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Dzień I 

Kościół darem i obietnicą Jezusa (Łk 18, 28-30) 

 

1. Modlitwa wstępna 

Poproszę Boga o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny skierowane 

były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. 

2. Obraz do medytacji 

Zobaczę Jezusa i Jego uczniów dialogujących ze sobą. Wyobrażę sobie 

miejsce, w którym się znajdowali, powoli przypatrzę się osobom obecnym w tej 

scenie – jak są usytuowani względem siebie, jak wyglądają, co czują, jakie 

towarzyszą im emocje (szczególnie Piotr). Gdzie w tej scenie jest Jezus, jakie 

zajmuje miejsce między uczniami? Zatrzymam się chwilę na Jego Osobie. 

Spróbuję wyobrazić sobie również siebie – jakie zajmuję miejsce (między 

apostołami, bliżej Jezusa, a może zupełnie z boku…).  

3. Prośba o owoc 

Poproszę Boga o światło w zobaczeniu prawdy o sobie.  

4. Punkty do medytacji 

4.1. Wątpliwości 

Przed chwilą od Jezusa odszedł zasmucony bogaty młodzieniec, który - jak 

apostołowie – też chciał za Nim pójść, ale zaproszenie Jezusa wydało mu się za 

trudne (miał wątpliwości, czy podoła). Uczniowie usłyszeli od Jezusa słowa 

o bogactwach, które są przeszkodą w wejściu do królestwa Bożego, co wywołało 

u nich przerażenie (Łk 18; 16-26). Tyle już „zainwestowali” w Królestwo Boże 

i wszystko może okazać się na marne.  

• Czy towarzyszą mi tego rodzaju wątpliwości, niepokoje, subtelne 

pytania o sens religijnych praktyk i wyrzeczeń? O trwanie we wspólnocie 

wierzących? Czy mam wewnętrzną odwagę przyznać się do takiego stanu? 

• Może spełniam już tylko religijne rytuały jak składki w towarzystwie 

ubezpieczeniowym na życie wieczne? 

4.2. Pytanie 

Piotr miał odwagę, aby zapytać, wyrazić to, co czuje. Użył liczby mnogiej 

(oto my…), więc być może pytał w imieniu innych, nie tylko apostołów, ale 

również moim: co będziemy mieli z tego, że poszliśmy za Jezusem?  

• Irytuje Cię to pytanie?  

Taka „interesowność” i bezpretensjonalność… Może jest to również moje 

pytanie:  

• Co właściwie mam już teraz z tego, że wybrałem Jezusa?  

• Co dostanę w przyszłości, skoro poszedłem za Jezusem?  

 

pozostawali ze swoimi trudnymi emocjami sami, byli bliżej Niego. Wiecie, że 

władcy narodów (...) Jezus nie boi się rzeczywistości, nawet jeśli jest ona trudna; 

ukazuje ją, lecz jednocześnie podkreśla, że nie jesteśmy na nią skazani (nie tak 

będzie u was), ufa naszej wolności i wyborom, jakie możemy dokonać; wskazuje 

też perspektywę…  

• Co czuję, gdy słowa Jezusa słyszę w takim kontekście? Ufam, że wystar-

czą? Dostrzegam, że wymagają one również ode mnie? Do czego mnie 

zapraszają? 

4.3. Perspektywa radykalnej służby 

Jezus nie ucieka od trudnej rzeczywistości, nie daje też prostych rozwiązań, 

nie „przydziela” miejsc w hierarchii stosownie do zasług i umiejętności uczniów. 

Nie jest to także negacja zasad, uporządkowania, hierarchii. Wskazuje na 

perspektywę służby, bycia sługą, niezależnie od zajmowanego miejsca. Jezus 

wskazuje wreszcie na siebie, jako najdoskonalszego Sługę… 

• Jak przyjmuję taka propozycję? Co w konkrecie mojego życia oznacza 

bycie sługą? Czy moje trwanie w Kościele ma wymiar służby? Czym się to 

wyraża? 

• Może pragnąłbym coś zmienić w sobie? 

5. Rozmowa końcowa 

Święty Ignacy zachęca nas, by ofiarować Jezusowi wszystkie nasze talenty 

i władze, aby mógł przez nas działać z całą swobodą: 

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,  

Pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,  

Cokolwiek mam i posiadam. 

Ty mi to wszystko dałeś,  

Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. 

Rozporządzaj tym w pełni według swojej woli.  

Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę,  

Albowiem to mi wystarczy. 
 

Miejsce na notatki 
 

Dzień VI 
Medytacja powtórkowa 



 

Dzień V 

Hierarchia i Lud Boży (Mt 20, 24-28) 
 

1. Modlitwa wstępna 

Poproszę Boga o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny 

skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. 

2. Obraz do medytacji 

Zobaczę osoby obecne podczas tego zdarzenia – Jezusa, apostołów, matkę 

synów Zebedeusza, która przed chwilą prosiła, aby jej synowie mogli zająć 

„godne” miejsce w hierarchii. Spróbuję poczuć emocje towarzyszące tej chwili – 

oburzenie, gniew, spokój Jezusa. 

3. Prośba o owoc 

Poproszę Boga o światło w spojrzeniu na moje miejsce we wspólnocie 

wierzących 

4. Punkty do medytacji  

4.1. Początek i rozwój 

Jak wyglądał początek Kościoła? Jezus i 12 Apostołów, pozostali uczniowie 

i uczennice (Ewangelia wspomina 72 posłanych), słuchający Go ludzie, liczeni 

nawet w tysiące. A dziś? Wiernych w Kościele Katolickim jest na świecie ponad 

miliard 300 milionów. Dużo? To niecałe 18 procent ludności świata. Jak za-

pewnić funkcjonowanie tak licznej wspólnoty, skoro już na początku, nawet 

w obecności Jezusa, pojawiały się mało szlachetne ambicje i emocje (dziesięciu 

pozostałych oburzyło się na tych dwóch braci). Wtedy mógł interweniować sam 

Jezus. A dzisiaj? Czy zdawał sobie sprawę, jak wyglądał będzie Jego Kościół 

dwa tysiące lat później, miotany skandalami, rozłamami, niechlubną przesz-

łością. Kościół, o którym sam przyszły papież Benedykt XVI mówił w 2005 r., 

że przypomina tonącą łódź nabierającą wody ze wszystkich stron… 

Przypatrzę się wraz z Jezusem na Jego Kościół – ten z początków i ten 

współczesny; światowy i ten, z którym mam bezpośredni kontakt, w którym 

jestem… 

• Co czuję, gdzie w tym realnym Kościele jestem, dostrzegam wyłącznie 

grzeszność, niedoskonałość, czy może coś więcej… również świętość?  

• Jak patrzy na swój Kościół Jezus? Jak patrzy Jezus na mnie w swoim 

Kościele? 

4.2. Odpowiedź Jezusa 

Jaka była reakcja Jezusa na prośbę braci, synów Zebedeusza i reakcję 

pozostałych uczniów? Przywołał ich do siebie, a więc pragnął, aby nie 

 

Może mam inne pytania, wątpliwości, których krępuję się wyrazić, bo nie 

wypada, bo co inni pomyślą. A gdyby, jak Piotr, odważyć się i powiedzieć o tym 

wprost Jezusowi: Panie, oto ja… 

4.3. Odpowiedź  

Postawa Piotra nie jest dla Jezusa zgorszeniem. Podejmuje to pytanie, 

wchodzi w dialog, mówi konkretnie o teraźniejszości i przyszłości. Rozumie. 

Odpowiedzią Jezusa, są bracia i siostry, a więc… Kościół. To dar, ale również 

obietnica doświadczenia relacji jak w najbliższej rodzinie, jak między 

rodzeństwem; jest to jednak równocześnie coś, co daleko bardziej wykracza poza 

relacje rodzinne (otrzyma daleko więcej). Perspektywą jest natomiast życie 

wieczne… 

• Co wywołują we mnie słowa Jezusa? Czy wobec moich rozterek i wątpli-

wości potrafię przyjąć od Niego wspólnotę braci i sióstr (Kościół) kroczących 

wraz ze swoją małością i wielkością ku życiu wiecznemu, jako dar i obiet-

nicę, również dla mnie? Co mi w tym przeszkadza? Za co pragnę podzię-

kować? 

5. Rozmowa końcowa 

W duchu prośby lub dziękczynienia porozmawiam z Jezusem, jak z przyja-

cielem o tym, co zobaczyłem podczas tej modlitwy. Mogę poprosić św. Piotra 

o odwagę w stawaniu przed Nim, zadawaniu pytań… 

Na zakończenie odmówię Ojcze nasz. 
 

Miejsce na notatki 

 



 

Dzień II 

Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2, 1-13) 
 

1. Modlitwa wstępna 

Poproszę Boga o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny 

skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. 

2. Obraz do medytacji 

Wyobrażę sobie uczniów zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku 

i oczekujących przyjścia Ducha Świętego lub spróbuję sobie przypomnieć swoje 

czuwanie modlitewne przed zesłaniem Ducha Świętego. 

3. Prośba o owoc 

Poproszę Pana o łaskę przyjęcia Ducha Świętego do swojego życia, otwartość 

na Jego dary i o Jego obecność we Wspólnocie Kościoła. 

4. Punkty do medytacji 

4.1. Oczekiwanie modlitewne 

Po Zmartwychwstaniu Jezusa, apostołowie obecni w wieczerniku trwają we 

wspólnocie na modlitwie, są w postawie ufności wobec Pana, pokory, czuwania 

duchowego, otwartości na działanie i obecność Jezusa, są pełni wiary, ale też 

doświadczają słabości swojego rozumu, czasem budzą się w nich wątpliwości, 

obawy, ale pomimo tego trwają na modlitwie, czuwają. Trwają we wspólnocie, 

razem.  

• Czy ja trwam w postawie modlitwy, ufności i duchowego czuwania 

pomimo różnych doświadczanych lęków, wątpliwości, życiowych przeciw-

ności, niewiedzy?  

• Kto pomaga trwać mi na modlitwie i oczekiwać z wiarą i nadzieją 

w sercu na przyjście Ducha Świętego? 

4.2. Zesłanie Ducha Świętego 

Jezus posyła uczniom Ducha Świętego, który przychodzi do nich w sposób 

dla siebie wiadomy, dotyka ich serc, napełnia ich serca swoją miłością, udziela 

różnych darów, daru języków. Duch Święty jest Duchem Miłości, Duchem 

Pocieszycielem, Duchem Prawdy i Mocy. Przyjście Ducha Świętego do 

apostołów daje im dary potrzebne do niesienia Ewangelii Chrystusowej różnym 

ludziom, narodom, grupom. Mądrość, miłość, moc Ducha Świętego pozwalają 

apostołom wypełniać ich misję, pokonywać trudy, cierpienia, trwać we 

wspólnocie i tworzyć Kościół. Uczniowie otrzymali różne dary i charyzmaty, 

poprzez które inni ludzie otrzymują dobro, rozwijają się duchowo, poznają 

Jezusa i Jego Kościół.  

 

4.3. Misja budowania Kościoła 

Jezus Chrystus nazywa Szawła swoim narzędziem, posyła go do pogan, 

królów, narodów i jednocześnie przygotowuje na to, że jego droga, misja nie 

będzie łatwa. Misja przynosi też trud, wysiłek, zmaganie, niewygodę i walkę 

wewnętrzną. Szaweł tę drogę podejmuje, staje się apostołem narodów, jest sługą 

Chrystusa, niesie jego naukę do różnych społeczności i narodów. Szaweł na tej 

drodze spotyka innych uczniów Chrystusa i razem z nimi współpracuje 

w szerzeniu Ewangelii oraz budowaniu wspólnoty Kościoła. W swojej misji 

Paweł doświadcza trudu, cierpienia ale też radości i owoców swojego nauczania, 

misji. 

• Jak ja dziś konkretnie próbuję przekazywać naukę Jezusa Chrystusa. 

Komu? W jaki sposób? Czy współpracuję z innymi osobami w tej sferze? 

• Czy doświadczam trudów jak i radości z moich zaangażowań, mojej 

misji? Komu je powierzam?  

• Czy mam w sobie wiarę, że przez moje zaangażowania, prace, trudy, 

przyczyniam się do szerzenia Królestwa niebieskiego na ziemi i budowania 

Kościoła? 

5. Rozmowa końcowa 

Powierzę Panu Jezusowi z ufnością w sercu siebie, swoje zaangażowania, 

trudy, decyzje, relacje z innymi, swoje bycie w Kościele. Porozmawiam z Nim 

o tym, poproszę o Jego miłość. 

Na zakończenie odmówię Ojcze nasz. 
 

Miejsce na notatki 



 

Dzień IV 

Jak rozwija się Kościół (Dz 9, 1-6, 10-19) 
 

1. Modlitwa wstępna 

Poproszę Boga o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny 

skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. 

2. Obraz do medytacji 

Spróbuję wyobrazić sobie Szawła w podróży do Damaszku i jego spotkanie 

z Jezusem. 

3. Prośba o owoc 

Poproszę Boga o wiarę, że Jezus Chrystus w swojej miłości powołuje mnie, 

grzesznika, do budowania i współtworzenia dziś wspólnoty Kościoła. 

4. Punkty do medytacji 

4.1. Powołanie grzesznika 

Jezus Chrystus, jako Głowa Kościoła, w swojej mądrości i miłości powołuje 

grzesznika – prześladowcę Kościoła – Pawła na apostoła narodów, na ucznia, 

który zaniesie Jego Ewangelię innym narodom. Jezus sam wie kogo, kiedy i jak 

przyciągnąć do siebie, powołać i powierzyć mu misję. Pan przekracza ludzką 

logikę myślenia, jego grzeszność, ludzka słabość, nie stanowi dla niego 

przeszkody do działania i dokonywania zmian w człowieku, Jezus wydobywa 

z tego co słabe, kruche, grzeszne – świętość i dobro. Na słabych i grzesznych 

ludziach buduje Kościół.  

• Czy wierzę i mam świadomość, że moja grzeszność może być 

przemieniona przez Jezusa i że jestem zaproszony, wezwany, przez Pana do 

podjęcia jakiegoś działania, misji, konkretnego powołania?  

• Czy doświadczyłem przemieniającej i uzdrawiającej mocy Pana Jezusa? 

4.2. Wspierająca obecność innych osób 

Paweł po powołaniu przez Jezusa otrzymuje od Niego wsparcie w osobie 

Ananiasza, który idzie do niego, modli się za niego, namaszcza go Duchem 

Świętym. Jezus Chrystus wybierając i powołując dziś każdego, nie zostawia nas 

samych, ale daje nam pomoc w innych osobach, świadkach wiary, ludziach 

obecnych w naszym życiu. 

• Czy doświadczyłem na swojej drodze wiary pomocy innych osób, które 

mnie wspierały, modliły się za mnie, i innym swoim działaniem przygotowy-

wały mnie do podjęcia jakiegoś dzieła, misji, zadania i wypełnienia go? 

• Czy sam byłem lub jestem wsparciem dla moich bliźnich na ich drodze 

życia i wiary? 

 

• Kim jest dla mnie Duch Święty? Jakie dary i charyzmaty otrzymałem od 

Ducha Świętego i w jaki sposób je wykorzystuję dla dobra innych? W których 

obszarach życia je szczególnie rozwijam, realizuję? 

4.3. Budowanie wspólnoty i jedności 

Uczniowie, którzy przyjmują Ducha Świętego stanowią jeszcze bardziej 

zjednoczoną, trwałą wspólnotę, pełną miłości, otwartą na niesienie nauki Jezusa 

Chrystusa innym społecznościom. Dzięki obecności Ducha Świętego apostołowie 

tworząc Wspólnotę Kościoła i korzystając z Jego darów (mądrość, rozum, 

męstwo, miłość), niosą naukę Zbawiciela wszystkim ludziom niezależnie od ich 

języka, kultury, statusu ekonomicznego, wykształcenia, etapu życia. W tym jest 

powszechność, uniwersalność nauczania Chrystusa i Kościoła, jest ono 

skierowane do i dla każdego człowieka.  

• W jaki sposób ja przez swoje czyny i słowa próbuję budować miłość 

i jedność w grupach w których jestem? Zobaczę przykłady (rodzina, praca, 

studia, znajomi i przyjaciele, organizacja, parafia, wspólnota, inne).  

• Czy doświadczam radości z dzielenia się wiarą z innymi osobami? Czy 

mam świadomość, że jestem ważną cząstką Kościoła i, że przyczyniam się do 

Jego budowania, rozwoju? 

5. Rozmowa końcowa 

Zawierzę siebie i swoje życie Duchowi Świętemu, będę Go uwielbiał w sercu, 

powierzę Mu wszystkie bliskie mi osoby i wspólnoty, poproszę o otwartość na 

Jego dary. 

Na zakończenie odmówię Ojcze nasz. 
 

Miejsce na notatki 
 



Dzień III 

Sakramenty Chrztu i Bierzmowania (Dz. 2, 37-41) 
 

1. Modlitwa wstępna 

Poproszę Boga o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny 

skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. 

2. Obraz do medytacji 

Zobaczę przemawiającego Piotra, jak wyglądał, z jaką mocą mówił. 

Rozejrzę się dookoła, popatrzę na ludzi, do których przemawia – jak odbierają 

jego słowa, może je komentują, w jaki sposób, co mówią. Gdzie ja jestem w tej 

scenie; może wśród apostołów, może pośród słuchaczy, albo tylko wśród 

zaciekawionych obserwatorów kolejnego ulicznego wydarzenia. 

3. Prośba o owoc 

Poproszę Boga o doświadczenie powszechności Kościoła. 

4. Punkty do medytacji  

4.1. (…) przejęli się do głębi serca 

Słowa Piotra nie pozostawiają słuchaczy obojętnymi; to coś więcej niż 

intelektualne zaciekawienie. Jego głoszenie wywołuje wewnętrzny wstrząs, 

a wraz z nim pragnienie zmiany wyrażone w pytaniu zadanym Piotrowi 

i apostołom: cóż mamy czynić?  

• Czy stawiam sobie tego rodzaju fundamentalne pytania, zwłaszcza gdy 

rodzą się we mnie rozmaite poruszenia i wątpliwości? Do kogo je kieruję? 

Czy jest nim współczesny Piotr i Apostołowie – Kościół?  

• Czy jestem gotów usłyszeć odpowiedź i mam w sobie gotowość aby za 

nią podążyć? Co mi w tym przeszkadza? 

4.2. (…) dla was jest obietnica 

Piotr w odpowiedzi proponuje konkretne działanie (nawróćcie się), ale nie 

wskazuje na własne pomysły, jak i co należy zrobić. Mówi o chrzcie – w imię 

Jezusa na odpuszczenie grzechów – i wzięciu w darze Ducha Świętego. Jest to 

obietnica nie tylko dla tych będących „blisko”, ale dla wszystkich.  

• Jak postrzegam swój Chrzest i Bierzmowanie, czy czerpię na co dzień 

z tych darów Kościoła? Co konkretnie z nich czerpię? Jeżeli nic, bądź 

niewiele, to dlaczego?  

• Jak widzę tych, którzy według mnie „są daleko”? Może to konkretne 

osoby, które znam? Czy dostrzegam, że ich również powołał Pan Bóg nasz? 

Staram się im pomóc, czy bardziej jestem skoncentrowany na własnym 

zbawieniu? 

 

4.3. (…) ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia 

Można te słowa rozumieć jako zachętę do wyizolowania się ze złego 

świata, zamknięcia w bezpiecznym kręgu tak samo myślących i wierzących… 

Skoro jednak przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz, to nie 

mogło stać się to wyłącznie za sprawą samego tylko Piotra i Apostołów; 

zapewne byli jeszcze inni, którzy również dawali świadectwo pozostałym.  

• Jak widzę siebie w tej rzeczywistości? Czy czuję się do czegoś 

wezwanym? Liczę na własne siły i umiejętności, czy pragnę czerpać 

z sakramentów Chrztu i Bierzmowania? 

5. Rozmowa końcowa 

Porozmawiam z Jezusem, jak z Przyjacielem, o poruszeniach które poja-

wiły się na tej modlitwie. Poproszę o to, czego pragnę. 

Na zakończenie odmówię Ojcze nasz, zwracając szczególną uwagę na 

liczbę mnogą w tej modlitwie. 
 

Miejsce na notatki 


