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Tydzień piąty 

Rodzaje i sposoby modlitwy 

 

W przeżywaniu codziennej modlitwy spotykamy się głownie z dwoma 

formami, sposobami modlitwy: modlitwa ustna i myślna. Pierwsza jest kojarzona 

w naszej tradycji z pacierzem, bądź modlitwą spontaniczną, druga zaś 

z rozmyślaniem, medytacją nad Słowem Bożym.  

W zależności od naszego stanu ducha nasza aktywność na modlitwie jest 

różna. Czasem w doświadczeniu radości jesteśmy skłonni wypowiadać przed 

Panem słowa, które niejako same z nas wypływają. Innym razem skłaniamy się 

bardziej ku rozmyślaniu, a czasem nawet milczeniu, które jest trwaniem w Bożej 

obecności, wyczekiwaniem Jego działania, pomocy.  

 Ze względu na treść naszej modlitwy wyróżniamy cztery zasadnicze 

rodzaje modlitwy: modlitwa prośby, modlitwa przebłagania, modlitwa 

dziękczynna oraz modlitwa uwielbienia. W obecnym tygodniu zapoznasz się 

bliżej z tymi rodzajami modlitwy. Będzie to dobry czas, aby uczyć się ich 

praktykowania. Każdy kolejny dzień to propozycja jednego z rodzajów modlitwy. 

Jeśli będzie to dzień o dziękczynieniu – to dziękuj, o uwielbieniu – uwielbiaj Pana, 

itd. W tym czasie warto też przyjrzeć się proporcjom pomiędzy różnymi 

rodzajami modlitwy w Twoim spotkaniu z Bogiem, aby porządkować swoją 

modlitwę.  

 Niezależnie od nastrojów jakie Ci towarzyszą przyjdź na codzienną 

modlitwę, wejdź do swej izdebki, aby uczyć się w „szkole Jezusa” spotkania z Nim, 

doświadczania Jego bliskości. Nie martw się przeciwnościami – On sam 

poprowadzi Cię do Źródła, z którego zaczerpniesz Wody Życia. 
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Dzień pierwszy  

Modlitwa dziękczynna 

Gdy poznaję Boga, gdy dostrzegam Jego działanie w moim życiu, wtedy rodzi się 

wdzięczność. Nie zawsze to takie oczywiste, bo łatwo skoncentrować się na sobie. W 

tym tygodniu zobacz Bożą troskę i opiekę w Twoim życiu. Zobacz jak zostałeś 

obdarowany, jak wiele zawdzięczasz Bogu i Jego łasce. Bóg daje nam swoją miłość, 

przebacza grzech, wydobywa z opresji, prowadzi nas i strzeże. Za to wszystko podziękuj 

Bogu! 

Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki; 

chwalcie Go i błogosławcie Jego imię! Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa 

na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. (Ps 100,4-5) 

Dziękczynienie to początek modlitwy, preludium. W drodze za Jezusem Duch Święty 

pozwoli Ci odkrywać i dostrzegać Boże działanie i opiekę w Twoim życiu. Wtedy rodzi 

się wdzięczne serce, którego owocem jest ufność i radość. Staraj się zauważyć nawet 

najdrobniejsze sprawy i dziękuj za nie Bogu. Czyń to każdego dnia, a zobaczysz Jego 

przedziwne prowadzenie i opiekę.  

Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili 

do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka  

i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, 

pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest 

uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego 

i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało 

oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał 

chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła. (Łk 17,11-19) 

Czy starasz się dziękować Bogu za wszystko? 
Jak często dziękujesz Bogu za to, co otrzymujesz w życiu? 
Zastanów się, kiedy dziękczynienie sprawia Ci trudność i dlaczego? 
 
Św. Paweł mówi: W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. (1 Tes 5,18) 
Staraj się teraz otworzyć swoje serce i dziękować Bogu swoimi słowami – tak, jak 
potrafisz. Bóg z radością przyjmuje Twoje wołanie. Mów głośno, abyś słyszał tę 
modlitwę. Gdy angażujemy się cali, wszystkie nasze zmysły i władze – łatwiej jest się 
skupić i prowadzić dialog z Bogiem. Powiedz do Niego: Dziękuję Ci, Panie za… 
 
Twoje notatki… 
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Dzień drugi 

Modlitwa uwielbienia 
 
Modlitwa dziękczynna powinna nam zawsze towarzyszyć na początku naszego 
spotkania z Bogiem. Rozpala nasze serca i wprowadza nas w Bożą obecność. Jednak 
może nas zatrzymać na tym, co otrzymujemy od Boga i na nas samych. Wdzięczność to 
pierwszy krok, który ma prowadzić nas do patrzenia na Tego, który jest Dawcą i naszym 
Ojcem, do skupienia się na Nim. Tu jest czas na uwielbienie! 
W dziękczynieniu skupiam się na tym, co Bóg mi uczynił, w uwielbieniu koncentruję się 
na Nim. Stawiamy Pan w centrum – dajemy Mu pierwsze miejsce w naszym życiu. To 
czas, aby wychwalać Pana, błogosławić i uwielbiać takiego, jakim ON JEST! 
 
Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. 
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą! 
Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! 
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. 
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. 
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. 
Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego 
ucieka. (Ps 34, 2-9) 
 
Bóg daje się nam poznać, czyni wielkie rzeczy dla nas, objawia swoją chwałę – naszą 
odpowiedzią jest właśnie uwielbienie, zachwyt nad Tym, który jest Stwórcą, Panem 
i Zbawicielem. On jest dobry, łaskawy, miłosierny, przebaczający, święty… Bez końca 
możemy tak wołać… 
 
Czy uwielbiam Pana w swoim życiu? 
Na ile jestem zaangażowany w uwielbienie? 
Czy na swojej modlitwie osobistej, a także podczas spotkań modlitewnych uwielbiam 
Jezusa, mojego Pana? 
 
Uwielbienie to przede wszystkim postawa naszego serca, do której prowadzi nas Duch 
Święty, gdy otwiera nasze oczy i serce na dobroć i wspaniałość Boga, na Jego przymioty, 
charakter. Wtedy właśnie z naszego serca płynie pieśń uwielbienia śpiewana ustami, 
sercem i całym życiem.  
Przyjdź dziś do Pana z uwielbieniem, oddaj Mu chwałę, z całego serca zawołaj: wielbię 
Cię, Panie bo jesteś wielki, dobry, mocny, miłujący… (sam wiesz najlepiej kim jest dla 
Ciebie i właśnie w ten sposób Go uwielbij) 
Twoje notatki… 
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Dzień trzeci 

Modlitwa przebłagania (skruchy) 

W modlitwie mam stawać w prawdzie przed Bogiem. On wie o mnie wszystko, ale 

oczekuje serca pokornego i skruszonego. Zawsze będziemy przed Świętym Bogiem 

grzesznikami i nawet jeśli w obecnej chwili Twoje serce nie obciąża grzech ciężki, to 

właściwą postawą na modlitwie jest uniżenie, skrucha i prośba o przebaczenie. Jest to 

dobry moment by przepraszać Pana za nasze grzechy i słabości, które są obecne 

w naszym życiu. Grzech i nasze słabości przeszkadzają nam w nawiązywaniu zażyłej 

relacji z Bogiem: 

Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy 

zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bo krwią splamione są wasze 

dłonie, a palce wasze - zbrodnią. Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności 

szepce wasz język. (Iz 59,2-3) 

Czy na modlitwie przepraszasz Boga za swoje grzechy i słabości? 
Czy przed Świętym Bogiem uznajesz swoją grzeszność, kruchość i małość? 
 
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został 
puszczony w niepamięć. 
Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się 
podstęp. 
Póki milczałem, schnęły kości moje, wśród codziennych mych jęków. 
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach. 
Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: Wyznaję nieprawość 
moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. 
Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale 
wód uderzały, jego nie dosięgną. 
Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. 
Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie. 
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, 
nie zbliżą się inaczej do ciebie. 
Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu. 
Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu, wszyscy o prawym sercu, wznoście 
radosne okrzyki! (Ps 32, 1-11) 
W praktyce naszej modlitwy zdarzy się płacz, lament i smutek, który jest konsekwencją 
naszych grzechów i słabości. To pożyteczny stan, który prowadzi do nawrócenia 
i zawsze jest darem Ducha Świętego, który pokazuje nam prawdę o nas, nasz grzech 
i wzywa do pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty. 
Dawid modlił się: nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. (Ps 51,19). Módl 
się do Pana tak samo jak on, jak celnik z Ewangelii – Boże miej litość dla mnie grzesznika. 
 
Twoje notatki…  
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Dzień czwarty 

Modlitwa prośby i wstawiennictwo 
 
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi 
o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, 
którzy Go proszą. (Mt 7,7-11) 
 
W Jezusie Chrystusie jesteś ukochanym dzieckiem Ojca, który chce odpowiadać na 
Twoje wołanie. On zna Twoje troski i wysłuchuje naszych modlitw. Chce byś przychodził 
do Niego z wiarą i ufnością. Jednym z elementów naszego spotkania z Panem na 
modlitwie jest właśnie prośba i wstawiennictwo i różnych intencjach jakie nam leżą na 
sercu. Bóg wie czego potrzebujemy, ale chce aby Jego dzieci mówiły Mu o swoich 
potrzebach i troskach. Ważne tylko, aby one nie zdominowały naszego czasu na 
modlitwie i były zanoszone z ufnością. 
Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich 
naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych 
próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. (1 J 5,14-15) 
 
Bóg oczekuje mojej modlitwy za innych, by wprowadzać pokój w relacja w rodzinie, 
w pracy, w sąsiedztwie, w świecie, aby Jego Królestwo rozwijało się już tu na ziemi. 
 
O co i za kogo najczęściej prosisz Boga? 
Czy modlisz się tylko o własne sprawy, czy też starasz się polecać Bogu innych? 
Czy angażujesz się w modlitwę wstawienniczą w potrzebach Kościoła, wspólnoty? 
Jaka jest Twoja wierność tej modlitwie?  
Czy są sprawy, o które nie śmiesz nawet prosić Boga? 
 
Przyjrzyj się dziś swoim potrzebom i spróbuj dostrzec potrzeby innych ludzi i wołaj do 
Pana orędując za tymi, których Duch Święty przypomina Ci teraz na modlitwie. Proś 
z wiarą i ufnością! Panie, proszę Cię, o… 
 
Twoje notatki…  
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Dzień piąty 

Modlitwa charyzmatyczna 

Gdy Duch Święty napełnia nasze serca, doświadczamy często spotkania z Bogiem na 

sposób daru. Charyzmat to inaczej dar łaski. Taka modlitwa jest świadomym wejściem 

w obecność Boga. To moment spontanicznego, pełnego ufności przylgnięcia do Pana. 

Nie jest to tylko jakiś emocjonalny stan, ale świadome przyjęcie Bożych darów, Jego 

łaski, która w nas działa. 

A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się 

Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych 

ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko 

Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! (Ef 5,18-20) 

A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani 

w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym 

swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 

psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 

sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię 

Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. (Kol 3,15-17) 

 
Czy przychodzisz do Pana, aby dać się Mu poprowadzić w modlitwie? 
Czy słuchasz Jego natchnień w czasie modlitwy? 
Czy jest w Twojej modlitwie miejsce na spontaniczność (postawy, słowa, gesty)? 
 
Bóg pragnie, aby każda modlitwa – dziękczynienie, uwielbienie, prośba, przebłaganie – 

były odpowiedzią naszego serca na Jego dar. Jeśli pozwolisz Panu, aby dotykał Twojego 

serca i Twoich ust na modlitwie osobistej, na spotkaniach modlitewnych wspólnoty, 

doświadczysz niezwykłego prowadzenia i przemiany. Modlitwa charyzmatyczna jest 

odpowiedzią na Boże działanie i może prowadzić nas do modlitwy o uzdrowienia, 

uwolnienia, do modlitwy „w językach”, to także modlitwa profetyczna, w której 

wsłuchujemy się w Boży głos i Jego wolę „tu i teraz”. 

Jeśli jest w Tobie pragnienie modlitwy charyzmatycznej, to proś Ducha Świętego, aby 

Cię dotknął swym ogniem i poprowadził na głębię! 

Twoje notatki… 
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Dzień szósty 

Modlitwa trwania (kontemplacja) 
 
Modlitwa to nie tylko myśli, słowa, gesty… to spotkanie osób. Bóg chce Cię gościć 
w swoim domu – to Jego Święta Obecność. O tym właśnie mówił Jezus swoim uczniom:  
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 
(J 14,23). W naszej modlitwie przychodzimy w wirze przed Boży Tron – w Jego 
Obecność, której chce nam nieustannie udzielać. 
Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. 
On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 
Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, 
jak mur, co się wali? 
Oni tylko knują podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi ustami swymi błogosławią, 
a przeklinają w sercu. 
Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 
On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 
W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. 
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas 
ucieczką! 
Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów - kłamliwi; na wadze w górę się 
wznoszą: wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie. 
Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno rabunkiem; do bogactw, 
choćby rosły, serc nie przywiązujcie. 
Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny. 
I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów. (Ps 62,2-13) 
 
 
Czy wiem z kim spotykam się na modlitwie? 
Czy wierzę, że jestem oczekiwany przez Boga? 
Czy pragnę tego spotkania? 
 
Trwaj na modlitwie przed Panem. Nie musisz używać wielu słów. Po prostu bądź! Bóg 
raduje się Twoją obecnością. Odpocznij w Nim, złóż w Jego sercu swoje troski 
i pragnienia. Jeśli chcesz trwaj w milczeniu – w wierze wpatruj się w Jego oblicze. Proś 
Ducha Świętego, aby dał Ci moc trwania przed Bogiem na modlitwie. 
 
Twoje notatki… 

 


