
Klasa 1F, 1E,1B, 1L 

Szczęść Boże, 

Zapraszam Cię do modlitwy „Ojcze Nasz….” 

TEMAT: Amen nasze „tak” mówione Bogu. 

Zastanowimy się nad znaczeniem i sensem modlitwy która jest jednym ze sposobów na pogłębienie 

relacji między człowiekiem a Bogiem 

 

Na początek proszę przeczytaj fragment z Ew. Mt 6,6-15 i odpowiedz na pytanie do zeszytu. 

http://www.biblijni.pl/Mt,6,5-15 

1. Jak powinna wyglądać modlitwa? 

Rozwinięcie 

Wśród wielu odpowiedzi na pytanie czym jest modlitwa, najbardziej popularna jest ta, która mówi, że 
modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. Czy tak faktycznie jest? Czy modlitwa to, aby na pewno 
rozmowa? A może powinniśmy powiedzieć, iż to „wzniosły i pobożny monolog człowieka”, bo przecież 
rozmowa polega na wymianie zdań, na mówieniu i słuchaniu osoby, z którą rozmawiamy. Rozmawiając 
dzielimy się swoimi poglądami i wysłuchujemy zdania innych. Więc jak to jest w końcu z modlitwą? Czy 
możemy mówić, że jest rozmową? Jak najbardziej tak. 

Ale co to za rozmowa skoro nie słyszymy odpowiedzi, nie słyszymy głosu tego z którym rozmawiamy? 

Bóg jest wymagającym rozmówcą, a przede wszystkim jest znakomitym słuchaczem. W rozmowie nie 

chodzi tylko o mówienie i paplanie językiem. Rozmowa to mowa i milczenie, to słowa i słuchanie. W 

tej nadzwyczajnej rozmowie – modlitwie – to my zwracamy się do Boga, my jesteśmy tymi, którzy 

muszą rozpocząć modlitwę. Bóg jest słuchaczem, który zawsze daje nam pierwszeństwo 

wypowiedzenia się. Słuchając nie przerwie nam w połowie, jak to czynią często ludzie, Bóg słuchając 

nie odwróci się na pięcie i nie odejdzie, jeśli będziemy go zanudzać swoimi sprawami. On wysłucha 

nas do końca i wówczas udzieli nam odpowiedzi. 

Zastanów się ….  w jaki sposób Bóg może nam odpowiedzieć (na naszą modlitwę)? 

 Oczywiście najłatwiej dla zwykłego człowieka jest usłyszeć odpowiedź – „zrób tak, albo inaczej”. 
Jednak Bóg nie jest zwykłym człowiekiem, dlatego nie odpowie nam po ludzku, ale po swojemu tj. po 
Bożemu. Więc jak może tego dokonać? 

( Bóg może mówić do naszego serca, sumienie, może mówić przez znaki, zdarzenia itp.) 

Proszę obejrzyj krótki film o modlitwie i odpowiedz do zeszytu na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0 

1.Co to jest modlitwa? Jakie są formy modlitwy? 

2. Jak człowiek dochodzi do tego, aby się modlić? 

http://www.biblijni.pl/Mt,6,5-15
https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0


3. Dlaczego możemy ufać, że nasza modlitwa do Boga zostanie wysłuchana? 

Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o modlitwie. Jednak największą radością dla Boga, a 
najkorzystniejszą rzeczą dla was, byłoby gdyby tylko na rozmowie o niej się nie skończyło. Modlitwa 
nie jest czymś o czym się powinno jedynie mówić, ale jest mówieniem do Boga. 

Św. Teresa z Avila mówiła: „Moim zdaniem modlitwa nie jest niczym innym jak rozmową z przyjacielem, 
z którym często i chętnie się spotykamy, aby z nim rozmawiać, ponieważ on nas kocha. 

Modlitwa jak możemy przeczytać w „Youcat” 469 nie jest czymś czego możemy się nauczyć, tak jak 
uczy się techniki. Modlitwa jest darem, który otrzymujemy, gdy się modlimy. Zachęcam was bardzo 
mocno do czytania katechizmu dla młodych Youcat, który został napisany i przygotowany właśnie dla 
was. 

Proszę jednocześnie, abyście często rozmawiali z Bogiem, z tym, który na was czeka, zawsze wysłucha 
i nigdy nie zostawi bez odpowiedzi. 

Zadanie domowe: W dzisiejszej wieczornej modlitwie porozmawiaj z Bogiem jak z przyjacielem                     
i postaraj się usłyszeć, co takiego Jezus odpowiedział w twoim sercu na twoją modlitwę. Co ci 
powiedział? 

Proszę odpowiedzi z dzisiejszej lekcji nie przesyłać na maila, tylko wykonać do zeszytu.  

Pozdrawiam 

Katarzyna Śmiałek.  

 

 

 

 


