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Dzień I 

Apostołowie fundamentem Kościoła (Ef 2, 19-22) 
 

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 Kościół jako rodzinę. Z Bogiem Ojcem, z Jezusem, 

założycielem, Matką Maryją, apostołami i biskupami, kapłanami i wiernymi. 

Z Duchem Świętym, niewidzialnie obecnym w Kościele, spajającym 

Kościół w Jego różnorodności, słabościach i grzechach. Zobaczę Kościół na 

przestrzeni 2000 lat, zobaczę jego bogactwo i kruchość. Zobaczę jego 

trwałość. 

3. Prośba o owoc 

Poproszę Boga o to, czego chcę i pragnę. 

Proszę Cię Panie o łaskę wewnętrznej łączności z Twoim Kościołem, 

o myślenie o nim jako Moim Kościele i wielkiej wartości w moim życiu. 

4. Punkty do medytacji 

4.1. Nie jesteście obcymi i przychodniami (…) 

Bóg, przez Chrystusa założył Kościół, aby wszyscy, którzy w Niego 

uwierzą, tworzyli rodzinę. Bo Kościół to rodzina Bożych dzieci zjednoczonych 

z Chrystusem. Bycie „domownikiem Boga i współobywatelem świętych”, daje 

poczucie przynależności, oparcie w wierze i jest źródłem sił do jej rozwoju. 

W Kościele jestem u siebie. Kościół, jak rodzina, daje poczucie bezpie-

czeństwa i poczucie wartości własnej. Jest wartością, której jest się wiernym, 

o którą się walczy, nawet do oddania życia. 

 Jak odbieram rzeczywistość Kościoła? 

 Na ile czuję się domownikiem Boga ? 

 Czy czuję, że jestem u siebie? 

 Na ile czuję się współobywatelem świętych? 

4.2. (…) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamie-

niem węgielnym jest Jezus Chrystus. 

Jezus zakłada Kościół, nadając mu charakter instytucjonalny. Wie, że 

ludzie, aby funkcjonować w grupie potrzebują porządku, organizacji. Powołuje 

apostołów, wśród których prymat otrzymuje Piotr. Potem zaczyna działać 

sukcesja apostolska - sukcesywne przekazywanie władzy święceń 

kapłańskich w asystencji Ducha św. Stąd każdy biskup ma w swej duchowej  

 

genealogii Jezusa Chrystusa i apostołów. Jest to gwarancją, że nasz Kościół 

pochodzi od Jezusa Chrystusa, a mając asystencję Ducha św., wiernie prze-

kazuje Jego naukę. 

 Na ile akceptuję instytucję Kościoła? Biskupów Kościoła? 

 Czy modlę się za biskupów naszego Kościoła? 

4.3 (…) w nim i wy także, wznosicie się we wspólnym budowaniu (…) 

Wraz z nakazem misyjnym Jezusa (Mt 28, 16-20) jest to wezwanie każdego 

z nas do indywidualnego apostolstwa. Jestem posłany, aby nieść Boga w świat, 

a także aby pomóc Go odkryć tam, gdzie pozornie Go nie ma. Apostołować - 

to budować więź: więź głębszą niż buduje polityka, i większą niż buduje co-

dzienna troska o chleb. Dopiero z tej głębokiej więzi mogą się wyłonić inne 

więzi (ks. Józef Tischner). Apostołować to najpierw budować osobistą więź 

z Jezusem Chrystusem. Z niej narodzi się więź z Kościołem i każdym 

człowiekiem. Dzięki niej, przyczynię wzrostu Kościołowi Chrystusa. 

 Jak buduję swoją więź z Chrystusem? 

 Jak o nią dbam? Jakieś wezwania na teraz? 

 Jak oceniam swoje apostolstwo budowania Kościoła Chrystusowego? 

5. Rozmowa końcowa 

Porozmawiam z Jezusem o naszym Kościele. O tym, co mnie w nim boli, 

co, cieszy, za co jestem wdzięczny… Poproszę o dar właściwego spojrzenia na 

Kościół, rozumienia go i poczucia odpowiedzialności. 

Zmówię Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub Ojcze nasz w intencji 

Kościoła Chrystusowego 
 

Miejsce na notatki 
 



Dzień II 
Skarb wiary w Kościele (2Tm 1, 13-14; Dz 2, 42-47) 

 

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 nauczającego Jezusa, pośród zasłuchanych i wpatrzonych w Niego 

uczniów. Dostrzegę emocje na ich twarzach lub przypomnę sobie osoby 

kapłanów, którzy głosząc Słowo Boże poruszyli (poruszali) mnie dogłębnie. 

Może pamiętam te słowa. 

3. Prośba o owoc 

Poproszę o zrozumienie jak ważny jest depozyt wiary przekazany przez 

Jezusa i zachowany w Kościele, o radość i wdzięczność za ten dar. 

4. Punkty do medytacji 

4.1. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas 

mieszka. 

Głównym zajęciem trzyletniej działalności Chrystusa było nauczanie, 

przekazywanie Dobrej Nowiny. Jezus, swoją naukę przekazał apostołom i jako 

depozyt złożył w ich ręce. Depozyt to coś oddanego na przechowanie. Aposto-

łowie i ich następcy biskupi zapewniają ciągłość nauczania Jezusa, są 

gwarancją, że nauczanie Kościoła pochodzi od Jezusa. Nauczanie Kościoła jest 

żywe i otwarte na problemy czasu. Nauczycielski Urząd Kościoła dba o to, aby 

chrześcijańskie podejście do nich,było zakorzenione w Chrystusie. 

 Na ile zapoznaję się z nauczaniem Kościoła i je pogłębiam? 

 Z jakich źródeł korzystam? 

 Gdzie szukam odpowiedzi na rodzące się pytania i niezgody na 

problemy współczesnego Kościoła? 

4.2. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 

modlitwach.  

Pierwotny Kościół żył według zasad Chrystusa podanych przez apostołów. 

Był pełen wiary i miłości. Owoce wierności nauczaniu Jezusa były wielkie. 

Jednym z nich była wewnętrzna wolność - stali się wolni od siebie.   

 Na ile ja trwam w nauce apostołów (Chrystusa)? Jak przekłada się to 

na moje życie? 

 Może miałem doświadczenie wewnętrznej przemiany pod wpływem 

Słowa Bożego? Przypomnę je sobie. 

 

4.3. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 

Pierwotny Kościół był bardzo przekonujący. Każdy chciałby należeć do 

takiej wspólnoty. Stąd szybko się rozrastał. Ci wszyscy, którzy uwierzyli… 

Wszystko co, się działo, było skutkiem wiary. Wiary, że Zmartwychwstały 

Chrystus żyje i przez Ducha św. działa w swoim Kościele. Kościele czyli 

w ludziach i pośród ludzi, którzy poszli za Nim. „Wierzę w Kościół” jest 

konsekwencją wiary w Chrystusa i Ducha św. 

 Jaka jest moja wiara w Chrystusa i Ducha św.? 

 Jaka jest moja wiara, że Chrystus i Duch św. są obecni w Kościele 

i działają też w kościele instytucjonalnym? 

 Czy modlę się za Kościół instytucjonalny? 

5. Rozmowa końcowa 

Wyżalę się przed Jezusem w temacie: Kościół instytucjonalny. Poproszę 

Jezusa o dar wiary w Kościół Powszechny i spokoju w przyjmowaniu jego 

rzeczywistości 
Na zakończenie odmówię Ojcze nasz. 
 

Miejsce na notatki 



Dzień III 

Jestem częścią Kościoła (1P 2, 1-6, 9-10) 
 

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 kamienną świątynię (kościół), w której jednym z kamieni 

jestem ja. Przyjrzę się jak prezentuję się w całości budowli. 

Jak wyglądam jako kamień - barwny, mocny, kompletny, czysty? 

pokruszony, bez zaprawy, odrapany, bezbarwny? 

3. Prośba o owoc 

Poproszę o świadomość przynależności do Kościoła Chrystusowego 

i wynikającej z tego odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy. 

4. Punkty do medytacji  

4.1. (…) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako ducho-

wa świątynia (…) 

Kościół to rzeczywistość duchowa i materialna, niewidzialna i widzialna. 

Kościół to kapłani i świeccy. Razem jesteśmy odpowiedzialni za duchowy 

i materialny kształt Kościoła, każdy na swój sposób. Na mocy chrztu świętego 

mamy udział w królewskiej, kapłańskiej i prorockiej misji Chrystusa. Jesteśmy 

misjonarzami Chrystusa. 

 Czy jestem tego świadomy? Co to dla mnie znaczy? 

4.2. (…) by stanowić królewskie kapłaństwo (…) 

Jako osoba świecka mam udział w królewskiej misji Chrystusa. Od Jezusa 

otrzymałem dar królewskiej wolności od siebie, dar bycia panem siebie, 

panowania nad grzechem. Przez duchową walkę ze złem w sobie, czynię świat 

wokół siebie lepszym, przepełniony dobrem. W sprawach świeckich kieruję się 

chrześcijańskim sumieniem. Będąc dobrym, przepajam kulturę i dzieła ludzkie 

wartością moralną (KKK 909) 

 Na ile jestem panem siebie? 

 Jak pokonuję panowanie grzechu w sobie? 

 Co robię gdy widzę zło w Kościele? 

 Jak walczę ze złem wokół siebie? 

 

4.3 Jako wierny świecki mam udział w kapłańskiej misji Chrystusa 

Kapłan to ktoś, kto uświęca życie człowieka, czyni je pełne łaski, czyli 

święte. Staję się jak kapłan gdy moje uczynki, modlitwy, apostolskie dzieła, 

życie małżeńskie i rodzinne, praca i wypoczynek, utrapienia i cierpienia życia, 

stają się duchowymi ofiarami i składane są Ojcu we Mszy św. wraz z ofiarą 

Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający 

wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają. (KKK 901) 

 Czy łączę swe życie z ofiarą Jezusa? 

 Czy pracuję nad wytworzeniem zwyczaju ofiarowania tego, co robię 

Bogu? 

4.4. (…) abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciem-

ności do przedziwnego swojego światła. 

Świeccy wypełniają swoja misję prorocką również przez ewangelizację, to 
znaczy głoszenie Chrystusa, zarówno świadectwem życia, jak i słowem. 
(KKK 904) 

Dokonuje się to w zwykłych warunkach mojego życia. Po tym poznają, że 

jesteście moimi świadkami, gdy będziecie się wzajemnie miłowali. (J 13, 35)  

W jedności, która rodzi się z miłości, staje się widzialny Bóg. 

 Na ile przez moje życie można zobaczyć Boga? 

5. Rozmowa końcowa 

W rozmowie z Jezusem, zrobię rachunek sumienia z mojej odpowie-

dzialności za Kościół. Zapytam, czego na teraz oczekuje ode mnie Jezus. 

Na zakończenie odmówię Ojcze nasz. 
 

Miejsce na notatki 



Dzień IV 

Maryja – Matka Chrystusa, Matka Kościoła (Dz 1, 12-14) 
 

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 scenę trwania na modlitwie apostołów razem z Maryją. 

Dołączę do nich. Zobaczę, co maluje się na ich twarzach, jakie emocje. Co ja 

czuję? 

3. Prośba o owoc 

Proszę o łaskę miłości, pokory, wierności, zaufania i posłuszeństwa woli 

Bożej. 

4. Punkty do medytacji 

4.1. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, 

z Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. 
Maryja jest obecna przy narodzeniu Kościoła pod krzyżem (J 19, 26-27). 

Jest z apostołami w wieczerniku i przy Zesłaniu Ducha św. Trwa przy 

apostołach mimo ich niedoskonałości. Matkuje im na drodze stawania się 

dojrzałymi apostołami. Gdy przychodzi czas najtrudniejszy - wcielić w życie 

to, czego uczył Jezus, Maryja rozjaśnia sprawy Boże. Ona przyprowadza do 

Jezusa. Bo tam gdzie jest Maryja, tam jest Jezus. 

 Czy trwam przy Kościele gdy przeżywa trudności i upadki? 

 Czy przyprowadzam go wtedy do Maryi? 

4.2. Maryja pokorna 
Maryja, jako Matka Chrystusa jest bardzo ważną osobą. Pośród apostołów 

może objąć pierwszeństwo. Zasługuje na przywództwo. Ale Ona nie chce zająć 

miejsca uczniów. Trwa z boku, na modlitwie, adorując Chrystusa. Ma swoją 

rolę w młodym Kościele. Pokorna i wierna, wnosi pokój i pewność obecności 

Jezusa. 

 Czy trwam z Maryją w wierności Kościołowi? 

 Czy wspieram go swoją modlitwą? 

 Czy mam dość pokory aby akceptować jego niedoskonałości? 

4.3. Matka Kościoła 

W 1971 roku, za zgodą Papieża Pawła VI, na wniosek Episkopatu Polski, 

zostało w Polsce ustanowione Święto Maryi Matki Kościoła. Jest ono 
 

obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha św., bo Zesłanie Ducha św. 

było początkiem działalności Kościoła. W ten sposób Kościół, który w Polsce 

doświadczał wielu prześladowań, który próbowano zniszczyć, został oddany 

pod opiekę Maryi i… przetrwał. 

Ufność w opiekę Maryi nad Kościołem i uciekanie się do niej, jest źródłem 

wewnętrznego spokoju, poczucia bezpieczeństwa, siły, cierpliwości. Pomaga 

też rozeznawać, co i jak mogę uczynić osobiście dla Kościoła. 

 Jak wygląda moje przebywanie z Maryją na modlitwie? 

 Na ile wspieram Kościół za jej pośrednictwem? 

5. Rozmowa końcowa 

Porozmawiam z Maryją o Kościele jej Syna. O mojej roli w Kościele. 

Podziękuję, przeproszę, polecę….  

Na zakończenie odmówię Litanię Loretańską lub tajemnicę Różańca św. - 

Zesłanie Ducha św. 
 

Miejsce na notatki 
 



Dzień V 

Kościół drogą do świętości (Ap 21, 1-7) 
 

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 „przybytek Boga z ludźmi” – przebywanie 

z Bogiem, życie wieczne, niebo. 

3. Prośba o owoc 

Poproszę o pragnienie świętości i potrzebne łaski w dążeniu do niej. 

Poproszę o dar miłości Kościoła Chrystusowego. 

4. Punkty do medytacji  

4.1. Oto przybytek Boga z ludźmi (…) 
Z Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli: Człowiek po to jest stwo-

rzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił 

duszę swoją. Celem życia człowieka jest zbawienie duszy - świętość. Święty to 

człowiek, który odkrywa drogę do Boga, który stara się być coraz bliżej Boga. 

Czyni to tocząc walkę z grzechem i złem w sobie i świecie. Na tej drodze 

towarzyszy mu Kościół. Tu, na ziemi jesteśmy kościołem pielgrzymującym, 

walczącym.  

 Co dla mnie znaczy być świętym? 

 Czy pragnę być święty? Czy wierzę, że mogę? 

 Czy modlę się o świętość? Czy dążę do świętości? 

4.2. I otrze z ich oczu wszelką łzę (…) 

Nasza walka o świętość, zmaganie z pokusami, szatanem, trudnościami, 

będzie trwało do końca życia. Czyż nie do wojowania podobne jest życie 

człowieka (Hi 7, 1). W tej walce nie jesteśmy sami. Mamy Kościół z jego 

sakramentami, modlitwą i nauką. W Kościele mamy pełnię środków do 

zbawienia. Tu najpełniej spotkam Boga. Kościół ratuje w trudnych sytuacjach, 

ociera łzy, oczyszcza, przywraca siły, nadzieję, wewnętrzny pokój… 

 Przypomnę sobie chwile gdy bardzo doświadczyłem pomocy 

Kościoła? 

4.3. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego a on dla mnie 

będzie synem. 

Święty to człowiek dobry i piękny w swym człowieczeństwie. To człowiek, 

który całym sercem kocha Kościół Chrystusowy. Moja osobista świętość i 

miłość do Kościoła, buduje świętość Kościoła i czyni go wiarygodnym. 

„Zwycięzca” - święty, po śmierci przejdzie do kościoła tryumfującego 

w niebie. 

 Czy kocham Kościół Chrystusowy? 

 Co mogą myśleć ludzie o Kościele, patrząc na moje życie? 

5. Rozmowa końcowa 

Porozmawiam z Jezusem o mojej drodze do świętości i opowiem Mu o tym, 

co czuję w stosunku do naszego Kościoła. Zmówię Litanię do ulubionego 

świętego lub do wszystkich świętych. 
 

Miejsce na notatki 
 

Dzień VI 
Medytacja powtórkowa 


