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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: Łk 18, 35-45 
 

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: 
 
� „Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną»”  
� „Panie, żebym przejrzał” 
� „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła” 

 
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 to, że mnie kochasz 

i akceptujesz takim, jakim jestem; 

za to, że mnie przyjmujesz bezwarunkowo, bez oceniania. 

Jezu, mogę być ślepym na swoje grzechy i grzeszność. 

Napełnij mnie światłem Twej miłości tak, 

abym mógł poznać Ciebie jako Tego, 

który mnie kocha i abym w świetle 

Twojej miłości mógł poznać jaśniej swoją grzeszność. 

Panie, spraw abym przejrzał. 

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, daj abym przejrzał. Albo: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. 
 



 
 

 
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: Mt 9, 1-8 
 

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: 
 
� „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”  
� „Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i 

chodź”  
� „Syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”  

 
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, dziękuję Ci za to, że przebaczasz mi grzechy. 

Uzdrów mnie Twoim przebaczeniem. 

Uzdrów korzenie grzechu we mnie. 

Połóż na mnie łagodnie Twoje ręce. 

Niech one przyniosą mi przebaczenie 

i uzdrowienie. 

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:  
Zmiłuj się nade mną, bo jestem w ucisku. Albo: Bo na wieki Jego łaskawość, lub: Połóż na 
mnie łagodnie swe ręce. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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: Mt 8, 1-4 
 

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, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” 
� „Chcę, bądź oczyszczony” 
� „Idź, pokaż się kapłanowi”  

 
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, 

Twoja laska mnie uzdrawia, 

Twoje przebaczenie oczyszcza mnie. 

Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość, 

przez którą mnie uzdrawiasz, 

przebaczasz grzechy i umacniasz w walce z nimi. 

Daj mi zawsze przebywać w Twoim miłosierdziu. 

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, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Albo: Panie, dotknij mnie. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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: Mt 6, 12-15 
 

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: 
 
� „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” 
� „Jeżeli bowiem przebaczacie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski” 
�    „Lecz jeśli nie przebaczacie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” 

 
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, otwórz całkowicie moje serce, abym przyjął Twoje przebaczenie.  

Daj mi otwarte serce, otwarte dla Twojej współczującej miłości, otwarte dla wybaczania 
drugim, zwłaszcza tym, którzy mnie zranili.  

Panie Jezu, pokaż mi kto mnie zranił w życiu, ojciec, matka, mąż, żona, nauczyciele, 
księża, zakonnice, bracia i siostry. Każdemu z nich przebaczam. Uzdrów rany, jakie 
każdy z nich mi zadał. Jezu, przyjmuję Twoje przebaczenie i przebaczenie Ojca, które mi 
przynosisz. 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:  
  Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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: Łk 19, 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: 
 
� „Zacheusz... bardzo bogaty... chciał koniecznie zobaczyć Jezusa... ale nie mógł, gdyż był niskiego 

wzrostu”  
� „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” 
� „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to co zginęło” 

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, ukaż mi co mam poprawić w moim życiu.  

Pokaż mi moje samolubstwo i szukanie siebie.  

Pokaż mi, gdzie chcę dominować.  

Ukaż mi moje nieuporządkowane przywiązania, 
niezgodne z tym, czego Ty pragniesz, pozbawione 
prostoty i nie w Twoim Duchu.  

Pomóż mi zrezygnować z chęci posiadania, z szukania siebie,  

ze wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie. 

Pomóż mi Jezu, 

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:  
Jezu, porządkuj moje życie wedłu Twojej woli. Albo: Bądź wola Twoja. 

 
 
 
 
 



 
 
 

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 15, 11-32 
 

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: 
 
� „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie” 
� „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu 

się na szyję i ucałował go” 
� „Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy... ten brat twój był umarły, a znów ożył; 

zaginął a odnalazł się” 
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 tę przypowieść o miłosiernym Ojcu,  

o Jego przebaczającej miłości i o Twoim miłosierdziu i przebaczeniu. 

Widzę Cię Jezu na drodze przede mną. 

Jestem podobny do młodszego syna, a Ty do ojca z przypowieści. 

Rzucam się w Twoje ramiona, 

a Twój uścisk przywraca mi utraconą godność dziecka i odnawia mój kontakt z Tobą. 

Ty się cieszysz i weselisz z tego, że powracam do Ciebie. 

Dziękuję Ci Jezu. 

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:  
Gdy chodzę wśród utrapienia Ty zapewniasz mi życie. Albo: Panie, dziękuję Ci za to, że 
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: Mt 9, 9-13 
 
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: 
 
� „Ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz i rzekł do niego: «Pójdź za mną». 

On wstał i poszedł za Nim” 
� ,,Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” 
� „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” 

 
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, ukazałeś mi moją grzeszność. 

Przebaczasz mi i odnawiasz mnie. 

Wzywasz mnie-grzesznika, któremu przebaczono, 

abym poszedł za Tobą. 

Kochasz mnie i wzywasz po części dlatego, że jestem grzesznikiem. 

To, że Cię potrzebuję, pociąga Cię. 

Moja grzeszność przyzywa Twoją wybaczającą miłość. 

Tak więc będę się chlubił w moich słabościach,  

bo potęga Twojej miłości doskonali się w mojej słabości. 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:  
 Jezu, przyszedłeś wzywać grzeszników. Albo: Jezu, ulecz mnie. 

 


