
4 

 

11. Ogłoszenia 

Jeśli jest obecny ksiądz to może, ale nie musi, prowadzić punkty: 2,3,4,9, a na punkt 10 nalegamy ;) 

Skrót: 

1. Przywitanie  

2. Znak krzyża       

3. Akt żalu 

4. Znak pokoju 

5. Czytanie duchowe    ok. 15 min 

6. Lectio i meditatio 

7. Oratio      ok. 15 min 

8. Contemplatio     ok. 20 min 

9. Ojcze nasz… 

10.  Rozesłanie 

Czasami też ‘Colatio’ (czyli spotkania herbatkowe) ☺ np. raz w miesiącu. 

Zawsze też warto zaprosić Ducha Świętego i zawierzyć się Maryi „Aktem zawierzenia grup mo-

dlitwy kontemplacyjnej”. 

 

Forma kontaktu z nami: 

Mamy nadzieję, że będziecie mieli pytania ☺ zarówno odnośnie spotkań jak i samej kontem-

placji – niech odpowiedzialni je zbierają i wysyłają do nas emailem: artur.piskala@gmail.com. 

 

Prosimy o przesłanie nam informacji dotyczących waszych spotkań – będzie to nam po-

trzebne, aby umieścić informacje na stronie, aby kto chce mógł do nas dołączyć2: 

 

1. Gdzie spotyka się grupa (parafia, adres) 

2. Dzień i godzina (np. w każdy wtorek po Mszy św. na godz. 18.00 lub każ-

dy ostatni poniedziałek miesiąca lub w pierwszy i drugi piątek etc) 

3. Koordynator (imię i nazwisko, telefon i email) 

 

Powierzamy nas wszystkich Matce Najświętszej 

Z radością i wdzięcznością 

 

Przyjaciele Miłości Miłosiernej 

koordynator grup Artur Piskała  

606793527 artur.piskala@gmail.com 

                                                 
2 W Internecie umieszczamy tylko zatwierdzone przez nasz grupy 
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Bo gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, tam jestem 

pośród nich (Mt 18, 20) 

 

 

+ 

 

Kochani Przyjaciele! 

 

Za łaską Bożą coraz więcej osób w Polsce chce podejmować modlitwę kontemplacyjną – 

także i my chcemy wejść w ten nurt tchnienia Ducha Świętego, modlitwa głębi tak bardzo 

prosta i uboga jest modlitwą, w której rzeczywiście mamy puste ręce. 

Jesteśmy gotowi koordynować grupy modlitewne,  odczytujemy to jako wezwanie Boże 

i chcemy się temu poświęcić tak, jak chce tego od nas Jezus. Spotkania modlitewne odbywają 

się zatem pod patronatem Przyjaciół Miłości Miłosiernej (opiekunem duchowym jest diakon 

Marcin Gajda – Diecezja szczecińsko-kamieńska) i są otwarte dla wszystkich, którzy pragną 

pogłębiać swoje życie wewnętrzne poprzez praktykowanie modlitwy wewnętrznej, zgodnie 

z nauczaniem Kościoła Katolickiego, pod przewodnictwem takich mistrzów duchowych jak 

Jan od Krzyża, Teresa z Avila, Teresa od Dzieciątka Jezus i inni. Sami Przyjaciele Miłości 

Miłosiernej, jak zawsze w wolności, mogą, ale nie muszą włączać się w grupy modlitewne. 

Chodzi o to, aby każdy mógł brać z naszego stołu to co chce, ile chce i kiedy chce. Cieszymy 

się jednak każdym, kto podejmuje modlitwę głębi zarówno w wymiarze osobistym jak i 

wspólnotowym. 

 

Zasady tworzenia grup 

Grupa modlitewna może powstać wszędzie tam, gdzie znajdą się minimum dwie osoby, 

które chcą się wspólnie modlić. Naszym gorącym pragnieniem jest, aby grupy miały widocz-

ne umocowanie w Kościele Katolickim, stąd najlepiej, aby grupy szukały miejsca przy parafii 

lub innych strukturach kościelnych i spotykały się w jej budynkach za wiedzą i zgodą pro-

boszcza (gospodarza miejsca). Byłoby wspaniale, gdyby z grupą chciał się modlić prezbiter 

lub diakon, ale uczestnictwo duchownego nie jest warunkiem niezbędnym do tego, aby grupa 

mogła powstać – wystarczy nam błogosławieństwo.  

Idea jest taka, aby grupy znajdowały się blisko naszego miejsca zamieszkania, tak by do-

tarcie na spotkanie nie zabierało dużo czasu – stąd zależy nam na tym, aby w dużych aglome-

racjach było wiele punktów modlitwy. Lepiej w mniejszym gronie z lepszą lokalizacją niż 

w dużej wspólnocie z długim dojazdem. Zachęcamy Was, aby spotykać się tam, gdzie jest 

Wam wygodnie – grupy modlitewne mają być miejscem odnawiania życia, a nie kolejnym 

trudnym obowiązkiem zabierającym życie. Jeśli grupa nie może powstać z różnych względów 

w parafii, niech spotyka się w domu i czeka na lepsze czasy. 

 

Częstotliwość spotkań 

Oczywiście najlepiej by było, aby grupy spotykały się co tydzień, stałego dnia o stałej 

godzinie (ważne, aby nie było to w czasie parafialnej Mszy Świętej, najlepiej bezpośrednio 

po). Taka częstotliwość nie zawsze jednak jest możliwa (zwłaszcza gdy grupa nie jest liczna 

i członkowie nie mogą się wymieniać), w związku z tym, można się spotykać raz na dwa ty-

godnie lub w innym systemie tak, aby jednak było to czytelne i byśmy mogli podać informa-

cję na naszej stronie. Lepiej spotykać się rzadziej ale regularnie niż w ogóle. Doświadczenie 

pokazuje, że grupy spotykające się raz na miesiąc rzadko kiedy są trwałe. 

 

Miejsca spotkań 

Modlitwa chrześcijańska ma zawsze kierować nas ku Ojcu, w Duchu Świętym, poprzez 

Jezusa Chrystusa. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa: „Strumienie wody żywej popłyną z jego 
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wnętrza” (por. J 7:38) wierzymy, że droga wewnętrzna prowadzi do zjednoczenia z Trójcą 

żyjącą w każdym człowieku. Spotkania w ramach grupy  mają prowadzić uczestników ku 

coraz głębszemu odkrywaniu Obecności we własnym wnętrzu, dlatego najlepszym miejscem 

na spotkania będzie schludna, wyciszona, ciepła sala, a nie kaplica. Oczywiście modlitwa 

adoracyjna przed Najświętszym Sakramentem jest cudowną modlitwą, ale odróżniamy ją od 

modlitwy wewnętrznej, w której sami odkrywam cudowny fakt, że my jesteśmy świątynią 

(tabernakulum), w której mieszka Bóg. Gdyby okazało się, że nie ma innej możliwości to 

oczywiście możemy spotykać się w kaplicy, ale zawsze zaznaczając charakter modlitwy głę-

bi. 

 

Urządzenie sali 

Sala powinna być estetyczna – choć podczas modlitwy przeważnie mamy zamknięte oczy 

to piękno nadal ma duże znaczenie. Proponujemy modlitwę na krzesłach ustawionych w pod-

kowę (mogą to być oczywiście także krzesełka modlitewne), w centralnym miejscu proponu-

jemy ustawić ikonę, świecę, jakiś kwiatuszek (jednak nie adorujemy ikony), można także 

ustawić na stoliczku przykrytym białym obrusem Pismo Święte.  

 

Organizacja grupy 

Ze względów porządkowych i komunikacyjnych prosimy, aby na pierwszym spotkaniu 

grupa wybrała osobę koordynującą (może być poprzez głosowanie) na jeden rok, która będzie 

pełniła funkcje porządkowe, rozpoczynała i kończyła spotkania, przydzielała funkcje, dbała 

o czas i utrzymywała z nami bliższy kontakt. Koordynacja spotkań to coś bardzo prostego 

i naturalnego, jest to służba. 

 

Przebieg spotkania 

Naszym celem jest, aby spotkania nie trwały dłużej niż godzinę. W związku z tym jest 

ważne, aby koordynator z zegarkiem w ręku (ale bez napięcia) płynnie prowadził modlitwę. 

1. Przywitanie (jeśli pojawiły się jakieś nowe osoby to warto się z nimi przywitać, może 

przedstawić się im a także zapytać, czy nie zechciałyby powiedzieć paru słów o sobie, można 

im krótko wyjaśnić jak będzie wyglądało spotkanie, odesłać do nagrań z sesji na stronie przy-

jaciół www.przyjacielemm.pl , gdyby chciały pogłębić swoją znajomość modlitwy kontem-

placyjnej). Pamiętajmy o uśmiechu ☺ 

NA STOJĄCO: 

2. K: Znak krzyża 

3. K: „Uznajmy przed Panem że jesteśmy grzeszni” (w ciszy) 

4. K: „Przekażmy sobie znak pokoju” W: „Pokój nam wszystkim” (spontanicznie przekazu-

jemy sobie uścisk Chrystusa ☺) 

SIADAMY 

5. Następuje 15 min czytanie duchowe – wyznaczona osoba czyta wybrane fragmenty z lek-

tur duchowych dotyczących modlitwy. Na początek proponujemy czytanie w odcinkach 

całej części IV (o Modlitwie) Katechizmu Kościoła Katolickiego (gdy grupa zakończy 

Katechizm niech zgłosi się do nas po następne materiały). W ramach tych 15 minut pro-

ponujemy także krótką dyskusję, dzielenie, pytania dotyczące przeczytanego tekstu – 

gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości natury teologicznej przekażcie nam je postaramy 

się na nie szybko odpowiedzieć 
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6. Lectio i meditatio 

Wyznaczona osoba1 czyta (lectio) spokojnie Pismo Święte (jedno czytanie z dnia, do wy-

boru: Stary lub Nowy Testament, Psalm lub Ewangelię) inni w skupieniu słuchają z za-

mkniętymi oczami.  Następnie czyta wybrane zdania w skupieniu i bardzo powoli, z prze-

rwami (meditatio). Jakie zdania wybrać? Tu należy pokierować się intuicją, np. gdyby 

wziąć czytania z przykładowego dnia, moglibyśmy wybrać List do Kolosan, Psalm 145 

lub Ewangelię Łukasza. Załóżmy, że został wybrany fragment z Listu do Kolosan: 

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: za-

puśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak 

was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę 

filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świa-

ta, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo 

zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. 

I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, 

polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani 

w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go 

wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego [grzesznego] 

ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis 

dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął 

z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wy-

stawił [je] na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie. 

Wytłuściliśmy zdania i wyrażenia, które można by przeczytać za drugim razem – oczy-

wiście ktoś mógłby wybrać inaczej – ważne, aby w tym drugim czytaniu, w skupieniu 

wydobyć nowe konteksty, które w czytaniu pobieżnym gubimy. 

7. Oratio – moment dzielenia się Słowem. Oratio, które obecnie oznacza modlitwę uwiel-

bienia, pierwotnie oznaczało „wypowiedź, orację” czyli, jak to mawiają w neokatechume-

nacie, tzw. echo Słowa. 

Zachęcamy uczestników do spontanicznego dzielenia się w oparciu o czytany i medyto-

wany tekst: „Co Słowo oznacza dla mnie dziś? Jak do mnie osobiście mówi? Jak mnie 

pociesza, zachęca, a może upomina?”  

Ważne, aby dzielenie było konkretne, nie za długie, z życia, bez pouczania. Mówimy 

wyłącznie o sobie, nie dyskutujemy, nie udzielamy porad. Dzielenia są objęte tajem-

nicą, nie nawiązujemy do nich po spotkaniach. Prosimy osoby prowadzące, aby co ja-

kiś czas w razie potrzeby łagodnie przypominały zasady dzieleń. Gdy pojawią się nowe 

osoby trzeba je zapoznać z zasadami dzielenia. 

8. Contemplatio – zawierzenie się Bogu, czas w którym robimy przestrzeń aby On mógł 

wlewać swoje dary. Po wezwaniu prowadzącego np. „Módlmy się w ciszy” ok. 20 min 

(nastawiamy łagodny minutnik). 

9. Po upływie 20 min prowadzący mówi spokojnie i powoli Chwała Ojcu – każdy w swoim 

tempie otwiera oczy, następnie „Ojcze nasz” mówią już wszyscy 

10. Znak Krzyża lub błogosławieństwo 

                                                 
1 Osoba wyznaczona przez odpowiedzialną/ego grupy na poprzednim spotkaniu, tak by mogła się przygotować 


