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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 

Mt 3, 13-17 

 

Wyobrażenie: wyobraź sobie Jezusa przyjmującego chrzest od Jana.  

 

Prośba:  o dostrzeżenie Ducha Świętego który żyje w Tobie od momentu Chrztu 

Świętego.  

 

1. Wejdź wyobraźnią w tę scenę. Jezus otrzymuje chrzest. Nagle otwierają się 

niebiosa i Duch Boży, jak gołębica zstępuje na Niego. Rozlega się głos „Oto mój Syn 

umiłowany.”  Zobacz swój chrzest.  Tak samo jak na Jezusa, tak i na Ciebie w 

momencie Chrztu Świętego zstępuje Duch Święty, a Bóg mówi „To jest mój Syn 
umiłowany/To jest moja Córka umiłowana”.  Jakie uczucia to w Tobie wywołuje?  

 

2. Już od momentu Twojego chrztu jest z Tobą Duch Święty. Często jesteśmy tego 

nieświadomi. Nie widzimy, nie odczuwamy Jego obecności, przez co często o Nim 

zapominamy. Popatrz na swoje życie, na swoje pragnienia, wyzwania, którym udało 

Ci się podołać, dobro które uczyniłeś dla innych, talenty, które masz… W tym 

wszystkim był obecny Duch Święty. Spróbuj to dostrzec i podziękuj Bogu za dar 

Ducha Świętego i za to, że prowadzi Cię od momentu Twojego chrztu.  

 

 

Na koniec tej rozmowy porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem, bezpośrednio o 

tym, co zrodziło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2  

J 16, 5-15 

 

Wyobrażenie: wyobraź sobie jak uczniowie siedzą wraz z Jezusem i z Nim 

rozmawiają. Zobacz wyraz ich twarzy, gdy Jezus mówi o swoim odejściu. 

 

Prośba: o poznanie prawdy w tym, co jest niezrozumiałe.  

 

1. Jezus w tym fragmencie zapowiada swoje odejście. Uczniowie muszą być 

zasmuceni, może przerażeni. Jezus mówi o rzeczach, których oni zupełnie nie 

rozumieją. Mówiąc o swoim odejściu zapowiada zesłanie Ducha Świętego. Odejścia 

są konieczne, ponieważ daje to przestrzeń na doświadczenie czegoś nowego. Jezus 
ustępuje by przez Ducha Świętego być blisko każdego z nas.  

Spójrz na momenty w swoim życiu, kiedy czułeś się opuszczony, gdy Jezus  jakby 

odchodził na bok. Jak przeżywałeś takie chwile? Czy z perspektywy czasu widzisz w 

nich obecność Ducha Świętego? Przypatrz sie konkretnym takim wydarzeniom.  

 

2. „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie”. 

Jezus zna nasze ograniczenia i daje nam tyle, ile możemy udźwignąć.  

Czy ty starasz się odnaleźć prawdę o sobie, świecie i Bogu? Czy nie boisz się 

zadawać trudnych pytań, kłócić się z Bogiem? Czy pozostajesz na powierzchni, w 

tym co jest bezpieczne?  

 
3.  Jezus zapowiada przyjście Ducha Prawdy, który ma objawić prawdę o 

człowieku, świecie i Bogu. Uczniowie nie rozumieli tego, co mówił do nich Jezus. 

Zapewnia ich, że zrozumieją, kiedy pośle do nich swojego Ducha. On ujawni całą 

prawdę i pozwoli pojąć to, co do tej pory było niejasne. W tym, co niezrozumiałe i 

trudne mamy pewność, że Duch Święty pokaże nam prawdę w odpowiednim czasie. 

Czy wierzysz w to?  

 

 

Na koniec tej rozmowy porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem, bezpośrednio o 

tym, co zrodziło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 3 

 Rz. 8.1-13   

 

Wyobrażenie. Wyobraź sobie oazę na pustyni. Przypatrz się życiu, które tam jest 

pomimo trudnych warunków dokoła. Zobacz wodę, drzewa, ryby, kwiaty, ptaki, 

trawę – cud życia wśród bezkresu piasku.  
 

Prośba: o łaskę stawania się nowym człowiekiem, czyli o to abyś żył według Ducha 

Świętego. 

 

1. Bóg Ojciec stworzył nas, zesłał swojego Syna na świat po to, aby zgładzić 

twój grzech. Posyła również Ducha Świętego, abyś miał życie w Chrystusie. Trójca 

Święta wchodzi w życie człowieka, a Duch Święty jest tym, który umożliwia trwanie 

w jedności razem z Bogiem. Podziękuj Bogu za to, że wychodzi z inicjatywą byś 

miał życie wieczne, byś pokonywał swoje słabości. 

 

2. Jak uważasz, co święty Paweł ma na myśli, kiedy mówi o "życiu według 

ciała"? W jakim stopniu dotyczy to Ciebie?  Duch Święty wyzwala spod prawa 
grzechu i śmierci. Dzięki Niemu mamy szansę, by żyć już nie według ciała. On 

uzdalnia nas do tego, by wybierać to co istotniejsze niż to co przyziemne. Co możesz 

zrobić, by nie poddawać się życiu według ciała? 

 

3. "Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążnosć zaś Ducha – do życia i 

pokoju" . On sprawia, że człowiek może żyć pełnią, podobnie jak jedno spośród 

drzew rosnących w zielonej oazie w przeciwieństwie do obumierającego suchego 

krzaka znajdującego się z dala od wody na piaszczystej wydmie. Jak sądzisz w jaki 

sposób objawia się dążność Ducha? Czy dążność ta jest obecna w twoim życiu? 

 

 
Na koniec tej rozmowy porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem, bezpośrednio o 

tym, co zrodziło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 4  

Dz. 16.25-34 

 

Wyobrażenie. Spróbuj wyobrazić sobie Pawła i Sylasa uwielbiających Boga w 

więzieniu. Zauważ, że akcja toczy się nocą. W więzieniu jest  zapewne zimno i 

nieprzyjemnie. Jakkolwiek Paweł i Sylas są pełni pokoju i śpiewają Bogu psalmy. 

Zobacz natychmiastowe trzęsienie ziemi, chwiejące się mury, opadające kajdany i 

otwierające się drzwi każdej  z cel.   
 

Prośba: o umiejętność powierzania się Duchowi Świętemu w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

 

1. Spróbuj przypomnieć sobie jakieś szczególnie trudne wydarzenie w Twoim 

życiu. W jaki sposób się wtedy zachowywałeś? Sytuacja ta działała na ciebie 

paraliżująco czy mobilizująco? Byłeś wtedy aktywny i szukałeś jakiejś pomocy? - w 

Bogu, wśród przyjaciół, w literaturze, w Internecie? Czy potrafisz podobnie jak 

Paweł i Sylas uwielbiać Boga w sytuacjach,  które są dla Ciebie trudne? 

 

2. Duch Święty nazywany jest Pocieszycielem. Nie kto inny, jak On sam może 

najlepiej podtrzymać człowieka na duchu wtedy, gdy coś złego się przytrafia. 
Czasami w życiu spotykamy się z sytuacjami "bez wyjścia", dla których nie 

znajdujemy rozwiązania.  Jednak zobacz,  że nawet stalowe kraty, łańcuchy i kajdany 

nie stanowią dla Boga żadnej trudności. W modlitwie poproś, abyś w sercu miał 

wiarę w to, że On jest Panem wszystkiego i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych! 

 

3. Cudowne wydarzenie w więzieniu stało się zarzewiem nawrócenia i przyjęcia 

chrztu przez strażnika i jego rodzinę. Było to możliwe dzięki odpowiedniej postawie 

Pawła i Sylasa, którzy zamiast uciec pozostali na miejscu. Działanie Ducha Świętego 

nie kończy się na jednym cudzie – On dalej chce działać. Poszukaj odpowiedzi na 

pytanie czy Bóg nie chce dokonać w Twoim życiu czegoś więcej lub w życiu innych 

dzięki Twojej postawie? 
 

 

Na koniec tej rozmowy porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem, bezpośrednio o 

tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz... 

 

UWAGA!!! 

Przed następną medytacją zapoznaj się ze znaczeniem poszczególnych charyzmatów: 

darem mądrości słowa, umiejętności poznawania, wiary, uzdrawiania, czynienia 

cudów, proroctwa, rozpoznawania duchów, tłumaczenia języków. 

 

 

 

  

 



Dzień 5 

1Kor 12, 1.4-11 

 

Wyobrażenie: zobacz dzieci radośnie otwierające dużą skrzynię z prezentami. 

Zobacz, jak każde dziecko wyciąga z niej podarek specjalnie dla niego. Jak je 

rozpakowują. Wielka jest ich radość. Każde z nich dostaje coś innego, przez co 

wspólnie posiadają wiele pięknych zabawek. Spróbuj wyobrazić siebie w tej scenie. 

Być jednym z tych dzieci.   

 

Prośba: o otwartość na przyjęcie darów Ducha Świętego. 
 

 

1. Duch Święty obdarowuje każdego różnorodnymi darami. Nikogo nie pomija. 

Jest hojnym Dawcą. Obdarował również Ciebie! Każdy z nas obdarowany jest 

inaczej, ale wszystkie dary pochodzą od jednego Dawcy – Ducha Świętego. Często 

łatwiej nam dostrzec talenty, umiejętności, zdolności w drugiej osobie niż w sobie 

samym. Jakie są Twoje zdolności, talenty? Zobacz je i uciesz się nimi. Podziękuj za 

nie Duchowi Świętemu.  Jeśli jest Ci trudno dostrzec dary, proś aby Ci je pokazywał. 

 

2. Św. Paweł w swoim liście wymienia wiele szczególnych darów Ducha 

Świętego nazwanych charyzmatami (darem dramo danym). Mogłoby się wydawać, 

że tymi darami posługują tylko „wyjątkowe” osoby.  Jednak Duch Święty nie został 

dany tylko „wyjątkowym” osobom, ale każdemu z nas. Wyobraź sobie, jak 

korzystałbyś z poszczególnych charyzmatów. Czy jest w Tobie chęć przyjęcia tych 

darów? Są one prezentem dla Ciebie, ale to Ty musisz ten prezent rozpakować.   

 

3. „Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra”. Dary, których 

udziela Duch Święty mają służyć budowaniu wspólnoty, wspólnemu dobru. Duch 

Święty nie działa tylko dla Ciebie, ale chce działać także przez Ciebie dla drugiego 

człowieka. Potrzebuje rąk, nóg, ust człowieka by dać drugiemu pociechę, pokój, 

uzdrowienie, przekazać swoje słowo… Zastanów czy wierzysz w to, że On może 

Ciebie potrzebować i chce z Tobą współpracować? Jak jest z Twoją 

dyspozycyjnością wobec Ducha Świętego? Jeśli trudno Ci to przyjąć i w to uwierzyć 

powiedz o tym Jezusowi, proś o dar wiary.   

 

 

Na koniec tej rozmowy porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem, bezpośrednio o 
tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz... 

 

 

 

 

 

Dzień 6 

J 4, 5-15 

 

Wyobrażenie:  przypomnij sobie moment w którym byłeś bardzo spragniony. Jakie 

jest to uczucie? Spróbuj zobaczyć siebie, poczuć takie pragnienie i ulgę gdy 

dostajesz wodę. 

 

Prośba: o poznanie Boga, który chce obdarować. 

 

1. Jezus z Samarytanką spotykają się przy studni. Jest pewnie gorący dzień, 

obojgu chce się pić. Zatrzymują się by ugasić pragnienie wodą ze studni. Jakie są 

Twoje pragnienia? Czy Ty również zatrzymujesz się, aby spełnić swoje pragnienia? 

W jaki sposób je realizujesz? Czy ich realizacja daje Ci pokój i szczęście?  

 

2. Postaw siebie w miejscu Samarytanki. Usłysz słowo, które wypowiada Jezus: 

”O gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest Ten, który Ci mówi „Daj Mi się 

napić”…”  

Poznanie Boga prowadzi do pragnienia Jego samego. Trzeba pozwolić Mu się 

odkryć przed nami, poznać że jest Dawcą życia, źródłem, które się nie wyczerpie. 

 Na ile Ty znasz Boga? Czy starasz się poznawać Go bardziej? Co robisz w tym 

celu? Bóg nie chce być dla Ciebie nieznajomym. 

 

3. Jezus w rozmowie z Samarytanką mówi o żywej wodzie. Jest ona symbolem 

Duch Świętego, który może tak wypełnić człowieka, że w ogóle już nie będzie 

pragnął, bo otrzyma coś o wiele więcej. Jak rozumiesz te słowa?  

Taką wodę chce Jezus dać również Tobie. Czym On chce Ciebie wypełnić, co chce 

Ci dać? Pytaj o to Jezusa. 

 

 

Na koniec tej rozmowy porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem, bezpośrednio o 

tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 7  

Dz. 2.1-13 

 

Wyobrażenie. Spróbuj wyobrazić sobie to wydarzenie. Jaki miało przebieg? Jaka 

atmosfera wewnętrzna towarzyszyła uczniom na moment przed objawieniem się 

Ducha Świętego? Jaka była reakcja uczniów kiedy "ukazały się im jakby języki ognia 

(...) i zaczęli mówić obcymi językami"? 

 
Prośba: o napełnienie Duchem Świętym i łaskę życia razem z Nim. 

 

 

1. We fragmencie wyłaniają się trzy grupy osób. Pierwszą są Ci, którzy zostali 

napełnieni Duchem Świętym. Drugą są Żydzi z różnych zakątków świata, którzy 

słyszą uczniów  mówiących w ich własnych językach o wielkich dziełach Boga.  Ta 

grupa dziwi się i zastanawia w związku z tym, co widzi i słyszy. Ostatnią grupę 

stanowią Ci, którzy szybko i z niedowierzaniem zamykają się na zrozumienie i drwią 

z "dziwnie zachowujących" się uczniów. Jak sądzisz, w jakiej grupie jesteś w tej 

chwili? W jakiej grupie chciałbyś się znaleźć? Dlaczego? 

 

2. Duch Święty przyszedł do wszystkich uczniów, którzy w momencie Zesłania 
przebywali "na tym samym miejscu". Cała tamtejsza wspólnota Go otrzymała i 

przyjęła. Czy doświadczyłeś  już w swoim życiu takiego wylania Ducha? Jeśli tak, to 

w jaki sposób je pielęgnujesz? Jeśli nie, to czy wierzysz w to, że Duch Święty chce 

się objawić również w Tobie? Jaki nastrój rodzi się w Twoim wnętrzu na myśl, że 

Duch Święty – Trzecia Osoba Boża - może pojawić się w Twoim życiu? Czy chcesz, 

aby Duch Święty stał się częścią Twojego życia? 

 

3. Duch Święty wprowadza nową jakość w życie człowieka. Razem z Nim 

można robić rzeczy po ludzku niemożliwe. Uczniowie zaczęli mówić językami, 

których nie znali. Duch działa tak, jak On chce i czasem nawet czyni cuda. 

Jak myślisz, dlaczego Duch Święty objawia się w życiu człowieka?  
Przypatrz się, w jaki sposób objawił się uczniom i w jaki sposób może już działa 

konkretnie w Twoim życiu. Czy jest w Tobie otwartość i zgoda by podjąć współpracę 

z Duchem Świętym? Czy chcesz, aby czynił On w Twoim życiu cudowne dzieła 

jakich dokonywał wśród apostołów jak i  małe rzeczy, które pozostają niewidoczne? 

 

 

Na koniec tej rozmowy porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem, bezpośrednio o 

tym co zrodziło się w Twoim sercu w czasie tej modlitwy. 

Zakończ modlitwę słowami Ojcze nasz... 

 

 


