJ 

Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 17, 20-26 
 

2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  
o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło; wszystko co rodzi się w twoim sercu zapisuj na drugiej stronie; 
pomocne punkty: 

 
� „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie” 
� „Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał 

i  żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś” 
� „Objawiłem im Twoje Imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w 

nich była i Ja w nich” 
 

3. ROZMAWIAJ Z BOGIEM 
o tym, co ci w sercu utkwiło, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem 
 

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
Odpocznij w Bogu, w pokornym i ufnym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go, a przepełniony 
miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę. Możesz posłużyć się tą 
modlitwą: 
 

  Panie Jezu, kocham Cię. 
Dziękuję, że Ty mnie kochasz i żyjesz we mnie. 
Dziękuję, że modlisz się za mnie do Ojca. 
Dziękuję Ci Jezu, ponieważ Ojciec kocha mnie 
w Tobie i Ciebie we mnie. 
Dopomóż mi poznawać Cię bardziej 
jako Tego, który mnie kocha. 
Amen. 

 
5. IDŹ I CZYŃ 

Z tego spotkania zabierz to słowo, które Bóg skierował do Ciebie i żyj nim w codzienności. 
Nieś w sobie miłość, radość, pokój, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się 
znajdziesz.  

 Od czasu do czasu w ciągu dnia możesz zwrócić się do Boga:  
Pozwól mi Jezu bardziej Cię poznać, albo Kocham Cię, Panie. Albo: Dziękuję Ci, Panie, 
za to, że mnie kochasz, lub: Chwała Tobie Panie, Twoja miłość jest wieczna. 

 



 
 

Dzień czwarty 
 

Modlitwa przed rozmyślaniem 
Boże, mój Ojcze! Ty jesteś światłem dla niewidomych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego słowa. Duchu 
Święty, otwórz moje serce, bym poznał Jezusa, mocniej Go ukochał i gorliwiej naśladował. 
 
1. BIERZ  -  CZYTAJ 

Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 6, 32-38 
 

2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  
o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło; wszystko co rodzi się w twoim sercu zapisuj na drugiej stronie; 
pomocne punkty: 
 
� „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni” 
� „Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni” 
� „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarę dobrą, 

natłoczoną i opływającą” 
 

3. ROZMAWIAJ Z BOGIEM 
o tym, co ci w sercu utkwiło, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem 
 

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
Odpocznij w Bogu, w pokornym i ufnym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go, a przepełniony 
miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę. Możesz posłużyć się tą 
modlitwą: 
 
Jezu, nie osądzasz mnie.  
Nie potępiasz mnie.  
Przebaczasz mi.  
Dajesz mi swoją miłość, 
dajesz mi siebie. 
Akceptujesz mnie w pełni, bezwarunkowo, 
przyjmujesz mnie takim, jaki jestem. 
Naucz mnie rozpoznać Twoją miłość i przyjąć ją, 
Daj mi poznać Ciebie i otworzyć serce 
na Twoją miłość. 
 

5. IDŹ I CZYŃ 
Z tego spotkania zabierz to słowo, które Bóg skierował do Ciebie i żyj nim w codzienności. 
Nieś w sobie miłość, radość, pokój, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się 
znajdziesz.  

 Od czasu do czasu w ciągu dnia możesz zwrócić się do Boga:  
  Jezu, objaw mi swoją miłość ku mnie. Albo: Miłość Twoja wiecznie trwa. 

 
 



 
 

Dzień piąty 
 

Modlitwa przed rozmyślaniem 
Boże, mój Ojcze! Ty jesteś światłem dla niewidomych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego słowa. Duchu 
Święty, otwórz moje serce, bym poznał Jezusa, mocniej Go ukochał i gorliwiej naśladował. 
 
1. BIERZ  -  CZYTAJ 

Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Mt 11, 25-30. 
 

2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  
o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło; wszystko co rodzi się w twoim sercu zapisuj na drugiej stronie; 
pomocne punkty: 
 
� „Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 

roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” 
� „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 
� „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” 
�  

3. ROZMAWIAJ Z BOGIEM 
o tym, co ci w sercu utkwiło, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem 
 

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
Odpocznij w Bogu, w pokornym i ufnym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go, a przepełniony 
miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę. Możesz posłużyć się tą 
modlitwą: 
 

  Dziękuję Jezu, że mnie zapraszasz, 
  by przyjść do Ciebie i uczyć się od Ciebie, 
  by brać Twe jarzmo i ciężar, 

to jest krzyż mego życia. 
Przychodzę by uczyć się od Ciebie 
i wziąć jarzmo, które mnie z Tobą jednoczy. 
Twoim jarzmem jest miłość. 
Amen. 

 
5. IDŹ I CZYŃ 

Z tego spotkania zabierz to słowo, które Bóg skierował do Ciebie i żyj nim w codzienności. 
Nieś w sobie miłość, radość, pokój, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się 
znajdziesz.  

 Od czasu do czasu w ciągu dnia możesz zwrócić się do Boga:  
Przychodzę do Ciebie Jezu. Albo: Chcę się uczyć od Ciebie jak być łagodnym i 
pokornym w sercu, lub: Dziękuję Ci Panie za to, że mnie kochasz. 

 



 

Dzień szósty 
 

Modlitwa przed rozmyślaniem 
Boże, mój Ojcze! Ty jesteś światłem dla niewidomych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego słowa. Duchu 
Święty, otwórz moje serce, bym poznał Jezusa, mocniej Go ukochał i gorliwiej naśladował. 
 
1. BIERZ  -  CZYTAJ 

Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 11, 1-13 
 

2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  
o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło; wszystko co rodzi się w twoim sercu zapisuj na drugiej stronie; 
pomocne punkty: 
 
� ,,Panie naucz nas modlić się” 
� „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” 
� „O ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” 

 
3. ROZMAWIAJ Z BOGIEM 

o tym, co ci w sercu utkwiło, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem 
 

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
Odpocznij w Bogu, w pokornym i ufnym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go, a przepełniony 
miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę. Możesz posłużyć się tą 
modlitwą: 
 

  Panie, naucz mnie modlitwy. Kochasz mnie, 
naucz mnie przychodzić do Ciebie z dziecięcą ufnością. 
Naucz mnie modlić się w prostocie, bez wielomówstwa, z miłością, w odpowiedzi na Twoją 
miłość i miłość Ojca. Amen. 

 
5. IDŹ I CZYŃ 

Z tego spotkania zabierz to słowo, które Bóg skierował do Ciebie i żyj nim w codzienności. 
Nieś w sobie miłość, radość, pokój, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się 
znajdziesz.  

 Od czasu do czasu w ciągu dnia możesz zwrócić się do Boga:  
Panie, naucz mnie modlić się. Albo: Panie, kocham Cię, dzięki Ci za to, ze mnie 
kochasz. 

 

 

 

 

 



 
Dzień siódmy 

 
Modlitwa przed rozmyślaniem 
Boże, mój Ojcze! Ty jesteś światłem dla niewidomych. Odkryj przede mną tajemnicę Twego słowa. Duchu 
Święty, otwórz moje serce, bym poznał Jezusa, mocniej Go ukochał i gorliwiej naśladował. 
 
1. BIERZ  -  CZYTAJ 
   Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Mk 10, 13-16 
 
2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  

o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło; wszystko co rodzi się w twoim sercu zapisuj na drugiej stronie; 
pomocne punkty: 
 

� „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” 
� „Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” 
� „I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” 

 
3. ROZMAWIAJ Z BOGIEM 

o tym, co ci w sercu utkwiło, rozmawiaj z Nim jak z przyjacielem 
 

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
Odpocznij w Bogu, w pokornym i ufnym oddaniu się Jemu, uwielbiaj Go, a przepełniony 
miłością, raduj się Nim jak dziecko, gdy szuka i odnajduje matkę. Możesz posłużyć się tą 
modlitwą: 
 

  Panie Jezu, chcę przychodzić do Ciebie jak dziecko. 
Daj mi laskę prostoty w spotkaniach z Tobą. 
Weź mnie w ramiona. 
Połóż na mnie ręce. 
Pobłogosław mnie. 
Amen. 

 
5. IDŹ I CZYŃ 

Z tego spotkania zabierz to słowo, które Bóg skierował do Ciebie i żyj nim w codzienności. 
Nieś w sobie miłość, radość, pokój, a przez to będziesz świadczył o Bogu, gdziekolwiek się 
znajdziesz.  

 Od czasu do czasu w ciągu dnia możesz zwrócić się do Boga:  
 Połóż na mnie Twą rękę. Albo: Jezu, ufam Tobie. 



Jak korzystać z Pisma Świętego? 

J 15,1-10 – szukamy Ewangelii według św. Jana, rozdział 15 wersety od 1 – 10 włącznie. 
Flp 2, 1.6-7  - szukamy Listu św. Pawła do Filipian rozdział 2 werset 1 i wersety od 6 do 7 włącznie. 
 

WYKAZ SKRÓTÓW  SIGLA BIBLIJNE 
ST - Stary Testament 
Rdz Ks. Rodzaju Prz Ks. Przysłów 
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta 
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami 
Lb Ks. Liczb Mdr Ks. Mądrości 
Pwt Ks. Powtórzonego Prawa Syr Mądrość Syracha 
Joz Ks. Jozuego Iz Ks. Izajasza 
Sdz Ks. Sędziów Jr Ks. Jeremiasza 
Rt Ks. Rut Lm Lamentacje 
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha 
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela 
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela 
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza 
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela 
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa 
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza 
Ne Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza 
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza 
Jdt Ks. Judyty Na Ks. Nahuma 
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka 
1 Mch 1 Ks. Machabejska So Ks. Sofoniasza 
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag Ks. Aggeusza 
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza 
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza 

NT - Nowy Testament 
Mt Ew. wg św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza 
Mk Ew. wg św. Marka 2 Tm 2 List do Tymoteusza 
Łk Ew. wg św. Łukasza Tt List do Tytusa 
J Ew. wg św. Jana Flm List do Filemona 
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków 
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba 
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List św. Piotra 
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List św. Piotra 
Ga List do Galatów 1 J 1 List św. Jana 
Ef List do Efezjan 2 J 2 List św. Jana 
Flp List do Filipian 3 J 3 List św. Jana 
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy 
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana 
2 Tes 2 List do Tesaloniczan     
 


