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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 24, 1-12 
 

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: 
 

� „Nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze 
ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 
tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn 
Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia 
zmartwychwstanie” 

� „I wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym” 
� „Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary” 

 

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, powstałeś z martwych i jesteś tu przy mnie. 
 Pozwól mi dzielić Twoją radość, uczyń mnie szczęśliwym, pociesz mnie. 
 Daj mi Twoje pocieszenie. 
 Wielbię Cię, Panie w Twoim Zmartwychwstaniu. 
 Tobie chwała i moc i cześć. 
 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:  
  Tobie chwała i cześć Jezu!. Albo: Wesoły nam dzień dziś nastał lub refren    
jakiejś radosnej pieśni wielkanocnej 

 
 
 
 
 



 
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 24, 13-29 
 

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 tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi” 
� „Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 

powiedzieli prorocy! Czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając 
od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do 
Niego” 

� „Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». 
Wszedł więc aby zostać z nimi” 

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, przybliżyłeś się do mnie i jesteś przy mnie teraz, na modlitwie. 
 Objaw mi, Panie, znaczenie Pisma, znaczenie tego tekstu dla mnie,  
 dla nas obojga - dla Ciebie i dla mnie. 
 Panie Jezu, krocz zawsze przy mnie. 
 Dozwól mi iść przy Tobie. 
 Pozostań ze mną, Panie. 
 Amen. 

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:  
Pozostań ze mną Jezu. 
 
 
 

 



 
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 24, 30-35 
 

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 zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go” 
� „I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 

nam wyjaśniał?»” 
� „Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba” 

 
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, powstałeś z martwych i jesteś teraz tutaj przy mnie. 
 Zasiadasz ze mną ,,przy stole" mojej modlitwy. 
 Objaw mi się. Daj mi się poznać. 
 Spraw bym Cię lepiej poznał  przez miłość, abym   

świadczył moim życiem, że Cię znam i   
 prowadził innych do lepszego poznania 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:  
Jezu, pomóż mi Cię poznać. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 24, 36-43 
 

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: 
 
Zwróć uwagę nie tylko na słowa Jezusa, ale też na to jak odnoszą się one do tego, co sam 
czynił. 
 

� „A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich” 
� „Rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 

sercach?»” 
� „Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś 

do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec 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, Ty sam Zmartwychwstały jesteś tutaj,  teraz przy mnie. 
 Oddaję Ci wszystkie moje kłopoty i problemy.  
 Wznoszę ręce do Ciebie i wielbię Cię, Jezu, w chwale i mocy Twojej 
 zmartwychwstałej obecności. 
 Daj mi radość i wesele, radość z Twojego Zmartwychwstania. 
 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 jesteś tutaj. 
 
 
 



 
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 24, 44-47 
 

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 oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” 
� „Tak jest napisane: "Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie” 
� „W imi ę Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy 

od Jerozolimy” 

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, ukaż mi znaczenie Pisma Świętego dla mnie, 
dla związku między nami, dla mojego zjednoczenia z Tobą. 
Raduję się Panie Twoim Zmartwychwstaniem.  
Twoim życiem, Tobą - tutaj, teraz. 
Niech moja radość w Tobie, Panie wychwala Ciebie - Zmartwychwstałego. 
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 otwórz moje serce lub: Uwielbiam Cię Panie!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 24, 48-53 
 

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: 
 
� „Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w 

mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka” 
� „I podniósłszy ręce błogosławił ich” 
�      „Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w 
świątyni, błogosławiąc Boga” 

 

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 za Ducha Świętego w moim sercu. 
On czyni mnie Twoim świadkiem. 
Błogosław mi Jezu i daj mi dar uwielbiania Ciebie i radowania się w Tobie, 
abym z weselem wielbił Ciebie i Ojca w jedności z Duchem Świętym. 
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:  
Błogosław mi Jezu. Albo: Chwała Tobie Jezu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

W dzisiejszym dniu powróć do fragmentu z tygodnia, który Cię najbardziej poruszył. 
 
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 
 

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 spontanicznie uwielbiając Pana w sercu. Jeśli na to pozwala miejsce i czas śpiewać 
jakąś pieśń oddając chwałę Jezusowi lub przez modlitwę w językach, jeśli otrzymałeś ten 
dar. 
 

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:  
   Tobie chwała Jezu!  
 
 

 

Jeżeli: 

- pragniesz kontynuować dzieło Seminarium Odnowy Wiary 

- chcesz pogłębić swoją więź z Bogiem we wspólnocie 

- chcesz w końcu coś zmienić w swoim życiu…  

- pragniesz odkryć w sobie charyzmaty i dary Ducha Świętego 

PRZYJDŹ - Na spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. 
Może w nich uczestniczyć każdy. Wystarczy przyjść. 

Spotkania odbywaj ą się w każdą sobot ę                  
po wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej  
koło ko ścioła w Besku 

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie 
wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch 

bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7, 37 – 39). 


