
 

 
JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? 

wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ 
 
 
 

MODLITWA NA TYDZIEŃ PIĄTY 
 

„Ostatnia Wieczerza, Męka i Śmierć 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 22, 14-23 
 

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 nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco 
pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał»” 

� „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go mówiąc: «To jest Ciało moje, 
które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę»” 

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 poznawać Cię lepiej, 

 wejść do Twojego serca i uczuć, 

 gdy się przygotowywałeś na Mękę i śmierć. 

 Daj mi poznać Twoje serce, 

 wprowadź mnie w Twoje cierpienie. 

 Złącz moje serce z Twoim. 

 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:  
          To jest Ciało moje, które za Was będzie wydane.  
       Albo: Wprowadź mnie do Twojego Serca 

 
 
 

 



 
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 22, 24-28 
 

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: 
 
� „Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak 

macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak 
sługa” 

� „Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jak ten, kto 
służy” 

� „Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach” 

 
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, chcę być z Tobą w twoich utrapieniach, Chcę trwać przy 

  Tobie, kiedy przygotowujesz się, na śmierć i cierpienie za mnie,   

 po to, abym ja mógł mieć życie wieczne.  

 Uniżyłeś się, stałeś się najmniejszym, stałeś się sługą. 

 Przyjąłeś na siebie cierpienie i śmierć z miłości do 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: Wyście wytrwali przy mnie. 

 
 
 

 



 
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 22, 39-46 
 

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: 

 
� „Upadł na kolana i modlił się: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja 

wola, lecz Twoja niech się stanie»” 
� „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na 

ziemię” 
� „Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: 

«Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie»” 

 
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 być z Tobą w Twojej agonii. 

 Pozwól mi być w Ogrójcu  w dniu dzisiejszym. 
 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 być przy Tobie. Albo: Bądź wola Twoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 23, 13-25 
 

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: 
 
Zwróć uwagę nie tylko na słowa Jezusa, ale też na to jak odnoszą się one do tego, co sam 
czynił. 
 
� „Piłat powiedział: «Nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Każę więc 

Go wychłostać i uwolnię»” 
� „Zawołali więc wszyscy razem: «Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza». Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, 

ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go»” 
� „ Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się aby Go ukrzyżowano i wzmagały się ich 

krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione” 

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, widzę Cię ubiczowanego, przybranego w cierniową koronę, 

 stojącego przed tłumem. 

 Chcę trwać przy Tobie w Twoim cierpieniu i odrzuceniu przez własny naród. 

 Złącz moje serce z Twoim. Pozwól mi być z Tobą w cierpieniu. 

 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 kocham Cię. 

 
 
 



 
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 23, 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: 
 

� „Gdy Go wyprowadzili zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i włożyli na 
niego krzyż, aby go niósł za Jezusem” 

� „A szło za Nim mnóstwo ludzi, także kobiet, które zawodziły i płakały nad 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: 
 
Jezu, widzę Cię dźwigającego krzyż w drodze na Kalwarię. 

Chcę być przy Tobie, chcę być Szymonem Cyrenejczykiem, który Ci pomaga. 

Chcę uczestniczyć w jakiś sposób 

w Twoim cierpieniu i dźwiganiu krzyża. 

Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz, 

cierpisz za mnie i niesiesz krzyż z miłości do 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:  
Jezu kocham Ciebie. 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 23, 39-43 
 

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: 
 
� „Czy ty nie jesteś Chrystusem?” 
� „My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani. Ale On nic złego nie zrobił”  
� „Jezu wspomnij na mnie” 

 

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, widzę Cię ukrzyżowanego. 

 Wybaczasz tym, którzy Cię zabijają i wyszydzają 

 ale nie schodzisz z krzyża. 

 Panie Jezu, kocham Cię i adoruję. 

 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, kocham Ciebie. Albo: Jezu wspomnij na mnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 23, 44-49 
 
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: 
 
� „Mrok ogarnął całą ziemię... Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się prze środek. Wtedy 

Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach 
wyzionął ducha” 

� „Setnik widząc, co się stało, oddał chwałę Bogu i rzekł: «Zaiste człowiek ten był sprawiedliwy»” 
� „Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; również niewiasty, które Mu towarzyszyły w Galilei, 

przypatrywały się temu” 

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

4. WZNIEŚ SERCE SWOJE KU BOGU 
 

Módl się jak dyktuje Ci serce albo trwaj w ciszy przed krzyżem. 
 

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, kocham Ciebie i adoruję Cię.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Słowo Boże do rozważania 
od Wielkiego Piątku (29 marca) do Czwartku (4 kwietnia) 

 
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: 

Wielki Piątek           -                    J 19, 28 - 37 

Wielka Sobota           -                  J 19, 38-42 

Wielkanoc                  -                    J 20, 1-9 

Poniedziałek Wielkanocny   -      Mt 28,1-10 

Wtorek                   -                         J 20,11-18 

Środa                       -                         J 21,1-14 

Czwartek                 -                        J 21, 15-19 

2. UWAŻNIE ROZMYŚLAJ  
o tym co przeczytałeś, co może oznaczać to słowo, ale i sercem zasmakuj w tym, co cię 
szczególnie poruszyło;  

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 Chryste, który przez tajemnicę 

Twego Zmartwychwstania objawiłeś nam wielkość i dobroć Ojca, 

 Proszę  Cię niech Twój Duch miłości sprawi, 

 abym wciąż powstawał  do nowego życia. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 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: 
Wszystko co żyje niech chwali Pana! Alleluja. lub Alleluja, Alleluja, Alleluja!!! 

 


