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7 DNI, KTÓRE ZMIENIĄ TWOJĄ MODLITWĘ 
 

 

WPROWADZENIE 

 
SŁOWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
Trzymaj się tej tak świętej i tak owocnej praktyki 
modlitwy. Wiedz również o tym, że jeśli w jakimś 
czasie ją zaniedbasz, zrobisz jeden krok w kierunku 
piekielnego potępienia. Kto bowiem odchodzi 
od modlitwy, zbliża się do piekła: tyle kroków czyni 
w kierunku piekła, ile razy zaniedbuje modlitwę. 
I przeciwnie: im gorliwiej i częściej oddajemy się 
modlitwie, tym częściej obcujemy z Bogiem 
i zbliżamy się do nieba. 

Zadbaj o regularną modlitwę. Wyznacz sobie – 
choćby na najbliższe 7 dni – jedną, stałą porę 
na kilka minut rozmowy z Panem Bogiem. Jeśli 
masz możliwość – postaraj się także o stałe 
miejsce, “swoją izdebkę”. To pomoże Ci z czasem 
wypracować nawyk modlitwy codziennej 
oraz skupić się na tym, co w czasie tej modlitwy 
jest najważniejsze. 

DZIEŃ 1. – WDZIĘCZNOŚĆ 

SŁOWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
Podobnie jak znakiem prawdziwej przyjaźni jest to, 
że ktoś często mówi o dobrodziejstwach 
otrzymanych od przyjaciela i na wszelki sposób 
stara się mu za nie odpłacić, tak nieomylną 
wskazówką, że posiadamy w sobie prawdziwą 
ukrytą w nas Boską miłość i zamieszkującego w nas 
dobrego Ducha, jest częste składanie Bogu 
podziękowań za otrzymane dary i niedopuszczenie, 
by zatarły się w naszej pamięci wspomnienia 
o niebieskich dobrodziejstwach. Dlatego zawsze je 
rozważajmy, chwalmy i w najwyższym stopniu 
ceńmy. 
 
MYŚL 
Wyobraź sobie, że jutro obudzisz się tylko z tym, 
za co podziękujesz dzisiaj Bogu. Jak wiele rzeczy, 
które dostajemy z Jego łaski i opieki, umyka nam 
na co dzień. Święty Paweł pyta w liście 
do Koryntian: “Cóż masz, czego byś 
nie otrzymał?” (1 Kor 4, 4). Wszystko w naszym 
życiu jest darem. 
 
DZIŚ NA MODLITWIE skup się na wdzięczności. 
Podziękuj za to, co być może wydaje się Ci się 
codzienne, normalne i powszechne. Dziękuj 
za to, co uważasz za efekt swoich zasług. Dziękuj 
za to, co pomogło Ci być tu, gdzie jesteś dziś. 
 
 
 
 
 
 
 

 
miejsce na Twoje przemyślenia 

 

DZIEŃ 2. – MIŁOSIERDZIE 

SŁOWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
Kontempluj miłosierdzie Boże! Ucz się więc zatapiać 
z wielką ufnością swoje niedoskonałości 
w niezmierzonej przepaści tego Bożego miłosierdzia, 
Nigdy też, żadnym człowiekiem, choćby nawet 
bardziej zbrodniczym od Judasza, nie śmiej, jak 
faryzeusz, gardzić, a co byłoby jeszcze gorsze, 
nikogo nie potępiaj. 
 
MYŚL 
Tak często przychodzi nam oceniać innych ludzi. 
Optyka zmienia się, gdy dociera do nas, że Bóg 
kocha tak samo mnie, jak i członków 
mojej rodziny, sąsiadkę, proboszcza, żebraka… 
Każdego. Jego miłosierdzie jest dla nas po ludzku 
nie do przyjęcia. Jezus zapowiedział, 
że cudzołożnice i celnicy będą wchodzić 
przed nami do nieba (Mt 21, 31). 
 
DZIŚ NA MODLITWIE dziękuj za miłosierdzie 
Boga – niczym sobie na nie nie zasłużyliśmy. 
Módl się także o pokorę i miłość do tych, 
którzy tego miłosierdzia potrzebują jeszcze 
więcej. 
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DZIEŃ 3. – ZAUFANIE 

SŁOWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
Smucisz się? Wzywaj Jezusa, a pocieszy cię. Atakują 
cię? Wołaj Jezusa, a obroni cię. Pragniesz być 
zbawiony? Kochaj Jezusa, naśladuj Go, czcij, Jezus 
jest Zbawicielem. Jesteś ubogi? Biegnij do Jezusa, 



a wzbogaci cię. Jesteś nagi? Proś Jezusa, 
a przyodzieje cię. Jesteś chory? Błagaj Jezusa, 
a uzdrowi cię. Jesteś człowiekiem nieuczonym? 
Jezus jest Nauczycielem. Osaczają cię wady? 
Jezus jest Panem cnót. Jesteś pełen grzechów? 
Jezus przyszedł zbawiać grzeszników. Jezus niech 
więc będzie twoim rozważaniem, twoją miłością, 
twoją radością, twoim pokrzepieniem, twoim 
życiem, twoim niebem. Obejmij Jezusa, aby On 
objął ciebie, kochaj Jezusa, aby On ciebie ukochał, 
nie opuszczaj Jezusa, aby On ciebie nie opuścił. 
 
MYŚL 
W Jezusie jest wszystko, czego szukamy. On jest 
do nas “podobny we wszystkim oprócz grzechu” 
(2 Kor 5, 21). Doskonale wie, co to ból, 
cierpienie, opuszczenie, niezrozumienie… 
Przyszedł na świat, żeby oddać za nas swoje 
życie jako nasz brat, jako jeden z nas. 
 
DZIŚ NA MODLITWIE zastanów się, czy Jezus 
jest obecny w całym Twoim życiu? Czy 
dopuszczasz go do wszystkich swoich myśli, 
planów i pragnień? On chce być przy Tobie we 
wszystkim. Oddaj Mu to, co do tej pory było 
przed Nim schowane. On zna Twoje serce. 
On wie o Tobie wszystko. On może przez 
wszystko przejść razem z Tobą. Pozwól Mu. 
 
 
 
 
 

 
miejsce na Twoje przemyślenia 

 

DZIEŃ 5. – WYTRWAŁOŚĆ W TRUDNOŚCIACH 

SŁOWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
Nikt lepiej nie wyznaje Chrystusa jak ten, kto idzie 
za Nim poprzez przeciwności. Zasadą prawdziwego 

naśladowcy Chrystusa jest to, by nie w pomyślności, 
ale w przeciwnościach mówić: „Dobrze jest nam tu 
być”. 
 
MYŚL 
Łatwo jest dziękować Panu Bogu za jego 
wsparcie wtedy, gdy wszystko idzie dobrze. 
Trudności, które nas spotykają, również mogą 
nas czegoś uczyć. Bóg dopuszcza to, co trudne, 
byśmy jeszcze bardziej zdali się na Niego. Nigdy 
nas nie opuszcza. 
 
DZIŚ NA MODLITWIE podziękuj za to, co trudne 
w Twoim życiu, za momenty, w których Twoja 
wierność Bogu była poddana próbie. 
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DZIEŃ 6. – UWIELBIAJ 

SŁOWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
Dziwili się Izraelici, gdy głowa Mojżesza promieniała 
po jego rozmowie z Bogiem (por. Wj 34, 29). A czyż 
ty nie będziesz podziwiał Boga, już nie 
rozmawiającego z Mojżeszem, ale w twym sercu 
rozprawiającego z tobą i w tobie pozostającego, 
i czyż nie będziesz Go wielbił? 
 
MYŚL 
Zdarza nam się przegadywać modlitwę. 
Tak, to czas rozmowy z Bogiem, ale rozmowa 
to przecież dialog, a my często wcale nie 
dopuszczamy Rozmówcy do głosu. On wciąż jest 
z nami, chce rozmawiać z nami jak Przyjaciel. 
 

DZIŚ NA MODLITWIE wsłuchaj się w to, co Bóg 
chce Ci powiedzieć. Uwielbiaj Go w ciszy serca – 
w Jego obecności, w miłości, którą Ci daje, 
w Słowie, które nam zostawił. 
 
 
 
 

 
miejsce na Twoje przemyślenia 

 

DZIEŃ 7. – AMEN 

SŁOWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
Przez uzgodnienie naszej woli z wolą Boga, staje 
otworem dla Niego szeroka i królewska droga 
do nas. Bez takiego uzgodnienia nawet Syn Boży 
nie zstąpiłby do łona Niepokalanej Dziewicy. A jeśli 
zgoda na wolę Bożą i rezygnacja z własnej otwarła 
Bogu dostęp do ludzkiego serca i sprawiła, że stał 
się On człowiekiem, to tak samo przygotuje 
i otworzy Mu drogę do twojego serca. 
 
MYŚL 
Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez 
nas. Dał nam wolną wolę, byśmy mogli bez 
przymusu zdecydować, czy chcemy budować 
swoje życie na Nim, czy też nie. On wie, co jest 
dla nas najlepsze. Przyjęcie Jego woli 
to gwarancja szczęścia. 
 
DZIŚ NA MODLITWIE wypowiedz wszystkie 
prośby, jakie masz w sercu. Nie bój się prosić 
śmiało o wiele. Na koniec powtórz kilka razy 
“bądź wola Twoja, Amen”. Pozwól, by Bóg działał 
w Tobie, On poprowadzi Cię najlepiej. 
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