
Formacja po Seminarium  

Nowego Życia w Duchu Świętym 

Po ukończeniu Seminarium zapraszamy Cię do kontynuowania drogi z Panem 

we Wspólnocie. Bóg pragnie Cię prowadzić każdego dnia i chce, abyś przychodził (ła) 

do Niego w modlitwie. On chce osobistego spotkania z Tobą, gdyż jest Osobą. Bóg 

mówi do naszego serca, daje nam się poznawać, ukazuje nam Jego dzieła w świecie i w 

naszym życiu.  

Uczniowie Jezusa widząc Go modlącego się, prosili: „Panie naucz nas modlić się”. 

Jezus więc daje im wzór modlitwy w „Modlitwie Pańskiej”. Jednocześnie w tej prośbie 

jest tęsknota uczniów Jezusa za taką intymną relacją, jaka łączyła ich Mistrza z Ojcem.  

W Ewangelii według św. Mateusza czytamy słowa Jezusa: „Ty zaś, gdy chcesz się 

modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest 

w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. (Mt 6,6). Jest to 

zaproszenie każdego z nas do bliskiej relacji z Bogiem, który słucha nas i mówi do nas.  

Wśród wielu spraw, które zajmują naszą codzienność, ważne jest, aby znaleźć 

czas na codzienne spotkanie z Bogiem na modlitwie. W cytowanym wyżej wersecie trzy 

rzeczy mają kluczowe znaczenie: 

1. Wiara i pragnienie (chęć) modlitwy – „ty za, gdy chcesz się modlić…” 

2. Miejsce – odosobnione „…wejdź do swej izdebki i zamknij drzwi…” 

3. Czas – poświeć Bogu czas – „… i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, 

a Ojciec, który jest w ukryciu odda tobie”. 

Modlitwa nie jest czynnością bardzo łatwą i będziesz miał wiele pokus by jej 

unikać, by nie wchodzić w dialog z Bogiem. Nie zawsze jej pragniemy, chcemy. Dlatego 

proś codziennie Ducha Świętego, aby otwierał Twoje serce na ten dar spotkania 

z Bogiem.  

W codziennym szumie informacyjnym ciężko jest znaleźć ustronne, 

odosobnione miejsce na modlitwę. Może być nim Twój pokój, czasem łono przyrody 

(pagórek, polana, las, itp.), a także czasem nawet kaplica, kościół. Ważne, żeby byś sam 

na sam z Bogiem. W trudnych warunkach, np. w okolicznościach: opieki nad dziećmi, 

starszymi, w długiej podróży samochodem, autobusem, pociągiem, itp. – warto znaleźć 

ciszę serca, taką wewnętrzną przestrzeń, w której będę mógł spotkać się z Bogiem. 

W całym zgiełku dnia znajdź sobie taki czas, który dla Ciebie będzie dogodny, 

aby być przez pół godziny dostępnym dla Pana. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Dla 

wielu będzie to poranek, zanim jeszcze rozpoczniemy dzień, dla innych czas po pracy, 

inni będą modlić się wieczorem, po wszystkich obowiązkach. Podejmij wyzwanie by 



spotykać się codziennie z Bogiem na modlitwę osobistą połączoną ze słuchaniem Słowa 

Bożego. 

Szczególną pomocą będzie tzw. dziennik duchowy, notatnik, w którym zapiszesz 

swoje przemyślenia, refleksje, modlitwy, ale także pytania i wątpliwości. Z perspektywy 

czasu zobaczysz, że to dobra metoda, która pomoże Co zobaczyć jak Bóg działa 

w Twoim życiu na przestrzeni czasu. Pomimo pokus, aby nie prowadzić notatek, 

podejmij wyzwanie! Rozważania są na 6 dni, niedzielna modlitwa niech będzie 

związana z czytaniami jakie Kościół przeznaczył na Eucharystię. 

Ten przewodnik jest zaplanowany na kilka tygodni ze Słowem Bożym na każdy 

dzień, krótkim komentarzem, pytaniami pomocniczymi oraz miejscem na notatki.  

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI: 

1. Poświęć każdego dnia ok. 30 min. na osobiste spotkanie z Bogiem. Wybierz 

odosobnione miejsce. 

2. Rozpocznij znakiem krzyża i zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził w tej 

modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Jeśli możesz, zrób to swoimi słowami – 

w bardzo prosty sposób zwróć się do Ducha Świętego, np.: 

Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź i pomóż mi spotkać się z Bogiem, który jest 

moim Ojcem. Otwórz moje serce na słuchanie i rozważanie Bożego Słowa. Spraw 

by ten czas modlitwy był dla mnie owocny – przemieniał moje życie i przybliżał 

do Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

3. Przeczytaj uważnie i powoli tekst (dobrze jest to zrobić 2-3 razy) przeznaczony 

na dany dzień modlitwy: 

- zastanów się, co mówi do Ciebie Pan Bóg w tym Słowie, 

- odpowiedz przed Bogiem na pytania przygotowane do tekstu Pisma Świętego 

- zapisz, co odkrywasz w kontakcie ze Słowem Bożym, zapisz myśli, natchnienia, 

wezwanie – to, co Bóg dziś do Ciebie powiedział, 

- pomódl się tym Słowem – niech to będzie Twoja odpowiedź, np. dziękuję Ci 

Panie, że powiedziałeś do mnie…, że wzywasz mnie do…, proszę Cię Panie abym 

mógł… 

- jeśli to możliwe podejmij decyzję, do której Bóg Cię wzywa konkretnego dnia, 

- podziękuj za wszystko Bogu 

4.  Zakończ to spotkanie znaną Ci modlitwą, np. „Ojcze nasz” lub swoimi             

słowami (na koniec uczyń znak krzyża). 

Po każdym tygodniu rozważań będzie mógł (mogła) podzielić się swoimi myślami 

i doświadczeniami w małej grupie dzielenia. Zachęcam Cię do otwartości oraz 

szczerości. Mów w swoim imieniu, dziel się rzeczywiście tym, co przeżywasz oraz 

słuchaj dzielenia innych. W ten sposób będziecie razem wzrastać i budować się 

wzajemnie świadectwem życia. 



 

 

 

 

 

 

 

Tydzień pierwszy 

Czym jest modlitwa? 

 

W tym tygodniu odkryjesz czym jest modlitwa osobista. Zobaczysz, że prowadzi 

nas do relacji z Bogiem, który jest naszym Zbawcą. On sam zaprasza Cię do spotkania 

z Nim każdego dnia w oparciu o proponowane fragmenty z Biblii. Jest to czas, aby nie 

tylko dowiedzieć się czym jest modlitwa, ale przede wszystkim doświadczyć jej 

w swoim życiu. Wejdź w codzienny dialog z Jezusem – słuchaj Go i mów do Niego, 

zgodnie z proponowanymi tematami rozważań. Po prostu spotykaj się z Nim, 

a zobaczysz, że jest to spotkanie z Przyjacielem, który Cię kocha i chce działać w Twoim 

życiu. Daj Mu się poprowadzić. Nie wybiegaj zbytnio w przyszłość, bez potrzeby nie 

wracaj do przeszłości. Przyjmij zasadę „tu i teraz”. To stara zasada św. Ignacego z Loyoli. 

Bo łaska Boża jest związana z rzeczywistością i teraźniejszością, a nie z tym, co było, czy 

też będzie. Wytrwaj na codziennej, regularnej modlitwie, a zobaczysz jak Bóg Cię 

prowadzi. 

 

 

 

 

 

 



Dzień pierwszy  

Modlitwa to pragnienie Boga 

/Jezus/ przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, 

które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus 

zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła 

/tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego 

uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła 

do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci 

dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus 

odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: 

Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego 

kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 

żywej?  Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której 

pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, 

kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.  Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie 

będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody 

wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już 

nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.                                  (J 4,5-15) 

Jezus przychodzi dziś do Ciebie, do studni Twojego życia, aby szukać naszej wody. On 

pierwszy wychodzi Ci na spotkanie i prosi, aby dać Mu pić. Jest to prośba wypływająca 

z głębi samego Boga, który pragnie naszej bliskości. Modlitwa to pragnienie Boga, a On 

chce byśmy Go pragnęli.  

 

Jak często to czynię? Czy odpowiadam na to zaproszenie Jezusa? 

Twoje notatki… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień drugi 

Modlitwa jest poznawaniem Boga 

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali 

cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić 

Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na 

tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my 

czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak 

godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu 

w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba 

więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego 

kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi 

nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».  

(J 4,19-26) 

Na drodze za Jezusem poznajemy Boga. Dzieje się to w czasie modlitwy. 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 

bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do 

Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo 

myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje 

- nad myślami waszymi.       (Iz 55,6-9) 

Każdy człowiek pragnie Boga, nawet w nieuświadomiony do końca sposób…, ale to tak 

naprawdę sam Bóg pozwala się nam poznać, wychodzi nam na spotkanie. 

 

Czy Twoja modlitwa jest szukaniem, poznawaniem Boga, to kim jest i jaki jest? 
Czy dajesz Mu czas i prawo, aby mówił do Ciebie? 
Czy na modlitwie odkrywasz o Bogu coś, czego wcześniej nie odkryłeś? 
 
Twoje notatki… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień trzeci 

Modlitwa jest dialogiem 

Podstawą każdej komunikacji jest dialog. Mówienie i słuchanie. Bóg zaprasza nas do 

dialogu i relacji ze sobą. Pragnie mówić do Twego serca i oczekuje odpowiedzi. Często 

mamy problem ze słuchaniem… Przyjdź do Pana i zechciej posłuchać co ma Ci do 

powiedzenia… ale też odpowiedz na jego Słowo – modlitwą i wiarą połączoną z decyzją, 

że chcesz iść za Nim, być  Mu posłusznym. 

Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj 

się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». 

Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, 

nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk 

Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa 

mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim 

spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie 

pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz 

gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». 

Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: «Ja jestem 

Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na 

własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że 

otrzymam go na własność?» Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, 

trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». Wybrawszy to 

wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną 

naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się 

ptactwo drapieżne, Abram je odpędził.                                                              (Rdz 15,1-15) 

 

Czy chcesz, aby Twoja modlitwa była dialogiem? 
Czy Twoja modlitwa jest rozmową, czy raczej „odmawianiem”? 
Czy pragniesz mieć relację z Jezusem opartą na fundamencie dialogu, spotkania? 
 
Twoje notatki…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień czwarty 

Modlitwa to słuchanie i wpatrywanie się 

W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg 

Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych 

posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra 

zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej 

odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało 

albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».            

(Łk 10,38-42) 

 

W modlitwie ważne jest, aby słuchać Jezusa, być z Nim, cieszyć się Jego obecnością, 
przez wiarę „patrzeć” na Niego, adorować Go. To czas i moment gdy daję Mu prawo, 
aby mówił do mnie, a ja zamieniam się w słuch i trwam przy Nim. 
 
Czy mam taki czas, aby adorować Pana na modlitwie? (nie tylko w Najświętszym 
Sakramencie) 
Jak często na modlitwie mam strefę ciszy, zasłuchania? 
Czy doświadczasz tego, że w tej ciszy Bóg mówi do Ciebie? 
 
Teraz właśnie jest na to czas. On tu jest i chce mówić do Ciebie. Poproś Pana, aby dał 
Ci otwarte oczy, uszy i serce do słuchania Go… 
 
Twoje notatki…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień piąty 

Modlitwa jest trwaniem (obecnością) 

 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: 

«Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i 

dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: 

«Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy 

nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech 

Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do 

uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście 

czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie 

ochoczy, ale ciało słabe».                                                                                     (Mt 26,37-41) 

 

W każdej relacji międzyludzkiej są takie momenty, że nie potrzeba nic mówić, ani 

słuchać – tylko być. Podobnie jest na modlitwie. Najważniejsze jest to, że przychodzisz 

spotkać się z Bogiem. Najważniejsza jest Jego obecność i Twoja obecność. W relacji 

z Bogiem nie zawsze będziesz używać słów, gestów, czasem liczy się samo trwanie – 

obecność przy Panu… Co więcej On nas też potrzebuje. Nie dlatego, że czegoś Mu 

brakuje, ale dlatego, że jako Osoba pragnie być z osobą. Dawać się nam, udzielać siebie. 

Co przeżywasz na modlitwie, gdy nie wiesz co powiedzieć? Jak reagujesz na momenty 

„milczenia” ze strony Boga? 

Czy jesteś gotowy zgodzić się czasem na taką modlitwę, w której jest milczenie, „nic się 

nie dzieje”, nie prosi się o nic, ale po prostu się jest? 

 

Twoje notatki… 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dzień szósty 

Modlitwa, które nas przemienia 

 

Spotkania z Jezusem na modlitwie owocują prawdziwą przemianą naszych serc. 

Dokonuje się to nie tylko w sferze naszej religijności, ale w całych życiu: 

dążeniach, decyzjach, postawach i czynach. Św. Paweł napisał, że gdy 

wpatrujemy się z Pana, gdy z Nim przebywamy, to upodabniamy się do Niego. 

Jest to długi proces przemiany i przeobrażania w człowieka, który jest 

Chrystusowy. Nie dzieje się to od razu, ale realizuje w czasie, gdy rzeczywiście 

jesteśmy wierni codziennej modlitwie. 

A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch 

Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność 

Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, 

upodabniamy się do Jego obrazu.                                                                    (2 Kor 3,16-18) 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, 

jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie 

i samego siebie wydał za mnie.                (Ga 2,20) 

Jest takie ludowe przysłowie – „z kim przestajesz, takim się stajesz”. To przysłowie jak 

najbardziej ma też zastosowanie do życia z Bogiem. Gdy spotykasz się z Jezusem na 

modlitwie – Jego miłość Cię napełnia i przemienia. Powoli, stopniowo stajesz się do 

Niego podobny w sposobie myślenia, reagowania, w dążeniach i całym życiu. W końcu 

będzie to widoczne na zewnątrz. 

Czy Twoje wnętrze oraz zachowania świadczą o tym, że się modlisz? 
Czy wierzysz, że Pan może Cię przemieniać, a Ty możesz się do Niego upodabniać? 
Jakie kroki chciałbyś podjąć, żeby tak się stało? Poproś dziś Jezusa, żeby Cię prowadził 

i kształtował według swojej woli… 

Twoje notatki… 

 


