MałaMała
szkoła
szkoła
modlitwy
modlitwy

Podejmij
Podejmij
decyzję
decyzję
się, jak się,
postąpić,
jak postąpić,
ustalamy
ustalamy
priorytety,
priorytety,
podejmujemy
podejmujemy
decyzje.decyzje.
Bez podejmowania
Bez podejmowania
decyzji decyzji
nie da się
niezrobić
da się zrobić
niczego.niczego.
Jeśli chcesz,
Jeśli chcesz,
podejmij
podejmij
decyzję,decyzję,
że będziesz
że będziesz
dy”. Jużdy”.
wieczorem
Już wieczorem
zrób postanowienie,
zrób postanowienie,
że będziesz
że będziesz
dziesz się
dziesz
modlił
siędziś
modlił
wieczorem.
dziś wieczorem.
Wielu, zaczynając
Wielu, zaczynając
modlitwę,
modlitwę,
robi dalekosiężne
robi dalekosiężne
plany. plany.
BądźBądź
wierny
wierny
Po jakimś
Po czasie,
jakimś czasie,
gdy niegdy
udaje
nieim
udaje
się wytrwać,
im się wytrwać,
zazaczynajączynają
sądzić, sądzić,
że nie potrafią
że nie potrafią
się modlić.
się modlić.
Zacznij Zacznij
od
od
wyznaczenia
wyznaczenia
sobie stałego,
sobie stałego,
krótkiego
krótkiego
czasu na
czasu
mo- na mo-

-

modlitwy
modlitwy
są bliskie
sątwojemu
bliskie twojemu
sercu. sercu.
W modlitwie
W modlitwie
chodzi o to,
chodzi
żebyo odmawiać
to, żeby odmawiać
ją regularnie,
ją regularnie,
a więc niea tylko
więc nie
wtedy,
tylko
gdy
wtedy, gdy
mamy taką
mamy
potrzebę.
taką potrzebę.
ModlitwaModlitwa
jest pokarmem
jest pokarmem
duszy, która
duszy,
żyjektóra
dzięki
żyje
niej.
dzięki
W życiu
niej.jednakże
W życiu jednakże
potrzebapotrzeba
zasad i powtarzalności,
zasad i powtarzalności,
rytmu. rytmu.
ROMANO GUARDINI
ROMANO GUARDINI

Przeznacz
Przeznacz
Modlitwa
Modlitwa
oznaczaoznacza
bycie czujnym
bycie czujnym
na obecność
na obecność
Boga Boga
szczególny
szczególny
czas czas
na modlitwę
na modlitwę
(przyzwyczajenia
(przyzwyczajenia
są pomocne);
są pomocne);
niech to
niech
będzie
to będzie
i nie ispiesz
nie spiesz
się się
poranekporanek
albo wieczór);
albo wieczór);
niech będzie
niech będzie
to też czas
to też czas
wartościowy,
wartościowy,
który jest
który
dlajest
ciebie
dlacenny,
ciebie cenny,
ale który
ale który

„Możemy„Możemy
się modlićsięw modlić
każdej w
chwili”
każdej– chwili”
wiem, że
– wiem,
możemy,
że możemy,
ale obawiam
ale obawiam
się, że ci,się,
którzy
że ci, którzy
nie modląnie
sięmodlą
w określonym
się w określonym
czasie, wczasie,
ogóle rzadko
w ogólesięrzadko
modlą.
się modlą.
CHARLES CHARLES
HADDON SPURGEON
HADDON SPURGEON

Przygotuj
Przygotuj
sobiesobie
modlitwę.
modlitwę.
DlategoDlatego
poszukaj
poszukaj
sobie takiego
sobie takiego
miej- miejodpowiednie
odpowiednie
Jedni wolą
Jednisięwolą
modlić
się modlić
przy łóżku,
przy inni
łóżku,
przy
inni
biurprzy biurmiejsce
miejsce
ku. Są też
ku. tacy,
Są teżktórym
tacy, którym
pomagapomaga
specjalnie
specjalnie
przy- przyobraz święty
obraz wiszący
święty wiszący
na ścianie,
na ścianie,
Pismo Święte
Pismo Święte
czy
czy

MAŁA SZKOŁA MODLI T W Y

MATEUSZ MATEUSZ
6, 6
6, 6

MAŁA SZKOŁA MODLI T W Y

Gdy ty sięGdy
modlisz,
ty się modlisz,
wejdź do wejdź
swegodo
mieszkania,
swego mieszkania,
zamknij za
zamknij
sobą drzwi
za sobą
i módl
drzwi
sięi módl
do się do
Ojca, który
Ojca,
jestktóry
w ukryciu.
jest w ukryciu.

Zaplanuj,
Zaplanuj,
jak ma
jak ma
wyglądać
wyglądać
twojatwoja
Nadaj Nadaj
swojej swojej
modlitwie
modlitwie
stały porządek
stały porządek
(ry- (rytuał), który
tuał), nie
który
powinien
nie powinien
cię ograniczać,
cię ograniczać,
lecz lecz
modlitwa
modlitwa
12

12

pomagać
pomagać
– żebyś– się
żebyś
niesię
zastanawiał
nie zastanawiał
każdego
każdego
13

13

Jego obecność.
Jego obecność.
Po modlitwie
Po modlitwie
zatrzymaj
zatrzymaj
się na się na
gosławieństwo.
gosławieństwo.

Modlitwa,Modlitwa,
którą człowiek
którą człowiek
modli sięmodli
tak, jak
sięumie
tak, najlepiej,
jak umie najlepiej,
ma wielkąma
moc.
wielką
Onamoc.
sprawia,
Ona sprawia,
że zgorzkniałe
że zgorzkniałe
serce staje
serce
się sercem
staje sięsłodkim,
sercem słodkim,
smutne –smutne
radosnym,
– radosnym,
biedne – biedne
bogatym,
– bogatym,
głupie głupie
– mądrym,
– mądrym,
zniechęcone
zniechęcone
– odważnym,
– odważnym,
słabe – silnym,
słabe –ślepe
silnym,
– widzącym,
ślepe – widzącym,
zimne – płonącym.
zimne – płonącym.
PrzyciągaPrzyciąga
wielkiegowielkiego
Boga do małego
Boga doserca.
małego
Wznosi
serca.głodną
Wznosiduszę
głodną
ku duszę
Bogu, ku
doBogu,
żywego
doźródła,
żywego źródła,
ŚW. GERTRUDA
ŚW. GERTRUDA

T

LA

LA

I
D Z I EE D Z I E
N

N

IE

Ń

Z
Z
YD IE YD IE
Ń

T

Pierwszy
Pierwszy
tydzień
tydzień
– Moja
– Moja
drogadroga
z Bogiem
z Bogiem

notach modlinotach modlitewnych pierwsza
tewnych pierwsza
(Przy każdym
(Przy każdym
+ robi się
+ robi
małysię mały
modlitwamodlitwa
dnia
dnia + Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
moje zmysły.
moje zmysły.
zaczyna się
zaczyna
od próśb
się od próśb
wezwanie.)
wezwanie.)
Psalmu 51:
Psalmu
„Panie,
51: „Panie,
+ Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
moje wargi,
moje wargi,
otwórz wargi
otwórz
moje,
wargi moje,

żeby meżeby
ustame
głosiły
usta głosiły
Twoją chwałę.
Twoją chwałę.
oczy,

głosić Twoją
głosić
chwałę”.
Twoją chwałę”.
+ Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
moje oczy,
moje

+
do chwalenia
do chwalenia
Boga
Boga

Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
moje uszy,
moje uszy,

sobie, posobie,
co jeszcze
po co jeszcze
+ Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
mój nos,
mój nos,
żebym poczuł
żebym poczuł
zapachzapach
świata świata
wieram usta.
wieram usta.

tak cudownie
tak cudownie
stworzonego
stworzonego
przez Ciebie.
przez Ciebie.
+ Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
mój umysł,
mój umysł,

+ Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
moje serce,
moje serce,
żebym żebym
zrobił dla
zrobił
Ciebie
dla miejsce,
Ciebie miejsce,

* Do znaku
* Do znaku
krzyża znajkrzyża znajdziesz modlitwę
dziesz modlitwę
na
na
stronie 105!
stronie 105!
+

Panie,
+ Panie,
otwórzotwórz
moje ręce,
moje ręce,
żebym żebym
przyjmował
przyjmował
Twoje dary
Twoje dary
Amen. Amen.
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18

18

19

19

PANIE, T Y MNIE ZNA SZ

PANIE, T Y MNIE ZNA SZ

Ujrzałem
Ujrzałem
cię
cię

Gdy Jezus
Gdyujrzał
Jezus Natanaela,
ujrzał Natanaela,
który się
który
do Niego
się do zbliżał,
Niego zbliżał,
nie ma nie
fałszu”.
ma fałszu”.
Natanael
Natanael
zaś zapytał:
zaś zapytał:
„Skąd mnie
„Skąd mnie
znasz?”.znasz?”.
Jezus mu
Jezus
odpowiedział:
mu odpowiedział:
„Ujrzałem
„Ujrzałem
cię stojącię stojącego pod
cego
drzewem
pod drzewem
figowym,
figowym,
zanim cię
zanim
zawołał
cię zawołał
Filip”. Filip”.
Wówczas
Wówczas
Natanael
Natanael
wyznał:wyznał:
„Rabbi,„Rabbi,
Ty jesteś
Ty Synem
jesteś Synem
Bożym!Bożym!
Ty jesteś
Ty królem
jesteś królem
Izraela!”.
Izraela!”.
Spróbuj mówić
Spróbuj mówić
Ojcze naszOjcze nasz

Cisza Cisza

Na każdym
Nawydechu
każdym wydechu
Pomyśl,Pomyśl,
jakie sprawy
jakie sprawy
chcesz
wypowiedz
wypowiedz
jedną jedną
frazę. To frazę.
sam Duch
To sam Duch
Ojcze nasz
Ojcze nasz
Święty modli
Święty
sięmodli się

chcesz
dziś powierzyć
dziś powierzyć
Bogu…Bogu…

Ojcze nasz,
Ojczektóryś
nasz, któryś
jest w niebie,
jest w niebie,

oddech jest
oddech
Jegojest Jegoświęć się
święć
imięsię
Twoje,
imię Twoje,
obrazem obrazem
– Ducha, – Ducha,
przyjdźprzyjdź
królestwo
królestwo
Twoje, Twoje,
którego Bóg
którego
tchnął
Bóg tchnął
bądź
wola
bądź
Twoja
wola
Twoja
jako w niebie,
tak i natak
ziemi.
i na ziemi.
rował cięrował
życiem
cię życiem jako w niebie,
(por. RODZAJU
(por. RODZAJU
2, 7). 2,Chleba
7).
Chleba
naszego
naszego
powszedniego
powszedniego
daj namdaj
dzisiaj
nam dzisiaj

i odpuść
i odpuść
nam nasze
namwiny,
nasze winy,
jako i my
jako
odpuszczamy
i my odpuszczamy
naszymnaszym
winowajcom.
winowajcom.
I nie wódź
I nienas
wódź
na nas
pokuszenie,
na pokuszenie,
ale nasale
zbaw
nasode
zbaw
złego.
ode złego.
Amen. Amen.

PrzyjdźPrzyjdź
do nas do nas
PrzyjdźPrzyjdź
do mnie,
dogdy
mnie,
ogarnie
gdy ogarnie
mnie noc!
mnie noc!
PrzyjdźPrzyjdź
do mniedowmnie
noc rozczarowania,
w noc rozczarowania,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc poczucia
w noc poczucia
winy, winy,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc lęku,
w noc lęku,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc nienawiści,
w noc nienawiści,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc samotności,
w noc samotności,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc utraconej
w noc utraconej
miłości,miłości,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc zmartwienia,
w noc zmartwienia,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc bólu,
w noc bólu,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc pytań,
w noc pytań,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc odrzucenia,
w noc odrzucenia,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc zerwanych
w noc zerwanych
relacji,relacji,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc zwątpienia,
w noc zwątpienia,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc braku
w nocperspektyw,
braku perspektyw,
przyjdźprzyjdź
do mniedowmnie
noc śmierci.
w noc śmierci.
PrzyjdźPrzyjdź
do mniedowmnie
mojąwnoc
moją noc
i pozostań
i pozostań
przy mnie,
przyBoże,
mnie, Boże,
każdej każdej
nocy. nocy.
Amen. Amen.
W chorobie
W chorobie
Panie, Panie,
mam czas.
mamDużo
czas.czasu.
Dużo czasu.
Gdy byłem
Gdy zdrowy,
byłem zdrowy,
myślałem,
myślałem,
że wspaniale
że wspaniale
byłoby byłoby
mieć dużo
miećczasu.
dużo czasu.
A terazAmam
terazczas
mam
z konieczności.
czas z konieczności.
Ale te godziny
Ale te godziny
i dni i dni
są dla mnie
są dlaczasem
mnie czasem
innegoinnego
rodzaju.
rodzaju.
To czasTo
naczas
myślenie
na myślenie
i czas zadumy,
i czas zadumy,
czas zadawania
czas zadawania
pytań ipytań
wyrzutów
i wyrzutów
sumienia.
sumienia.
Tak wiele
Takmyśli
wieleprzechodzi
myśli przechodzi
mi przez
migłowę.
przez głowę.
Panie, Panie,
potrzebuję
potrzebuję
Cię: Cię:
Zachowaj
Zachowaj
moją pewność
moją pewność
i moje zaufanie,
i moje zaufanie,
że jesteś
że dobry
jesteś dla
dobry
nas,dla
swoich
nas, swoich
dzieci. dzieci.
Bądź naszym
Bądź naszym
BogiemBogiem
w radości
w radości
i cierpieniu.
i cierpieniu.
Amen. Amen.
BL A ISE PASC
BL AAL
ISE PASC AL

Lęk puka Lęk
do drzwi,
puka do
wiara
drzwi,
odpowiada,
wiara odpowiada,
nikt nie wchodzi
nikt nie do
wchodzi
środka.
do środka.
MART IN LUTHER
MART INK LUTHER
ING
K ING

W porażce
W porażce
JestemJestem
zawiedziony,
zawiedziony,
rozczarowany
rozczarowany
tym, cotym,
się stało.
co się stało.
Moje plany
Mojeległy
planywległy
gruzach,
w gruzach,
nadzieje
nadzieje
zawiodły,
zawiodły,
pewność
pewność
jutra znikła
jutra jak
znikła
rosajak
narosa
słońcu.
na słońcu.
Choć czas
Choć czas
biegniebiegnie
ciągle do
ciągle
przodu,
do przodu,
a moje ażycie
mojeodbywa
życie odbywa
dalszą dalszą
podróż,podróż,
nie wiem,
nie ku
wiem,
czemu
ku czemu
idę, nieidę,
wiem,
nie co
wiem,
mamco mam
teraz robić,
teraz nie
robić,
mam
niesiły
mam
tworzyć
siły tworzyć
nowychnowych
planów.planów.

sens tego,
sensco
tego,
się wydarzyło,
co się wydarzyło,
ze Świętej
ze Świętej
Księgi wyczyKsięgi wyczy-

ich umysłów,
ich umysłów,
aby nieaby
upierali
nie upierali
się przysię
swojej
przy swojej
logice,logice, 148
149

Zostań z Zostań
nami, gdyż
z nami,
zbliża
gdyż
sięzbliża
wieczór
sięi wieczór
dzień dobiega
i dzień końca.
dobiega końca.
Apostołowie
Apostołowie
w Emaus: ŁUKASZ
w Emaus:
24,ŁUKASZ
29
24, 29

Te słowa Te
są słowa
w Piśmie
są w
Świętym
Piśmie pierwszą
Świętym pierwszą
modlitwą,modlitwą,
którą Kościół
którąkieruje
Kościółdokieruje do
Zmartwychwstałego.
Zmartwychwstałego.
ModlitwąModlitwą
nieświadomą,
nieświadomą,
słowem wynikającym
słowem wynikającym
z dnia codziennego,
z dnia codziennego,
ze wzruszenia,
ze wzruszenia,
z podziękowania,
z podziękowania,
z radości,z głębokiej
radości, głębokiej
tęsknoty tęsknoty
i troski jednocześnie.
i troski jednocześnie.
Rzadko zdarza
Rzadko
się,
zdarza
żeby się,
powiedziano
żeby powiedziano
coś piękniejszego.
coś piękniejszego.
HE INR ICHHE
SPAEMANN
INR ICH SPAEMANN

148
149
WOŁ AĆ W UTR APIENIU

Amen. Amen.
K s. BOGUSŁ
K s.AW
BOGUSŁ
ZEMANAW
naZEMAN
podst aw
naiepodst aw ie

WOŁ AĆ W UTR APIENIU

Panie Jezu
PanieZwycięski,
Jezu Zwycięski,
równieżrównież
mnie tak
mnie
poprowadź
tak poprowadź
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ich smutku.
ich smutku.
Najpierw
Najpierw
leczyłeśleczyłeś
ich swoją
ichobecnością,
swoją obecnością,
nimi, choć
nimi,Cię
choć
nie Cię
poznali.
nie poznali.
Następnie
Następnie
pozwo-pozwoliłeś, byliłeś,
wylali
by przed
wylaliTobą
przedswój
Tobą
żal,
swój
wyspowiadali
żal, wyspowiadali
się
się

C ZĘ ŚĆ DRUG A: NA Z WAŁE Ś NA S PR Z Y JAC IÓ Ł MI

bo jak ja
boprzeżyli
jak ja przeżyli
bolesnąbolesną
porażkę.
porażkę.
Jezu ZmartwychJezu Zmartwychwstały,wstały,
nie zostawiłeś
nie zostawiłeś
ich samotnych
ich samotnych
na drodze,
na drodze,

Indeks
Indeks
osób osób
Modlitwy
Modlitwy
znajdują
znajdują
się na stronach,
się na stronach,
którychktórych
numerynumery
zostałyzostały
pogrubione,
pogrubione,
cytaty –cytaty
na stronach,
– na stronach,
którychktórych
numerynumery
są niepogrubione.
są niepogrubione.
Buber, Martin
Buber,(1878-1965),
Martin (1878-1965),
żydowskiżydowski
filozof filozof
Alkuin (735-804),
Alkuin (735-804),
opat benedyktynów,
opat benedyktynów,
ananreligii, pisarz.
religii,26pisarz. 26
glosaski doradca
glosaski Karola
doradca
Wielkiego,
Karola Wielkiego,
nauczyciel
nauczyciel
wielkich ludzi
wielkich
tamtego
ludzi tamtego
okresu. 126
okresu. 126
Carretto,Carretto,
Carlo (1910-1988),
Carlo (1910-1988),
włoski pisarz,
włoski pisarz,
mistyk, członek
mistyk,zakonu
członekMałych
zakonuBraci
Małych
Jezusa.
Braci42
Jezusa. 42
Alfan z Salerno,
Alfan z Salerno,
św. (1015św.
lub(1015
1020-1085),
lub 1020-1085),
opat benedyktynów
opat benedyktynów
i lekarz. 68
i lekarz. 68
Chardin, Chardin,
Pierre Teilhard
Pierre Teilhard
de (1881-1955),
de (1881-1955),
francuskifrancuski
jezuita i przyrodnik.
jezuita i przyrodnik.
30
30
AmbrożyAmbroży
z Mediolanu,
z Mediolanu,
św. (339-397),
św. (339-397),
biskup biskup
Mediolanu,
Mediolanu,
wybitny polityk
wybitnyKościoła,
polityk Kościoła,
ojciec ojciec
i doktor Kościoła.
i doktor Kościoła.
83, 91, 118
83, 91, 118

Claudel, Claudel,
Paul (1868-1955),
Paul (1868-1955),
francuskifrancuski
poeta poeta
i dramaturg.
i dramaturg.
112
112

Augustyn,
Augustyn,
Aureliusz,
Aureliusz,
św. (354-430),
św. (354-430),
biskup biskup
Hippony,Hippony,
wybitny pisarz
wybitny
i teolog
pisarzwczesnego
i teolog wczesnego
Claudius,Claudius,
MatthiasMatthias
(1740-1815),
(1740-1815),
niemieckiniemiecki
Kościoła.Kościoła.
22, 32, 36,
22,50,
32,91,
36,101,
50, 107,
91, 101,
153 107, 153
poeta i dziennikarz.
poeta i dziennikarz.
92 n.
92 n.
BenedyktBenedykt
z Nursji, zśw.
Nursji,
(480-547),
św. (480-547),
najpierw najpierw
Delp, Alfred
Delp,
(1907-1945),
Alfred (1907-1945),
jezuita, teolog
jezuita,
i piteolog i pipustelnik,pustelnik,
potem założyciel
potem założyciel
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