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Tydzień szósty 

Modlitwa i praca 

 

W życiu codziennym doświadczamy napięcia pomiędzy tym, co jest związane 

z obowiązkami wynikającymi z pracy a naszą wiarą i modlitwą. Wśród wielu spraw życia 

nie jest łatwo znaleźć odpowiedni czas na modlitwę. Zdarza się też, że człowiek 

poznając moc modlitwy – zapomina o swoich obowiązkach.  

W tym tygodniu będziesz mógł przyjrzeć się bliżej swojej aktywności związanej 

z codziennymi obowiązkami i pracą. Zobaczysz wyraźnie, że zgodnie z Bożym planem, 

praca jest powołaniem każdego z nas, a Bóg zaprasza nas do uczestnictwa i współpracy 

w dziele Jego stworzenia. Jako Jego dzieci jesteśmy wezwani do zarządzania dobrami 

tej ziemi oraz naszym czasem.  

Będzie to czas, aby wejść w doświadczenie modlitwy pracą zgodnie z zachętą św. 

Pawła, aby wszystko czynić na chwałę Bożą. Warto w tym tygodniu przyjrzeć się temu 

powołaniu, motywacji do pracy, jej trudowi oraz zobaczyć szanse i korzyści jakie płyną 

z wykonywania pracy. Bóg nie zaplanował pracy jako przekleństwa dla nas, ale chce by 

rodziła ona błogosławieństwo! 

Proś w tym czasie Ducha Świętego, aby uczył Cię właściwego spojrzenia na pracę, 

obowiązki oraz dał łaskę modlitwy poprzez pracę. 
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Dzień pierwszy  

Praca błogosławieństwem 

 

Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go 

i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego 

ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie 

wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem Pan Bóg rzekł: Nie 

jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg 

przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak 

zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał 

nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale 

nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. (Rdz 2,15-20) 

 

Praca to część Bożego planu względem człowieka. Zanim popadł on w grzech, 

doświadczał niezwykłego błogosławieństwa od Boga. Stwórca wpisał w Twoje 

powołanie pracę, która ma być przeżywana jako błogosławieństwo i możliwość 

wszechstronnego rozwoju. Bóg zaprosił Cię do współpracy w dziele stworzenia 

i panowania nad światem. Praca jest Bożym wezwaniem do zarządu otaczającym mnie 

światem. Wypełniając zamysł Stwórcy upodabniam się do Niego. 

  

W jaki sposób przeżywam doświadczenie swojej pracy zawodowej, w domu, itp.? 
Czy moja praca jest naśladowaniem Pana i upodobnianiem się do Jego miłości? 
Czy patrzę na pracę jako na moje powołanie i przywilej, czy raczej przykry obowiązek 
i trud? 
 

Przedstaw Panu na modlitwie swoje życie. Powiedz Mu o swojej pracy, jak ją 

przeżywasz. Poproś Ducha Świętego, aby dał Ci moc do nowego spojrzenia na 

rzeczywistość pracy, umocnił to, co dobre, a przemieniał to, co słabe.  

Twoje notatki… 
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Dzień drugi 

Dobra motywacja 
 
Gdy Jezus mówi mam o modlitwie, to zwraca naszą uwagę na postawę serca. Pragnie, 
aby modlitwa nie była czyniona dla pochwały, uznania, czy poklasku. Ta sama postawa 
ma nam towarzyszyć w odniesieniu do naszego działania, naszej pracy i obowiązków, 
które wykonujemy. Św. Paweł w Liście do Efezjan kieruje swoje słowa do chrześcijan-
niewolników, którzy w szczególny sposób doświadczali piętna pracy oraz do 
chrześcijan-panów. To słowo jest skierowane dzisiaj także do Ciebie, choć nie jesteś już 
niczyim niewolnikiem: 
 
Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym 
panom, jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako 
niewolnicy Chrystusa, który z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście 
[służyli] Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy - jeśli uczyni co dobrego, otrzyma 
to z powrotem od Pana - czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo wobec 
nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, 
jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. (Ef 6,5-9) 
 
Czy w swojej pracy przyjmuję postawę służby dla Pana? Czy staram się w ten sposób 
oddawać chwałę Bogu? 
Jaka jest prawdziwa moja motywacja względem wykonywanej pracy? Kariera, prestiż, 
pieniądze, czy może jeszcze coś innego? Komu chcę się przypodobać? 
Może jestem pracodawcą? W jaki sposób służę Panu? W jaki sposób staram się 
wykonywać swój zarząd i władzę? 
Czy moi pracownicy mogą zobaczyć we mnie ucznia Jezusa? 
 
Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was 
samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali. Czynicie to przecież w stosunku do 
wszystkich braci w całej Macedonii. Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz 
bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować 
własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy. 1 Tes 4,9-11 
 
Czy doskonalę się dzięki mojej pracy i obowiązkom, które wykonuję? Czy rozumiem, że 
to łaska, dzięki której mogę wzrastać ku Bogu? 
 
Poproszę dziś Pana o właściwą motywację do pracy i wykonywanych obowiązków. 
Proś, aby dał Ci łaskę oddawania Mu chwały poprzez pracę. 
 
Twoje notatki… 
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Dzień trzeci 

Obecność Boga w codziennych obowiązkach 

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! 
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.  

(Ps 128,1) 
 
Dobry Bóg pragnie być przy Tobie, w Twoich obowiązkach i pracy. Ciężka praca 
w ogrodzie św. s. Faustyny nie wpłynęła na osłabienie jej zażyłości w obcowaniu 
z Panem Jezusem. Wręcz przeciwnie. Bardzo często siostra Faustyna modliła się przy 
pracy razem z wychowankami. To przykład świętej, która żyła w klasztorze. Życie 
w świecie jest nieco inne, często wymaga większej motywacji i dyscypliny, aby wiązać 
swoją pracę z obecnością Boga.  
 
Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić 
ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy 
nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? 
Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, 
a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr 
usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie 
nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. 
Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. (J 21,1-8) 
 
Czy umiem dostrzegać w swojej pracy obecność Jezusa? 
Czy pamiętam o bogu w czasie wykonywania swoich obowiązków? 
 
Pan chce być przy mnie w każdej chwili mojego życia. Zaproś Go dzisiaj do swoich 
codziennych obowiązków, swojej pracy zawodowej. Zapraszaj Go codziennie do swojej 
pracy wierząc, że On zawsze jest z nami i daje nam swoją łaskę.  
Jezus chce także posłużyć się mną, aby inni mogli Go poznać. Moja obowiązkowość, 
punktualność, uczciwość, szczerość to cechy, dzięki którym moi współpracownicy 
mogą poznać dobroć i miłość Boga, a ja mogę stać się Jego świadkiem. Czy tak jest 
w moim życiu? Przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich (Dz 16,25-34) i zobacz jak 
postępowali Paweł i Sylas oraz jak przyprowadzili pogan do Chrystusa. 
Czy w czasie pracy wznosisz swoje myśli Ku Bogu w aktach strzelistych? (np. Jezu ufam 
Tobie, Panie uwielbiam Cię, itp.) 
Twoje notatki…  
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Dzień czwarty 

Modlitwa pracą 
 
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 
Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. 
30. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak 
opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? (Mt 21,28-31) 
 
Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie (1 Kor 10,31) 
 
Wszystkie nasze obowiązki domowe: gotowanie, odkurzanie, prasowanie, zmywanie 
naczyń, wyrzucanie śmieci, zakupy, prowadzenie auta, praca zawodowa – wszystko to 
mamy czynić na chwałę Bożą!  
Czy tak rzeczywiście jest w moim życiu? 
Czy modlę się moją pracą? 
Czy zapraszam Jezusa do sfery mojej pracy i obowiązków? 
 
Z opowieści naszych rodziców i dziadków wynika, że ludzie wstając rano klękali do 
modlitwy, kobiety gotując strawę śpiewały pieśni na cześć Pana, rolnicy idąc w pole 
czynili znak krzyża, pozdrawiali się słowami: „Boże dopomóż”, krojąc chleb czynili na 
nim znak krzyża. To tylko kilka przykładów, które świadczą o tym, że nasi przodkowie, 
mimo, że nie znali dobrze Pisma Świętego, dobrze rozumieli polecenie, aby wszystko 
czynić na chwałę Bożą! Zapraszaj codziennie Jezusa do swoich zadań i obowiązków, do 
swojej pracy i proś Ducha Świętego, abyś mógł przez to, co robisz, oddawać chwałę 
Bogu! Nawe jeśli nie będzie od razu widać owoców Twojej pracy lub będzie ona 
wydawać Ci się mozołem. Spójrz na to jak reagował prorok w takiej sytuacji: Drzewo 
figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, 
a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów 
w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim 
Zbawicielu. (Ha 3, 17-18) 
 

Twoje notatki…  
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Dzień piąty 

Modlitwa i praca – równowaga  

To prawda, że święci bardzo często modlili się poprzez pracę, ale jednocześnie nie 

zaniedbywali spotkania z Panem na modlitwie osobistej, na modlitwie wspólnej 

i podczas Eucharystii. Zawsze grozi nam poddanie się pokusie, która mówi, że mam 

wiele obowiązków, które muszę wypełnić i nie mam czasu na modlitwę osobistą. Tu 

potrzeba pewnej równowagi, balansu pomiędzy obowiązkami, pracą, a modlitwą. 

 

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) 

Rozważając to słowo zadaj sobie pytanie: 

Ile jest we mnie Marty, a ile Marii? Czy umiem zachować równowagę pomiędzy 
krzątaniem się przy codziennych obowiązkach, a modlitwą u stóp Pana? 
Jak podchodzę do codziennych obowiązków, pracy, a jak do modlitwy? 
 
Jezus spotykał się z ludźmi, głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, 
spędzał czas z przyjaciółmi, ale zawsze znajdował czas na osobistą modlitwę: 
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, 
i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 
powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do 
sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po 
całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. (Mk 1,35-39) 
 
Czy walczę o czas codziennej modlitwy? (dla nas ludzi świeckich to jest często walka, 
aby ten czas zaplanować w rozkładzie dnia) 
Czy mam stały czas na modlitwę? Czy w sytuacji gdy przychodzi zmęczenie, późna pora, 
itp., jestem w stanie zrezygnować z jakiejś przyjemności (np. film, mecz, itp.), żeby 
w „dobrym czasie” spotkać się z Bogiem?  
Twoje notatki…  
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Dzień szósty 

Co z tego będę miał? 
 
Praca przynosi człowiekowi wymierne korzyści: 

1. Daje utrzymanie. 
2. Wzbogaca i uszlachetnia nasze życie – przyczynia się do rozwoju różnych cnót. 
3. Pozwala dzielić się z innymi jej owocami (z naszymi dziećmi, z rodziną, ubogimi, 

wspólnotą Kościoła, itp.) 
4. … w końcu jest darem Boga dzięki któremu przemieniamy świat będąc Jego 

współpracownikami w dziele stworzenia 
Warto więc zadać sobie pytanie: 
Czy rzeczywiście Jezus jest Panem mojej pracy, moich zarobków? 
W jaki sposób wykorzystuję owoce mojej pracy? Czy przypadkiem ich nie marnotrawię? 
Czy mogę powiedzieć, że naprawdę zależę od Boga? 
 
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 
włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie 
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam 
będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje 
ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie 
w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to 
ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio 
o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż 
życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom 
w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby 
jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? 
Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: 
nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 
ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to 
czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co 
będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko 
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień 
sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. (Mt 6, 19-34) 
Proś Ducha Świętego, aby zabieganie o sprawy doczesne nie przesłoniło Ci szukania 
Królestwa Bożego. Czy rzeczywiście to szukanie Królestwa jest dla Ciebie najważniejszą 
ze spraw? Przekonaj się o tym, co Jezus obiecuje – wszystko inne będzie wam dodane! 
Twoje notatki… 

 


