




A - Jesteś szczęśliwa Krystyno i 
szczęśliwy jest twój mąż Andrzej, który 
wziął cię za żonę... 
 

B - jesteś szczęśliwa Krystyno i 
szczęśliwy jest twój mąż Andrzej, który 
wziął za swoją żonę Krystynę...  



Poprawnie: 
A - ...który narodził się w Betlejem 
B - ...którego Maryjo porodziłaś w Betlejem 
 
Niepoprawnie: 
C - ...którego Maryja porodziła w Betlejem 
D - ...któraś porodziła Jezusa w Betlejem 





Miłość do Niego nakazuje nam zatem: 
• uwielbiać Boga 
• dziękować Bogu 
• prosić Boga 
• przepraszać Boga 



•Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz... 
•Proście, a będzie wam dane... 

 
•Maria obrała najlepsza cząstkę... 

 
•Beze mnie nic nie możecie uczynić... 

 
•Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie... 



• Modlitwa Jezusa w synagodze i w świątyni 
• Modlitwa Jezusa w czasie 40-dniowego postu 

• Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno udał się  
na miejsce pustynne i tam się modlił 

• Po rozmnożeniu chleba odprawia uczniów na drugi brzeg, 
 a on sam wyszedł na górę aby się modlić 

• Przed wyborem Apostołów całą noc spędził 
 na modlitwie do Boga 

• Gdy tłumy zbierały się wokół niego On usuwał się 
 na miejsce pustynne i się modlił 
•  Na górze przemienienia 
•  W Ogrójcu przed męką 

•  Na krzyżu przed śmiercią, by do końca wypełnić wolę Ojca 



• Antidotum na "herezję czynu", wkradającą się w 
misję Kościoła, który chce się sprowadzić  

do instytucji humanitarnej i charytatywnej 
 

• Słabość i niewystarczalność ludzkich działań  
w dziele ewangelizacji i apostolstwa 

 
• Modlitwa jest czasem konsultacji z Bogiem  

swoich decyzji i działań 



• Człowiek zawsze znajdzie czas na to co jest dla niego istotne 
(na przykład człowiek zapracowany i zakochany) 

 

• Osobiście odkryć wartość modlitwy, podjąć wysiłek w tym 
kierunku, bo nikt tego za mnie nie zrobi 

 
• Uwierzyć świadectwu tych, którzy doświadczają realnego 

dobrodziejstwa modlitwy w swoim życiu  
(skoro dzielą się swoim skarbem, to dlaczego by nie przyjąć od nich tego bogactwa 

i wykorzystać w swoim życiu) 



• "Obowiązek miłości" nakazuje dziecku rozmawiać z Ojcem 
(noblesse oblige - szlachectwo zobowiązuje,  

nie jestem byle kim, jestem dzieckiem Bożym!) 

 
• Traktować Boga realnie i poważnie! 

(tak jak traktuję ważne dla mnie osoby, z którymi umawiam się 
 na spotkanie w konkretnym miejscu i czasie) 

 
• Gdy nie wiem jak się modlić warto sięgnąć 

 do opracowań na temat modlitwy 



• po prostu próbować się modlić w myśl zasady: 
 "módl się tak jak potrafisz, a nie tak jak nie 

potrafisz” 
 

• prosić Ducha Świętego, by pomógł nam w modlitwie 
 i wzmocnił wolę znalezienia na nią czasu 


