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Konspekt dla animatora 

rekolekcje tematyczne - Temat 0  

 

DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, PROSZĘ, 
UWIELBIAM, 

ŻYJĘ !  

 

 

WIZJA CELU I DROGI PIĘCIU DNI 5 

DZIEŃ PIERWSZY 9 

DZIEŃ DRUGI 13 

DZIEŃ TRZECI 19 

DZIEŃ CZWARTY 23 

DZIEŃ PIĄTY 27 
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Wizja celu i drogi pięciu dni 
 

Celem tych rekolekcji jest nauczenie uczestników, że można rozmawiać z Bogiem 
własnymi słowami, że jest to równie wartościowa modlitwa oraz że modlitwa  
i życie są ze sobą ściśle powiązane. W poszczególne dni uczestnicy ćwiczą 
dziękowanie Bogu, przepraszanie, proszenie, uwielbianie i dostrzegają, że 
prowadzi to do pełni życia. 

Kolejność dni nie jest przypadkowa, zgadza się z doświadczeniem człowieka. 
Najpierw dziękujemy, żeby w ogóle dostrzec Bożą opiekę, zobaczyć, że On jest 
po naszej stronie, że chce abyśmy cieszyli się życiem, że nie jest jakimś 
przeciwnikiem, który chce nam coś zabrać. 

Drugi dzień poświęcony jest doświadczeniu przebaczenia. Dla wielu osób 
dopiero to, że Bóg im przebaczył, staje się dowodem Jego bezwarunkowej 
miłości. Daje im siłę do podjęcia zadań, które Pan Bóg dla nich przygotował. 

W trzecim dniu prosimy, rozmawiamy z Bogiem o naszych potrzebach. 
Zaczynamy od podstawowych pragnień, by przejść do proszenia o to, abyśmy 
pełnili Jego wolę. Odnalezienie swojego powołania, poczucie bycia na swoim 
miejscu, współpracy z Bogiem w wielkim dziele, jest źródłem radości. 

Czwarty dzień – uwielbienie – to najbardziej bezinteresowna modlitwa, 
prowadząca do poznania Boga takim, jakim jest (a przecież jest wspaniały!). 

Dzień piąty, gdy rozważamy dokładniej prawdę, że modlitwa wpływa na nasze 
życie, nawiązuje do fundamentalnej zasady: Światło-Życie. Odkrywamy też, że 
modlitwa pozwala nam bardziej świadomie przyjmować Eucharystię i dawać 
świadectwo temu, czego Bóg dokonał w naszym życiu (zasada „życie z życia”).   

 

Przykładowy plan dnia 

Plan dnia będzie uzależniony przede wszystkim od godziny Mszy Świętej  
i czasu dojścia do kościoła z Waszego miejsca pobytu. Koniecznie to ustalcie. 
Proponujemy następującą kolejność i czas trwania poszczególnych punktów: 

→ Modlitwa poranna w oparciu o psalm z Jutrzni wg brewiarza na dany dzień 
oraz: zapalenie świecy, odczytanie Słowa Życia, piosenka dnia 
i wprowadzenie przez animatora w temat dnia (30 min). 

→ Śniadanie, dyżury. 

→ Konferencja do wysłuchania (do 30 min). 
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→ Namiot Spotkania (min. 45 min przerwy i CISZY, może być w pobliskim 
kościele). 

→ Spotkanie w grupie (90 min) / obiad i cisza poobiednia  
(lub odwrotnie, jeśli idziecie na Mszę Świętą rano). 

→ Pogodny wieczór, który może być połączony z kolacją, grillem, wycieczką 
lub inną aktywnością budującą wspólnotę. 

→ Spotkanie wieczorne: podsumowanie dnia, praca z notatnikami, tajemnica 
różańca (jeśli nie było modlitwy różańcowej na spotkaniu), wspólna 
modlitwa wieczorna. 

 

Wskazówki do Namiotu Spotkania (ks. Tomasz Moch na: www.tmoch.net) 

Termin „Namiot Spotkania” używany jest w Ruchu Światło-Życie na określenie 
modlitwy osobistej, rozumianej jako dialog z Bogiem. Określenie to jest 
charakterystyczne dla ruchu i z nim wręcz utożsamiane. Namiot zaprasza, aby 
rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, jak z przyjacielem, aby dokonało się 
spotkanie serc. Stąd uprzywilejowanym miejscem będzie zawsze modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem (nie ma przeciwwskazań, jeśli kościół macie  
w zasięgu). Poniższe wskazówki oraz kilka tekstów inspirujących do pogłębienia 
Namiotu Spotkania uczestnicy znajdą w pierwszej części notatnika.  

WAŻNE! W tej modlitwie schemat ma być jedynie pomocą, ponieważ modlitwa 
nie jest realizacją schematu, a spotkaniem z Bogiem. Nie jest bezduszną, 
mechaniczną realizacją punków. Najważniejszy w tej modlitwie jest sam Bóg. 

1. MOC DUCHA – Wzywam pomocy Ducha Świętego – znaną modlitwą, pieśnią 

lub własnymi słowami. 

2. JEZUS JEST TU – Pan już przyszedł. Z tęsknotą wyczekiwał naszego spotkania  

i jest teraz przy mnie prawdziwie obecny. 

3. MÓJ PRZYJACIEL – „Jak z przyjacielem twarzą w twarz”. To czas na radosne 

przywitanie – mogę wtulić się w objęcia najbliższego Przyjaciela, który pragnie 

wyłącznie mojego dobra. Proszę Go o słowo dla mnie. 

4. MÓW, PANIE – „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Chcę poznawać wolę 

Boga wobec mnie, dlatego czytam wybrany wcześniej tekst – powoli, 

kilkakrotnie. Mogę przeczytać komentarz, wyobrazić sobie całą sytuację, 

przyjrzeć się występującym w niej osobom i zatrzymać się nad tym, co 

szczególnie mnie porusza. To czas intymnej rozmowy, w której Bóg zawsze ma 

pierwsze słowo. Spotykam się z Nim w mojej wyobraźni, rozumie, pamięci. 
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5. CISZA – Nic nie jest w tej chwili ważniejsze niż Jego słowo. Trwam w ciszy, 

oczekując i wsłuchując się w głos Boga – cierpliwie i z ufnością. Król królów, mój 

Przyjaciel, chce mi teraz coś powiedzieć. 

6. SŁOWO ŻYCIA – Pragnę, aby światło Słowa przeniknęło moje życie, dlatego 

staram się z poznanej woli Bożej uczynić konkretne postanowienie. Mogę 

zapisać myśli, które zrodziły się we mnie w czasie Namiotu Spotkania, aby mieć 

możliwość w każdej chwili do nich wrócić. 

7. DZIĘKUJĘ – Modlę się do Boga tak, jak podpowiada mi serce, przede 

wszystkim jednak dziękuję Jezusowi za dar naszego spotkania, oddając ten czas 

na Jego chwałę. 

 

W rekolekcjach „planu B” bardzo ważne jest, by praktykować przedłużoną 
modlitwę (np. 30 min.) i uczyć się modlitwy MODLĄC SIĘ. 

 

Potrzebne rzeczy 

→ Nagrania konferencji i sprzęt. Wersja video – laptop, ew. rzutnik. 
Do wersji audio – komórka z power bankiem, głośnik bluetooth, by było je 
dobrze słychać. 

→ Koperty – po jednej na uczestnika, małe kwadratowe karteczki (większa 
ilość), długopisy – na pierwszy dzień, do stworzenia kopert wdzięczności. 

→ Sznurek i nożyczki – do rozcinania i zawiązywania na spotkaniu w grupie 
drugiego dnia. 

→ Duży krzyż na adorację krzyża drugiego dnia. 
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Dzień pierwszy  

DZIĘKUJĘ 

Bóg się mną opiekuje → wdzięczność, radości życia 

Chcemy nauczyć się dziękować. Przekonać, że jest to dla nas dobre i daje nam 
prawdziwą radość życia. 

 

Tajemnica różańca: Chrzest w Jordanie 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Zawsze się radujcie, nieustannie się 

módlcie. W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola 

Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was.  

(1 Tes 5, 16-18) 

 Dziękuję Bogu dziś 

Namiot Spotkania 

 
Ps 139 

Przenikasz i znasz mnie, Panie 
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Piosenka dnia 

 

Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć chciał 

Ref. Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć chciał, * w modlitwie mojej radość 
brzmi. 

1. Jestem pewien, że Ten sam, * co rozpoczął w nas Swe dzieło, * przyjdzie 
je dopełnić w dniu Chrystusa Pana. 

2. Ta miłość, którą Pan * chciał napełnić moje serce, * jest miłością 
zaszczepioną w Duchu Świętym. 

3. Tak pragnę, aby więź * między nami mogła wzrastać, * byśmy czystym 
sercem mogli czekać Pana. 

4. Niech Jezus da nam wzrost * i napełni wszelkim dobrem, * by modlitwa 
nasza była miła Bogu. 

 

Spotkanie w grupie (ewangeliczna rewizja życia) 

 

Modlitwa 

Przyzywanie Ducha Świętego śpiewem lub w modlitwie spontanicznej. 
Przypomnienie Słowa Życia. 

 

1. Widzieć 

Animator czyta (lub jeszcze lepiej – opowiada) historię: 

    Pewien dziennikarz pojechał na Haiti zrobić reportaż o trudnych warunkach,  
w jakich żyją tam ludzie. Chciał zorganizować zbiórkę pieniędzy na pomoc. Gdy 
po całym dniu zdjęć wszedł do hotelu, nastąpiło trzęsienie ziemi. Zawalił się 
sześciopiętrowy budynek. Dziennikarz został uwięziony. Gdy się ocknął, udało 
mu się skontaktować z innym człowiekiem, który także leżał pod gruzami. 
Tamten słyszał za to kolejną osobę, która rozmawiała z kimś zasypanym 
niedaleko powierzchni. 

    Ratownicy szybko uwolnili człowieka przy powierzchni, potem następnego,  
a po kilku godzinach i tego, którego dziennikarz już sam słyszał. Po czym... poszli 
odpocząć. Zostawili go. 
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    Wtedy przeżył załamanie. Innych uratowali, a on tu umrze. Zostawi żonę  
i synka. Jak mogli go tak zostawić? Jak Bóg mógł do tego dopuścić? 

    Wtedy przypomniał sobie, swoje ustalenia z żoną. Ona często się załamywała, 
paraliżował ją lęk i smutek. Gdy źle się czuła, sięgała do worka z kulkami ze 
zgniecionych kartek papieru i wyciągała jedną. Na każdej były napisane różne 
dobre rzeczy, za które może być wdzięczna Bogu: „Mam pracę”, „moje dziecko 
jest zdrowe”, „mamy gdzie mieszkać”, „do pracy mam tylko 5 minut na 
piechotę”... Po przeczytaniu kilku kartek poprawiał jej się humor i mogła 
normalnie funkcjonować. 

    On nie miał niestety na czym pisać, ale w ciemności zaczął przekładać kawałki 
gruzu i mówić: „Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem ranny”, „dziękuję za to, że moja 
rodzina jest bezpieczna”, „że moja żona ma pracę i ma gdzie mieszkać”, 
„dziękuję za to, że ratownicy wiedzą, gdzie jestem”, „jak odpoczną, to po mnie 
wrócą”… 

    Dziennikarz odzyskał spokój i pogodę ducha. Ratownicy wrócili, gdy tylko 
odpoczęli i uratowali go, a on opisał później swoją historię. 

 

2. Osądzić 
 

→ Jak ta historia ma się do realizacji dzisiejszego Słowa Życia?  

→ W jakich innych fragmentach Pismo Święte zachęca do wdzięczności? 
Czy mamy takie ulubione fragmenty?  

→ Uczestnicy mówią, za co jeszcze człowiek uwięziony pod gruzami mógłby 
podziękować Bogu. Na rysunku w notatniku można dopisać trzy 
podziękowania przysypanego człowieka. 

→ Na karteczkach piszą, za co sami dziękują Bogu. Każda osoba wybiera 
jedną karteczkę i odczytuje grupie.  

→ Animator prosi uczestników, żeby przyjrzeli się łącznie swoim karteczkom. 
Za co najczęściej dziękują w życiu? Za przedmioty, za ludzi, za Bożą opiekę, 
za to, że Bóg zaprasza ich do współpracy? Jeśli ktoś chce powiedzieć, to 
może, ale to trochę osobiste, więc nie zmuszamy. 

 
3. Działać 

 

→ Zadanie dla każdego uczestnika to stworzenie koperty wdzięczności.  
Karteczki z poprzedniego punktu wkładamy do koperty. Można z nich 
korzystać, gdy dopada człowieka zły humor i zauważa, że zapomniał  
o dziękowaniu Bogu. Dziewczynki mogą napisać na kopertach „Koperta 
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wdzięczności” i narysować kwiaty. Chłopcy mogą napisać „Koperta 
awaryjna” i oznakować ją żółto-czarnymi wzorami, symbolizującymi 
zagrożenie. 

→ Zachęta do przejścia od dziękowania za rzeczy doczesne, do dziękowania 
za sprawy duchowe: Stworzenie i Odkupienie. 

→ Zrobić postanowienia. 
 

4. Dziesiątka różańca z dopowiedzeniami inspirowanymi tajemnicą „Chrzest  
w Jordanie” – animator naprowadza na radość z opieki Ojca. 

 

 

Modlitwa wieczorna – sugestia 

Modlitwa spontaniczna – dziękczynna.  
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Dzień drugi  

PRZEPRASZAM 

Bóg przebacza → cieszenie się przebaczeniem 

Dziś cały dzień chcemy cieszyć się przebaczeniem. Jeśli to możliwe, warto 
przeżyć spowiedź rano. Uświadamiamy sobie także, że szatan to oskarżyciel,  
a Bóg to nasz obrońca. 

 

Tajemnica różańca: Wesele w Kanie 

 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Szczęśliwy ten, komu została 

odpuszczona nieprawość, którego 
grzech został puszczony w niepamięć. 

Szczęśliwy człowiek, 
któremu Pan nie poczytuje winy,  

w którego duszy nie kryje się podstęp. 
(Ps 32, 1n) 

Ta Krew z grzechu obmywa mnie 

Namiot Spotkania 

 
Łk 5, 1-11 

  Powołanie Piotra 
(Odejdź ode mnie, Panie, 

bo jestem człowiek grzeszny) 
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Piosenka dnia 

 

Ta Krew z grzechu obmywa nas 

Ta Krew z grzechu obmywa nas, ta Krew czyni nas bielszych od śniegu. *  
Ta Krew z grzechu obmywa nas, to jest Baranka Święta Krew. * /:  
Jego Krew, Święta Krew :/ *  
z Golgoty. 

 

Spotkanie w grupie (ewangeliczna rewizja życia) 

 

Modlitwa, np. franciszkańska, o pokój: 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 

jedność tam, gdzie panuje rozłam; 

prawdę tam, gdzie panuje błąd; 

wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 

światło tam, gdzie panuje mrok; 

radość tam, gdzie panuje smutek. 

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, 

co pociechę dawać; 

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 

nie tyle szukać miłości, co kochać; 

albowiem dając – otrzymujemy, 

wybaczając – zyskujemy przebaczenie, 

a umierając – rodzimy się do wiecznego życia. 

Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

1. Widzieć 

W Londynie ateiści zrobili kiedyś kampanię reklamową.  



 
15 

 

Na autobusach umieszczono reklamy z hasłem: „Prawdopodobnie nie ma 

żadnego Boga. Przestań się martwić i zacznij cieszyć się życiem”. 

Na lekcji religii katecheta zauważył, że gdy mówi uczniom o Bogu, robią się 

smutni i spięci. 

→ Z czego może wynikać martwienie się, że Bóg jest? 

→ Z czego może wynikać smutek i strach uczniów? 

Czasem ludzie myślą sobie: „Życie jest wystarczająco ciężkie, a ja muszę jeszcze 

spełniać wymagania Boga”; „Skutki moich błędów życiowych są już 

wystarczająco bolesne, a ja jeszcze zostanę ukarany przez Boga”. 

→ Jaką ci ludzie mają wizję Boga? 

 

2. Osądzić 

A co w tej sprawie mówi Pismo Święte?  

Za 3, 1-5:  Szatan oskarża, poniża człowieka; Bóg oczyszcza, przywraca godność. 

J 8,1-11:  Ukamienowanie grzesznej kobiety – Jezus ją obronił. 

Łk 7,36-50:  Namaszczenie stóp w domu faryzeusza – Jezus odpuścił grzechy. 

Mt 9, 10-13:  Powołanie celnika Mateusza – Jezus nie zraża się jego grzesznym 
życiem. 

Mk 2,15-17:  Jezus przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza, przyszedł 
powołać grzeszników. 

J 12, 47b:  Jezus nie przyszedł, aby sądzić, ale by zbawić. 
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→ Jak Biblia przedstawia nastawienie Boga do grzesznego człowieka i jego 
problemów? 
 

Tak właściwie, to można by dać na autobusach odwrotne hasło reklamowe: 
„Prawdopodobnie Bóg jest. Przestań się martwić i zacznij cieszyć życiem”. 

Ciekawostka: 

→ Co oznacza słowo „szatan”? 
Oskarżyciela, takiego jak oskarżyciel w sądzie. 
 

→ Co oznacza słowo „Paraklet”, którym Pan Jezus nazwał Ducha Świętego? 
Obrońcę, takiego jak obrońca w sądzie. 
 

→ Skąd uczniom na religii czy ateistom w Londynie wzięło się przekonanie, 
że Bóg zsyła kary, utrudnia życie, chce odebrać nam radość? 

To nie jest Bóg objawiony w Piśmie Świętym przez Jezusa, tylko jakiś wymyślony 
bóg, ulepiony z lęków, wstydu i plotek o prawdziwym Bogu, bez sięgania do 
źródła. Ateiści nawet nie walczą z prawdziwym Bogiem, ale z tym swoim, 
zmyślonym bogiem. 

 

3. Działać 
 

→ Warto, żeby animator opowiedział o swoim doświadczeniu przebaczenia 
od Boga i o przyjmowaniu tego przebaczenia. Dzielenie się w grupie przez 
uczestników swoim doświadczeniem przebaczenia i spowiedzi. 

→ Najważniejszym działaniem tego dnia jest skorzystanie z sakramentalnej 
spowiedzi. Postaramy się zapewnić Wam wizytę księdza, ale jeśli to się nie 
uda, idźcie do parafii. 

→ Dodatkowo: porównanie do przecinanego i związywanego sznurka, który  
z każdym kolejnym supłem się skraca. Regularność spowiedzi stopniowo 
zbliża do Boga, pomimo upadków. 

 

4. Dziesiątka różańca z dopowiedzeniami inspirowanymi tajemnicą „Wesele  
w Kanie” – animator wprowadza: Kto tak przygotował wesele, że zabrakło 
wina? To zaniedbanie! Grzech! Ale Jezus to naprawia i przywraca radość. 
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Modlitwa wieczorna – sugestia  

Adoracja krzyża - dziękowanie Bogu za przebaczenie, np. piosenka „Dzięki za 
Twój krzyż”. 
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19 

 

 

Dzień trzeci  
PROSZĘ 

Bóg daje zadanie → problemy bledną wobec tej misji 

CEL: Przejście od proszenia o swoje sprawy do proszenia o pełnienie woli Bożej, 
o wypełnianie zadań zleconych przez Niego. 

 

Tajemnica różańca: Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Powiedział im Jezus:  

„Moim pokarmem jest wypełnić wolę 
Tego, który Mnie posłał,  
i wykonać Jego dzieło.”  

(J 4, 34) 
 

Oświeć drogę mą, 
choćby na jeden krok  

 

Namiot Spotkania 

 
Sdz 6, 11-16 

Powołanie Gedeona na wodza 
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Piosenka dnia 

 

Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok 

Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, *  
i nie pozwól mi w miejscu stać. *  
Ciągle czekam na cud, *  
abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. 

 

 

Spotkanie w grupie (ewangeliczna rewizja życia) 

 

1. Modlitwa 

Spontaniczna modlitwa prośby. 

 

2. Widzieć 

Uczestnicy opowiadają o swoich planach/marzeniach. 

→ Czym chciałbyś zajmować się jako dorosły? 

→ Jak chciałbyś, żeby wyglądała twoja rodzina? 

→ Co chciałbyś robić w wolnym czasie? 

Warto prosić Boga: Łk 11,5-8,  Łk 11,9-13,  1J 5, 14n  – Bóg wysłuchuje próśb. 

Uczestnicy mogą w notatniku na rysunku zapisać prośby do Boga o spełnienie się 
ich pragnień (proszą Boga o pomoc w realizacji [ich] planów.) 

 

3. Osądzić 

Czytanie i omówienie fragmentu: 

Łk 1, 26-37:  Zwiastowanie Maryi, zadanie urodzenia Syna Bożego – w grupie 
dziewczyn. 

Sdz 6, 11-16: Powołanie  Gedeona na wodza – w grupie chłopców. 

Po co mi te zadania od Boga? 
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Zadanie od Boga → źródło spokoju, radości. Misja, którą podejmuję. 

Bóg ma dla mnie zadanie → nadaje sens mojemu życiu. Jest źródłem spokoju  
w trudnościach i energii w działaniu. 

Wobec tego zadania bledną problemy. 

Zadanie → służba. 

 

4. Działać 

→ Jakie Bóg ma dla Ciebie zadanie życiowe? 

→ Jak rozpoznać wolę Bożą? 

→ Jakie ma zadanie na teraz? (Jeśli nie wiem, to czekam i proszę Boga  
o poznanie) 

Uczestnicy wpisują na rysunku w notatniku zadania, jakie Bóg ma dla nich 
zadanie. 

Co w takim razie warto zrobić? (Prosić Boga o pomoc w realizacji JEGO planów.) 

 

5. Dziesiątka różańca z dopowiedzeniami inspirowanymi tajemnicą „Głoszenie 
królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia” - animator nakierowuje na 
temat rozeznawania zadań Jezusa wobec mnie. 

 

 

Modlitwa wieczorna – sugestia 

Modlitwa wstawiennicza – cała grupa modli się za każdego z uczestników po 
kolei w różnych intencjach. Warto w prośbach uwzględniać rozeznanie 
powołania i chęć wypełnienia woli Bożej. 
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Dzień czwarty  
UWIELBIAM 

Bóg jest wspaniały → zachwyt Bogiem 

Uwielbianie Boga jest celem samym w sobie. Warto tu podkreślić, że wtedy, gdy 
chwalimy Boga, realizujemy swoje powołanie, gdyż człowiek jest stworzony  
z miłości, aby kochać Boga i innych ludzi. Po ludzku to marnowanie czasu, ale  
w wierze jest to właśnie najlepszy sposób wykorzystania go. 

 

Tajemnica różańca: Przemienienie na górze Tabor 

 

 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Błogosław, duszo moja, Pana, 

i całe moje wnętrze – święte imię 
Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, 

i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach!  

(Ps 103,1n) 

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej 

Namiot Spotkania 

 
Rz 8,14-18 

Możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 
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Piosenka dnia 

 

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej 

 

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej, * króluje nad nami dziś. *  

Z nieba rządzi w mocy, * miłości, mądrości Swej. 

 

Spotkanie w grupie (ewangeliczna rewizja życia) 

 

1. Modlitwa 

Można zaśpiewać jakąś piosenkę uwielbienia na podstawie Psalmu, np. 
„Wykrzykujcie na cześć Pana”. 

 

2. Widzieć 
 

a. Zaczynamy od rozmowy o naszym stosunku do modlitwy uwielbienia. 
Czy się z nią spotkaliśmy? Czy dobrze się w niej czujemy? Najważniejsze: 
Dlaczego warto się tak modlić? (A może, jeśli uczestnicy są niechętni: 
dlaczego uważasz, że nie warto się tak modlić?) 

b. Animator przygotowuje tyle kartek, ile jest osób na spotkaniu. U góry na 
każdej jest napisany jeden z nagłówków:  

Bóg mnie zna, a poznaję to po tym, że... 
Bogu na mnie zależy, a przekonuje mnie o tym fakt, że... 
Bóg jest wszechmocny i dlatego... 
Bóg jest wspaniały, On... 
Bogu należy się chwała, bo... 
Bóg zna mnie całego i… (co z tym robi?) 

Każdy bierze jedną kartkę i na dole dopisuje dokończenie zdania, po czym zagina 
papier, by nie było widać co dopisał i przekazuje kartkę osobie po lewej. W ten 
sposób każdy dokończy wszystkie zdania, gdy runda się zamknie (Animator też 
bierze udział!). Pisać należy szybko, pierwsze co przyjdzie nam do głowy. Jeśli 
przekonuje nas scena z Pisma Świętego: napisać która. Jeśli doświadczenie  
z naszego życia: napisać w paru słowach o co chodzi. 
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Następnie czytamy, co napisaliśmy. Celem jest uzmysłowienie sobie, co nas 
przekonuje o dobroci i wspaniałości Boga. Rozmowa: 

→ Skąd mamy pewność dobroci Boga?  

→ Czy macie pewność, że Mu zależy, że to jest całkowita prawda o Nim? 

→ Animator podsumowuje: podstawą do uwielbienia Boga jest właśnie 
prawda. Obiektywny fakt:  On NAPRAWDĘ JEST DOBRY! To nie jest tak, 
że uwielbiamy Boga, by poczuć się lepiej. Tu chodzi o bycie w samej 
prawdzie, a prawda o tym, kim On jest, jest wspaniała, a także potrafi 
sprawiać, że chce nam się żyć – i to też jest wspaniałe! 

 

3. Osądzić 
 

a. Pytamy: Kiedy ostatnio powiedzieliście komuś coś miłego? A kiedy 
ostatnio coś życzliwego usłyszeliście? Jak się wtedy czuliście? 

Wiemy już, że z Bogiem można rozmawiać. Że można Mu mówić o swoich 
słabościach i On się nami w nich opiekuje. Że można Go prosić o to, czego nam 
potrzeba. Że Mu zależy. 

→ Czy Boga można komplementować? Co sądzicie?  

 Ps 65 On składa się z samych komplementów! Każde zdanie można by 
zakończyć stwierdzeniem: „taki jesteś wspaniały!”. Pieśń śpiewana na początku 
spotkania też taka była. 

b. Podsumowanie: Tak, można mówić Bogu miłe rzeczy. Można Go 
przepraszać, dziękować, można i mówić Mu komplementy. Mówienie 
czułych słów buduje miłość. Wszyscy zakochani to wiedzą. Z naszą 
miłością do Boga też tak jest! 

c. Dn 3, 13 – 19 

→ Jak czuli się ci młodzieńcy? Co odczuwali? 

→ Czy to, co śpiewali, ma sens? Dlaczego zachowują się w ten sposób? 

→ Czy te słowa są prawdziwe nawet w sytuacji, w której są? (tak) 

→ Czy te rzeczy, które uzasadnialiśmy na karteczkach, są prawdziwe 
nawet wtedy, kiedy spadają na nas trudności? (tak!) 

Uwielbienie Boga jest potrzebne szczególnie NAM. Kiedy wysławiamy Boga, 
zwłaszcza w trudnościach, to uwielbienie pokazuje nam, jak Bóg jest dobry. 
Objawia prawdę o Jego opiece. 
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4. Działać 

Nie wiem jak Ty, ale ja (piszący ten konspekt), nawet bez poważnych trudności 
łatwo zapominam o dobroci Boga. Nuda, rutyna, praca… i znika we mnie 
nadzieja, którą niesie fakt, jak wspaniały jest Bóg. Dlatego, kiedy Bóg 
uwielbienia nie potrzebuje, potrzebuję go ja – by pamiętać o Jego dobroci, by 
żyć tym faktem. 

Postanowienie po spotkaniu może koncentrować się na tym, co jutro przypomni 
mi o dobroci Boga (mogę np. nastawić sobie alarm w telefonie z takim napisem 
albo postanowić wyśpiewać Bogu chwałę przy jutrzejszym zmywaniu). 

 

5. Dziesiątka różańca z dopowiedzeniami inspirowanymi tajemnicą 
„Przemienienie na górze Tabor” – animator wprowadza: jest to tajemnica 

o uwielbieniu: apostołowie oglądają przecież, jak Jezus jest piękny! 

 

 

Modlitwa wieczorna – sugestia 

Wieczór uwielbienia. Wyciągamy ręce wysoko i wielbimy Boga. 
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Dzień piąty  
ŻYJĘ! 

Bliskość z Bogiem → nowe życie 

Cel: Odkrycie nowego życia jako owocu modlitwy osobistej i sakramentów. 

W poprzednich dniach uczestnicy poznawali różne formy modlitwy, które 
pozwalały im poznać Boga jako obdarowującego, przebaczającego, 
wyznaczającego zadania i uzdalniającego do ich realizacji a w tym wszystkim 
budzącego zachwyt. Praktykowanie tak rozumianej modlitwy, dotykającej 
bardzo różnych aspektów życia, w połączeniu z życiem sakramentalnym jest tym, 
co daje chrześcijaninowi łączność z Bogiem, a w konsekwencji: „nowe życie”, 
„życie w obfitości”. W konferencji uczestnicy mogą przyjrzeć się temu, jak 
w życiu Apostołów i Kościoła, od początków jego działalności, objawia się to 
nowe życie. Na spotkaniu w grupie zaproszeni są do tego, aby zweryfikowali na 
ile w swoim życiu widzą podobne owoce, a tym samym zastanowili się, co zrobić 
by ich życie było rzeczywiście trwaniem przy Bogu. 

Tajemnica różańca: Ustanowienie Eucharystii 

Słowo Życia Piosenka dnia 

  
Ja jestem krzewem winnym, 

wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie,  
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie  
nic nie możecie uczynić.  

(J15, 5) 

Jezus zwyciężył, to wykonało się 

Namiot Spotkania 

 
Mt 28,16-20 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody 
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Piosenka dnia 

 

Jezus zwyciężył, to wykonało się! 

1. Jezus zwyciężył, to wykonało się! * Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci 
moc. * Jezus jest Panem, o alleluja! * Po wieczne czasy Królem królów 
jest. 

Ref. Jezus jest Panem, * Jezus jest Panem, * Jezus jest Panem, * Jezus jest 
Panem, * tylko Jezus jest Panem, * Jezus jest Panem, * On jest Panem ziemi tej. 

2. Jezus zmartwychwstał, to wykonało się! * Szatan pokonany, Jezus złamał 
śmierci moc. * Jezus jest Panem, o alleluja! * Po wieczne czasy Królem 
królów jest. 

 

Spotkanie w grupie (ewangeliczna rewizja życia) 

 

1. Modlitwa 

Animator zaprasza uczestników do modlitwy zgodnie z ich odczuciami. Mogą 
dziękować, przepraszać, prosić oraz uwielbiać – tak, jak podpowiada im  
w danym momencie serce. 

 

2. Widzieć 

a. Animator prosi uczestników, aby korzystając z odpowiedniej strony  
w notatniku wypełnili tabelę wpisując w kolejnych wierszach swoje 
doświadczenia z tego, jak różniło się ich życie: 

→ przed i po tym, jak zaczęli praktykować regularną modlitwę  

→ przed i po tym, jak zaczęli rozważać Pismo Święte 

→ przed i po tym, jak postanowili podjąć zadania, które Bóg ma dla 
nich 

→ przed i po tym, jak zaczęli przeżywać wiarę świadomie, a nie jako 
narzuconą przez kogoś tradycję 

→ przed i po tym, jak dołączyli do wspólnoty 

→ przed i po tym, jak zaczęli bardziej świadomie/częściej uczestniczyć 
w Eucharystii 
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Uwaga: uczestnicy mogą sami dowolnie dobierać sobie jeszcze inne przykłady 
życia „przed i po”, zależnie od własnego doświadczenia. Jeśli któryś  
z uczestników dopiero rozpoczyna swoją „przygodę” ze świadomą wiarą, może 
zapisać jakie zmiany widzi u innych (kolegów, osób z rodziny) lub jakich efektów 
spodziewałby się po zmianie swojego życia. 

 
b. Animator zachęca, aby uczestnicy podzielili się tym, w czym ich życie 

zmieniło się pod wpływem bliskiej relacji z Bogiem. Bardzo ważne, aby 
uczestnicy podzielili się też tym, w jakich rzeczywistościach zmiany nie 
widzą. Tutaj cenne będzie świadectwo animatora o jego osobistych 
trudnościach z odnajdywaniem realnego wpływu bycia blisko Boga na 
jakimś etapie jego życia. 
 

3. Osądzić 

a. Przykłady z Pisma Świętego, pokazujące przyczyny braku owocowania  
w życiu osoby będącej przy Bogu: 

→ Jk 4,1-10 (chciwość i pycha) 

→ Mt 10,26-33 (strach przed ludźmi i ich opinią) 

→ Mk 10,17-22. 28-31 (przywiązanie do rzeczy materialnych) 

→ Mt 14,22-32 (brak pełnego zaufania do Boga, zwątpienie) 

→ Mt, 25, 14-30 (lęk przed Bogiem, marnowanie otrzymanych od 
Niego darów i wyzwań) 

→ 1 P 1,3-9 (próba wiary) i Mdr 3,1-1 
b. Animator zaprasza uczestników do rozmowy na temat tego, jakie jeszcze 

mogą być przyczyny braku dostrzegania owoców trwania przy Bogu. 
Zachęca do krótkiej refleksji uczestników nad tym, czy oni nie stawiają 
Bogu jakichś barier, które mogą utrudniać im życie pełnią Jego darów, 
życie obficie. 

 

4. Działać 

W poprzednich dniach wiele mówiliśmy o tym, że w każdym położeniu należy 
dziękować i szukać dobrych stron; prosić nie tylko o dobro w naszym 
rozumieniu, ale i o realizację woli Boga dla nas; nie tylko czegoś od Boga 
oczekiwać, ale po prostu Go uwielbiać. Nie zawsze będziemy rozumieć to, co 
Bóg dla nas przewidział, dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej, ale warto, 
abyśmy pamiętali o Bożym zapewnieniu: 

Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia 
Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, 



 
30 

jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja 
was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie 
Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie – wyrocznia 
Pana – <i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów  
i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem – wyrocznia Pana –  
i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem> (Jr 29,11-14)  

…i szli odważni w wierze, jak choćby św. Paweł, który całe swoje życie 
podporządkował Jezusowi. Bo Bóg jest wierny Swoim obietnicom! 

→ Każdy przepisuje do notatnika wybrany fragment powyższego tekstu  
z księgi Jeremiasza jako Słowo Życia na czas po rekolekcjach lub parafrazę 
fragmentu wraz z ukonkretnieniem go, np.: „Bóg chce mi zapewnić 
przyszłość, jakiej oczekuję, czyli pełną życzliwych osób i dobrych relacji. 
Zamiarem Boga nie jest niepokojenie mnie”. 

→ Świadectwo przeżycia rekolekcji i postanowienia na przyszłość. 

 

5. Dziesiątka różańca z dopowiedzeniami inspirowanymi tajemnicą 
„Ustanowienie Eucharystii” – animator wprowadza w tajemnicę. 

 

 

Modlitwa wieczorna – sugestia 

Ps 116, 10-19. Metoda: echo słowa. Po wspólnym przeczytaniu psalmu, 
uczestnicy mogą wybrać krótki fragment, z którym się identyfikują i powtórzyć 
go jako swoją modlitwę. 
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Notatki animatora 
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