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SCHEMAT MEYTACJI IGNACJAŃSKIEJ(skrócony) 

 

Modlitwa przygotowawcza – stała. „Prosić Boga, Pana naszego, aby 

wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób 

czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.” 

 

 

Wyobrażenie miejsca. Używaj wyobraźni, próbuj czuć wszystkimi 

zmysłami, uplastyczniaj scenę biblijną; jeśli wyobraźnia pozwala 

bądź obecny w wyobrażeniu w scenie biblijnej. 

 

 

             10    

           min 

Prośba o owoc tej medytacji – zmienna. Całość modlitwy ma 

owocować tym, o co proszę Boga na początku i w czym Jemu się 

powierzam. 

 

 

Główna część medytacji; rozważanie  

Cały czas w obecności Boga konfrontuję: 

SŁOWO BOGA         oraz        MOJE ŻYCIE 

Pamiętaj: 

- musi być czas i na „smakowanie” tekstu biblijnego i odniesienie do 

życia 

- w modlitwie pytasz o to, co TOBIE Bóg chce powiedzieć 

- nawet jeśli rozważasz i rozmyślasz, używasz rozumu danego Ci 

przez Boga – powierzaj swoje myśli Jezusowi; niech On je prowadzi, 

a całe rozmyślanie niech będzie stale w Jego obecności 

 

 

 

 

          20 

          min 

Rozmowa końcowa.  

Powierz Bogu w BEZPOŚREDNIEJ modlitwie swoimi słowami to, 

co jest owocem medytacji. Dziękuj, proś, przepraszaj, powierzaj, co 

ważne, chwal Go – jakkolwiek serce czuje. Niech to: 1.) odnosi się do 

całości modlitwy 2.) i niech nade wszystko będzie szczerym 

spotkaniem z osoba Jezusa 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

            5 

          min 

 

Refleksja po medytacji.  

 Podsumuj niejako z boku swoją medytację. Jak wyglądała od strony zewnętrznej? 

Czy była w najlepszym z możliwych miejsc? Czy dobry czas wybrałe(a)m?  Spójrz 

i na samą treść modlitwy. Co było w niej najważniejsze? Z czym przychodził do 

mnie Bóg? Jakie rodziły się we mnie uczucia? Jakie myśli? Jakie poruszenia? 

Zapisz to, co najważniejsze z tej modlitwy! 

 

Jeśli miałbyś z ważnego powodu  zrezygnować z modlitwy, lepiej ja skróć, 

pomódl się nieco krócej ale staraj się z niej nie rezygnować!!! 

Dzień 1 

Rdz 1, 26 – 31 

 

 

Wyobrażenie:  Usiądź obok Adama i Ewy w raju. Wsłuchaj się w głos Boga, 

mówiący Tobie, że to dla Ciebie stworzył cały świat. Spróbuj dostrzec piękno i 

ogrom tego daru. 

 

Prośba: o umiejętność spojrzenia na siebie i świat oczami Boga. 

 

1. Bóg stworzył świat, by dać go człowiekowi. Zobacz Boga tworzącego świat: 

rośliny, góry, dzikie zwierzęta. Każdy jego element tworzy z myślą, że chce go dać 

tobie. Jakie uczucia rodzą się w tobie na myśl o takim prezencie? Zobacz jak wielka 

jest hojność Boga. 

 

2. Bóg stwarza świat po kolei. Każdego dnia patrzy na swoje dzieło i widzi, że 

jest dobre. Na końcu stwarza człowieka i widzi że jest BARDZO dobry. Wszystko, 

co stworzył Bóg jest dobre, również ty. Spróbuj wyobrazić sobie Boga, który patrzy 

na ciebie z zachwytem. Jest zadowolony z tego, jak cię stworzył.  

 

3. Pierwsze słowa, jakie Bóg kieruje do ludzi, to błogosławieństwo. Te słowa nie 

dotyczą jedynie Adama i Ewy ale są skierowane również do Ciebie. Boże 

błogosławieństwo jest nadal aktualne. Jak realizuje się ono w twoim życiu? 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2 

1 Sm 16, 6-12  

 

 

Wyobrażenie:  Wyobraź sobie jak młody Dawid staje pośród swoich braci. Oni - 

wysocy, przystojni, pięknie ubrani. On jest spośród nich najmniejszy, niepozorny. 

Ma podarte i ubrudzone ubranie. A jednak to jego właśnie wybiera Bóg. 

 

Prośba: o  poznanie tego, że Bóg kocha ciebie takim, jakim jestem. 

 

1. Eliab musiał wyglądać na prawdę dobrze skoro prorok od razu pomyślał że to 

jego wybrał Bóg. W porównaniu z nim Dawid, który właśnie skończył 

wypasać owce, wypadał pewnie słabo. A jednak Bóg nie patrzy na to, 

co zewnętrzne ale w serce człowieka. Co Bóg mógł zobaczyć w sercu Dawida, co tak 

mu się spodobało? 

 

2. Bóg widzi rzeczy takie, jakimi są na prawdę. To, co dla nas ludzi jest małe, 

niegodne, dla Niego może być wielkie i wspaniałe. Dawid był mały, do tego rudy. 

Wyróżniał się wśród rówieśników. Mógł z powodu swojej odmienności doświadczyć 

odrzucenia i lekceważenia. Bóg jednak wiedział jak wielkie jest jego serce. Jakie 

Twoje cechy mogą się podobać Bogu? 

 

3. Bóg wybiera Dawida spośród tylu innych ludzi. On patrzy na każdego z nas 

indywidualnie. Nie jak na jednego/jedną z wielu, ale jako na kogoś 

wyjątkowego, niepowtarzalnego. Prorok mówi w imieniu Boga "To ten". Bóg 

wybrał także Ciebie. Dzisiaj mówi o Tobie - jego/ją wybrałem. Co czujesz myśląc o 

tym? 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 3 

1 Krl 19, 3-8 

 

 

Wyobrażenie: Zobacz Eliasza zasypiającego z wycieńczenia na pustyni i anioła, 

który szturcha go w ramię, nie pozwalając mu zasnąć. 

 

Prośba: o poznanie Boga, który nigdy z ciebie nie zrezygnuje. 

 

1. Eliasz porzuca zadanie dane mu przez Boga i ucieka na pustynię. Kierują nim 

lęk i zniechęcenie. Jest samotny, opuszczony. Pragnie umrzeć. W tym momencie 

zjawia się anioł, przypominając mu o Bożej obecności - przynosząc pomoc. Zaproś 

Boga do tego, co sprawia Ci trudność, co już może sobie odpuściłeś, bo nie widziałeś 

efektów, w czym czujesz się osamotniony. Przyjmij anioła, którego posyła Bóg 

by przypomnieć o Swojej obecności w twoim życiu. 

 

2. Eliasz się poddaje. Zasypiając na pustyni, wydaje na siebie wyrok śmierci. 

Bóg odpowiada interwencją anioła. Walczy o niego tak, jak walczy o ciebie każdego 

dnia. Posiedź przez chwilę z Bogiem, który nigdy z Ciebie nie zrezygnuje. 

 

3. Namacalnym znakiem obecności Boga w naszym życiu jest Eucharystia. Ten 

duchowy pokarm umacnia nas w chwilach trudnych, dodaje sił, byśmy tak jak 

Eliasz, potrafili ruszyć z miejsca. "Wstań i jedz" - Bóg zaprasza Cię do 

przyjmowania go w eucharystii. Czy odpowiesz na Jego zaproszenie? 

W tym dniu, o ile to możliwe postaraj się uczestniczyć w Eucharystii. 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 4 

Mk 5, 38-42  

 

  

Wyobrażenie: Zobacz małą dziewczynkę leżącą bez ruchu na łóżku. Po zgiełku i 

hałasie, cisza jest przejmująca. Jezus bardzo delikatnie podnosi jej dłoń i spokojnym, 

czułym głosem mówi "Dziewczynko...." 

 

Prośba: o dostrzeżenie delikatności Boga wobec ciebie. 

 

1. Jezus po przyjściu do domu przełożonego synagogi przegania ludzi z 

pomieszczenia, w którym leży dziecko. Tak, jakby chciał odseparować dziewczynkę 

od zgiełku i hałasu. Chce się z nią spotkać osobiście, być tylko dla niej. Jezus 

zaprasza również Ciebie do bliskiej relacji z Nim. Spotkania z Bogiem nie mogą 

ograniczać się tylko do wspólnych modlitw ze wspólnotą Efraim, czy szerzej, 

wspólnotą kościoła. Do budowania więzi potrzeba jest też cisza. To właśnie w niej 

można usłyszeć głos Boga. Czy szukasz tej ciszy w swoim życiu? 

 

2. Jezus we fragmencie ujmuje dziewczynkę za rękę i zwraca się do niej 

zdrobniale. Zarówno gest i słowa pokazują, z jak wielką delikatnością Jezus odnosi 

się do niej. Nie jest gwałtowny, nie używa wielkich słów. Jego postawa wyraża 

troskę. Jak się czujesz przyglądając się zachowaniu Jezusa? Jak Ty zareagujesz na 

Jego gest, słowo, spojrzenie? 

 

3. Dziewczynka pogrążona w śmiertelnym śnie nie zdążyła poznać Jezusa. Ale 

Jego dotyk i Słowo przywracają ją do życia. Bóg każdemu z nas stwarza możliwość 

poznania Go. Nie chce żebyśmy przespali tą szansę. Dziewczynka została 

przebudzona do nowego życia - z Bogiem. Spotkaj się dzisiaj z takim Jezusem. 

Niech przebudzi i Twoje serce.  

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 5 

J 5, 2-3, 5-8  

 

 

Wyobrażenie: Wyobraź sobie plac z sadzawką pośrodku. Dookoła niej znajduje się 

mnóstwo chorych i kalekich osób. Jest duszno, w powietrzu unosi się nieprzyjemny 

zapach. Niektórzy z chorych pojękują z bólu, inni skarżą się na chorobę. Do takiego 

miejsca przychodzi Jezus. 

 

Prośba: o doświadczenie uzdrawiającej obecności Boga. 

 

1. Bóg nie jest kimś odległym, kogo można spotkać tylko "od święta". On jest 

blisko Ciebie każdego dnia. Działa w Twoim życiu takim, jakie ono jest.  

Chory, tego dnia gdy spotkał Jezusa, nie zrobił nic szczególnego. A jednak przyszedł 

do niego Bóg. On nie potrzebuje żadnych wyjątkowych działań z twojej strony. 

Przychodzi do ciebie z miłości, za darmo. Czy jesteś gotów przyjąć Boga, który 

kocha ciebie najbardziej na świecie? 

 

2. Jezus zna prawdę o tobie. Wiedział ze chory leży tam już bardzo długo. Wie 

dokładnie czego tamten potrzebuje, a jednak pyta go o to. Pozwala by chory sam 

uświadomił sobie czego na prawdę potrzebuje. Bóg się tobie nie narzuca. Zna każdy 

twój dzień, każdą chwilę, wie o czym myślisz i nie jest mu to obojętne. Nie 

wykorzystuje jednak tej wiedzy przeciwko tobie. Wychodzi ci na przeciw i czeka na 

twój krok. Pragnie, byś przyszedł/przyszła do Niego z własnej, wolnej woli. Gdzie w 

twoim życiu Bóg wychodzi ci na przeciw? Do czego ciebie zaprasza? 

 

3. Jezus pyta konkretne: "Chcesz być zdrowy?". Chory nie odpowiada wprost 

na zadane pytanie. W jego słowach słychać gorycz osamotnienia. Zostawiony przy 

sadzawce, nie ma nikogo, do kogo mógł by się zwrócić o pomoc. W odpowiedzi 

wskazuje na źródło swojego cierpienia. Nie jest nim choroba, ale brak bliskich relacji 

z innymi. Jezus podchodzi do niego i rozpoczyna rozmowę. Wejście w relację z 

Jezusem uzdrawia go. Nie bój się odkryć przed Bogiem, tego co dzieje się w Twoim 

sercu. Porozmawiaj z Nim o swoich związkach z innymi ludźmi, w których zostałeś 

zraniony. O trudnościach bądź braku relacji z ważnymi dla ciebie osobami. Jezus 

pragnie Cie wysłuchać i uzdrowić. 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 



Dzień 6 

Jr 1, 4-8  

 

 

Wyobrażenie: Wyobraź sobie siebie w dłoniach Boga. 

 

Prośba: o zrozumienie, tego że Bóg zna mnie i wie czego mi potrzeba. 

 

1. Bóg nas stworzył. Tak, jak rodzice małego dziecka zauważają lepiej niż ono 

samo to, w czym okazuje się zdolne, a co jest jego słabością, tak Bóg zna nasze 

wady i zalety. On wie najlepiej jak możesz je wykorzystać. Do tego własnie 

cię powołuje. On chce byś rozwinął swoje mocne strony. Uczy cię jak 

przezwyciężać słabości. Przypomnij sobie sytuacje którą uważałeś za złą, a która po 

jakimś czasie wydała dobre owoce. Czy uświadamiasz sobie że Bóg w każdej 

sytuacji chce twojego dobra? 

 

2. Bóg nie kocha ciebie za coś. Mówi Eliaszowi, że pobłogosławił mu jeszcze 

zanim się urodził, a więc zanim zrobił cokolwiek, by na tą miłość zasłużyć. Tak 

samo jest ze tobą. Bóg kocha cię już teraz pełnią miłości. Nic, co zrobisz, żadne 

twoje czyny nie mogą sprawić że będzie cie kochał bardziej, bo już kocha 

cię najbardziej na świecie. On jest stały w swojej miłości. Nie możesz zrobić nic, co 

by zmniejszyło Jego miłość do ciebie. Jak się z tym czujesz? Czy potrafisz przyjąć 

taką Miłość? 

 

3. Bóg nie powołuje cię do czegoś, co by cię przerastało. Nawet, jeśli sam 

masz wątpliwości czy dasz radę wypełnić Jego wolę. On nie powołuje uzdolnionych 

ale uzdalnia powołanych. Obiecuje, że będzie z tobą,  że będzie cię wspierał. Czy 

wierzysz w to? Czy czujesz się pewniej wiedząc o tym? 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 7 

Jr 29, 11-14a  

 

 

Wyobrażenie: Wyobraź sobie siebie, takiego jakim teraz jesteś. Usłysz głos 

Boga kierującego do Ciebie słowa tej obietnicy. 

 

Prośba: o wiarę, że Bóg chcesz wyłącznie mojego dobra. 

 

1. Bóg ma dla ciebie plan. Być może jest to inny plan niż ten, który ty 

sobie ułożyłeś. Jednak Bóg nie chce twojego nieszczęścia. Jego plan zakłada 

spełnienie nie twoich zachcianek ale najgłębszych pragnień. On nie chce tylko 

twojego zadowolenia, chwilowej przyjemności ale pomyślności, tego abyś żył pełnią 

życia. Bóg obiecuje, że jeżeli pójdziesz za Jego pomysłem na życie, 

twoje prawdziwe pragnienia ziszczą się. Czy jesteś gotów Mu zaufać? Jeżeli nie - co 

cie wstrzymuje? 

 

2. Bóg chce dać Ci się poznać. Obiecuje, że jeśli będziesz Go szukał, pozwoli 

ci się poznać. Czy starasz się poznawać Boga coraz bardziej?  

Zastanów się w jaki sposób najłatwiej przychodzi Ci poznawanie Go? Może 

pomagają ci książki, poznajesz Go w relacjach z innymi, a może przemawiają do 

Ciebie kazania, konferencje? Jak mógłbyś jeszcze owocniej wykorzystywać ten 

sposób poznawania Go? 

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem, o tym co zrodziło się w 

Twoim sercu w czasie tej modlitwy.  

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz… 

 

 


