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MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY 
 

„Lepsze poznanie Jezusa” 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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, 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: 
 
� Diabeł kusi Jezusa, aby przywiązywał wielką wagę do rzeczy materialnych. Jezus potwierdza 

priorytet spraw duchowych 
� Diabeł kusi Jezusa, aby szukał swojej chwały na tym świecie, a Jezus odnosi wszelką chwałę do Ojca. 
� Diabeł stawia przed Jezusem pokusę pychy, Jezus odrzuca ją, mówiąc: „Nie będziesz kusił Pana Boga 

twego". 

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 sposób działania szatana i przeciwstawiać się mu. 

 Pomóż opierać się nęcącym bogactwom tego świata, zaszczytom i  

szukaniu chwały ludzkiej.  

Chcę być z Tobą wolny od przywiązania do bogactw, 

wolny od przywiązania do zaszczytów, 

uniżony, pełen szacunku, pokorny i wolny jak Ty. 

Naucz mnie Jezu Twoich dróg. 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:  
  Naucz mnie Twoich dróg. Albo: Kocham Cię Jezu i wybieram Ciebie. 
 

 
 
 
 

 



 
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 4, 14-21 
 

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 powrócił Jezus w mocy Ducha... i nauczał w ich synagogach” 
� „I powstał aby czytać... «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana»” 

� „Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli” 

 
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, naucz mnie poznawać Cię lepiej 

jako namaszczonego Duchem przez Twego Ojca, 

aby mi głosić Dobrą Nowinę, 

obdarzyć mnie wolnością, 

otworzyć moje oczy abym widział. 

Pomóż mi Jezu zrozumieć, 

kim jesteś dla 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:  
Pozwól mi lepiej Cię poznać. lub: Poślij mnie Panie! 

 
 
 



 

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 6, 17-26 
 

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: 

 
� „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże” 
� „Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”  

 
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, naucz mnie swoich dróg, Ty sam mnie poucz. 

Ty jesteś wypełnieniem tych błogosławieństw.  

Naucz mnie zrozumieć Cię i lepiej Cię poznać,  

być podobnym do Ciebie, być Twym uczniem. 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:  
Naucz mnie dróg Twoich.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 6,27-36 
 

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: 
 
Zwróć uwagę nie tylko na słowa Jezusa, ale też na to jak odnoszą się one do tego, co sam 
czynił. 
 
� „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 

którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają” 
� „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając” 
� „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” 

 
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, pomóż mi lepiej Cię poznawać poprzez Twoją naukę o miłości i  

Twoją miłość do mnie oraz poprzez moją miłość do Ciebie. 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 Jezu, że mnie kochasz. Albo: Pomóż mi lepiej Cię poznać. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 7, 1-16. 
 

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: 
 
Zwróć uwagę na: 
 
� miłość i współczucie z jakim Jezus uzdrawia; 
� moc, z jaką uzdrawia, potęgę Jego miłości; 
�   fakt, że Jezus uzdrawia w odpowiedzi na wyrażone - słowami lub bez słów - potrzeby. 

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 miłość,  
za jej uzdrawiającą moc. 
Pomóż mi Jezu, przyjąć w pełni Twoją uzdrawiającą miłość 
i odpowiedzieć na nią. 
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 Twoją miłością. 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 8, 22-25 
 

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: 
 
� „Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi” 
� „A gdy płynęli, zasnął. Wtedy przypadł gwałtowny wiatr na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli w 

niebezpieczeństwie. Przystąpili wi ęc do Niego i obudzili Go, wołając: «Mistrzu, Mistrzu, giniemy!» 
Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali; uspokoiły się i nastała cisza”  

� „A do nich rzekł: «Gdzie jest wasza wiara?»” 
 

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, wierzę w Ciebie. Wzmocnij moją wiarę. 

Ufam Jezu, że uspokoisz każdą burzę w moim życiu.  

Wołam teraz do Ciebie prosząc Cię o pomoc.  

Spraw abym zaufał Ci jeszcze mocniej. 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, przymnóż mi wiary. Albo: Jezu ufam Tobie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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: 
 
� „A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz!» Jezus mu 

odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 
gdzie by głowę mógł oprzeć»” 

� „Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i 
pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 
królestwo Boże»” 

� „Jeszcze inny rzekł:« Panie chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w 
domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie 
nadaje się do królestwa Bożego»” 

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, pomóż mi zrozumieć Twoje nauczanie o pójściu za Tobą.  

Pomóż mi zrozumieć w jakiej mierze odnosi się ono do mnie.  

Naucz mnie, co znaczy iść za Tobą. 

 Pomóż mi kochać Cię bardziej, abym mógł w pełni Cię naśladować. 

Pomóż mi lepiej Cię poznać i bardziej pokochać. 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, chcę iść za Tobą.  
 
 


