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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. 4, 38-42 
 

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: 
 
� „Wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce i opuściła ją” 
� „A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego” 
� „On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich” 

 
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, ulecz mnie. 

Ulecz wszystko, co według Ciebie potrzebuje we mnie uzdrowienia. 

Uzdrów wszystko, co może mnie od Ciebie oddalać. 

Uzdrów moją pamięć. Ulecz moje serce. Ulecz moje uczucia. Ulecz mój umysł. 

Połóż na mnie łagodnie Twe ręce. Uzdrów mnie poprzez Twoją 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:  
  Uzdrów mnie. Albo: Połóż na mnie łagodnie Twe ręce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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: Łk 5, 15-26 
 

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: 
 
� „Liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań” 
� „Odpuszczają ci się twoje grzechy” 
�   „Rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci wstań, weź swoje łoże i idź do domu»” 

 
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, uzdrów mnie. 

Dziękują Ci za to, że wybaczasz mi grzechy. 

Ulecz we mnie korzenie moich grzechów. 

Ulecz moje serce, umysł, duszę i ciało. 

Przyjdź, Panie 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:  
Uzdrów mnie Jezu!, 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: Łk 5, 1-11 
 

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: 

 
� „Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 

człowiek grzeszny». I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb 
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona” 

� „Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił»” 
� „I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim” 

 
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, Ty wzywasz mnie po imieniu  

bym szedł za Tobą. 

Pomóż mi słuchać Ciebie, usłyszeć Twoje wezwanie,  

porzucić wszystko i wszystkich,  

którzy mnie od Ciebie oddalają i iść za Tobą w wierze i miłości. 
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:  
Tak Jezu. Albo: Dziękuję, że mnie wzywasz. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

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 5, 27-32 
 

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: 
 
� „Potem zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za 

Mną»” 
� „On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim” 
� „Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem 

wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników»” 
 

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, pomóż mi usłyszeć Twoje wezwanie,  

słuchać Ciebie wzywającego mnie po imieniu i odpowiedzieć na 
Twoje wołanie mówiąc: „Tak, Jezu". Tak, Jezu. 

Słyszę Cię i chcę pójść za Tobą, być Twoim przyjacielem,  

Towarzyszem i współpracownikiem. 

Tak, 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:  
  Tak Jezu. Albo: Dziękuję, że mnie wzywasz. 

 
 
 

 
 



 
 

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 1, 26-38. 
 

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: 
 
� „Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i 

porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższe-
go»” 

� „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym” 

� „Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa»” 
 

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: 
 

Maryjo, Matko Jezusa, naucz mnie modlić się. Naucz mnie być otwartym na Ducha Świętego. 
Prowadź mnie do Jezusa. Módl się wraz ze mną o laskę lepszego poznania 

i pokochania Jezusa, bym wierniej za Nim postępował. 

Jezu, przychodzę do Ciebie wraz z Twoją Matką. Pomóż mi lepiej Cię poznać, 

 by Cię bardziej kochać i wierniej za Tobą postępować. 

Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci, że posiałeś Twojego Syna, Jezusa.  

Jezus jest moją drogą do Ciebie i moim Pośrednikiem.  

Przychodzę teraz do Ciebie z Jezusem.  

Proszę o laskę lepszego poznania i pokochania Go i jak najwierniejszego. 

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 Ojcze. Albo: Jezu, pomóż mi lepiej Cię poznać. 

 



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 2, 1-20 
 

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: 
 

� „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie” 

� „Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie»” 

� „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” 
 

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, pomóż mi poznać Cię lepiej 

oczami wiary i miłości. 

Widzę Cię, Jezu, w ramionach Matki, 

Dzieciątko narodzone dla mnie. 

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:  
Dziękuję Ci Jezu. Albo: Przychodzę Panie i adoruję Ciebie. 

 
 
 
 
 



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: Łk 3, 15-22 
 
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: 
 
� „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się 

Niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica” 
�      „A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” 
� „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 

rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” 

 
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, po chrzcie Jana Duch Święty zstąpił na Ciebie i  

 Ojciec Twój wyraził swoją miłość do Ciebie i swoje upodobanie w Tobie.  

 Namaść mnie Duchem Świętym i daj mi dar lepszego poznania Ciebie.  

 Chcę Cię bardziej kochać i iść za Tobą.  

 Dziękuję Ci, Jezu, bo jestem z Tobą i w Tobie, a Ty jesteś we mnie.  

 Ojciec kocha mnie i ma we mnie upodobanie, bo jestem przy   

 Tobie. Dziękuję, Ojcze. 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:  
 Ześlij Twego Ducha.  

 
 


