
1.                                                      Ćwiczenie duchowe na dziś. 

 

Miłość Boga 

1. 

Wybierz jedną sytuację ze swojego życia:  w rodzinie brak pieniędzy, choroba, kłótnia, trudności w nauc. 

2. 

Wejdź w tę sytuację na chwilę i popatrz na to. Co rodzi się w Tobie. 

3. 

Spróbuj wewnętrznie zgodzić się na te uczucia i myśli. Spróbuj je zaakceptować i przyjąć. Zgódź się na to, że 

tak teraz w Tobie się dzieje.  

 

 

POWIEDZ BOGU, ŻE TEGO NIE ROZUMIESZ, ALE CHCESZ WIERZYĆ, ŻE TO MA SENS. 

 

2. 

Przed Ćwiczeniem 

1. 

Usiądź wygodnie w cichym miejscu, w którym łatwiej będzie Ci się modlić.  

2. 

Zamknij oczy i odetchnij kilaka razy głęboko. Przez dwie minuty słuchaj swojego oddechu lub bicia serca. W ten 

sposób wyciszysz się wewnętrznie.  

3. 

Wyobraź sobie, że Bóg teraz do Ciebie przychodzi i jest w Tobie, Oddaj Mu 

siebie na czas ćwiczenia. 

 

 

Na ćwiczenie przeznacz 15-30 minut 

 

 



3. 

MIEJSCE MODLITWY 

 

 

 Na początku przyda CI się stałe miejsce do modlitwy. To może być pobliski kościół lub kapliczka. Możesz 

również wygospodarować sobie cichy, wygodny i nastrojowy „ modlitewny kącik” w swoim domu ( obraz, 

ikon, świeczka lub lampka oliwna, Biblia, jakaś roślinka, kawałek dywanika itp.) Ostatecznie może być 

wygodne krzesło naprzeciw  krzyża lub obrazu wiszącego na ścianie. 

 

 

 

 

Niech to będzie stałe Twoje miejsce modlitwy. Do dzieła!  

 

4.  

CNOTY KARDYNALNE – WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ 
 

Trzy są cnoty, o tem wiedz, 
Które trzeba w sercu strzec. 

 

Pierwsza, W I A R Y silna broń, 

Wiary, w Polski trwały byt, 
Że ją dźwignie Boża dłoń 

I na sławy wzniesie szczyt! 
 

Druga, w doli gorzkiej, złej, 
Niech od zwątpień strzeże Cię; 

Zdrój pociechy płynie z niej, 

A N A D Z I E J Ą zowie się! 

 

Trzecia, M I Ł O Ś Ć której siew, 

W serca rzucił niebios Pan, 
Która każe własną krew, 
Za ojczysty przelać łan! 

 
Te są cnoty, o tem wiedz, 

Któreś winien w sercu strzec! 

 


