
Rekolekcje Ignacjańskie w  Życiu Codziennym: „Pragnę Ciebie”                                               18 lutego – 18 marca 2018 roku             

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego –Białystok/ Kalisz                                                                                                                        

Tydzień II  -  CZŁOWIEK 

 

Medytacja 3 -  Łk 18, 35-43, Niewidomy pod Jerychem 

 

1.  Stanięcie w obecności Bożej. 

2.  Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób 

czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. 

 

Obraz do modlitwy: Wyobraźmy sobie scenę zbliżania się Jezusa do miasta, przyjrzyj się ludziom, 

którzy towarzyszą Jezusowi. Przyjrzyj się żebrzącemu przy drodze niewidomemu. Spróbuj w niej 

uczestniczyć, umieść siebie w tej scenie. Zatrzymaj się nad obrazem, słowem, sytuacją, która Ciebie 

porusza. 

 

Prośba o owoc modlitwy: Prośmy o odwagę życia wiarą, odwagę do zaproszenia Jezusa do mojego 

życia. 

 

 

1. Poszukiwanie Boga – Jezus przychodzi do Jerycha, wkracza do miasta otoczony tłumem ludzi. Przy 

drodze siedzi niewidomy żebrak. Wyobraźmy sobie podobną sytuację i umieśćmy w niej siebie. 

Spójrzmy na ubogiego duchowo człowieka, który poszukuje Boga. Poszukuje głębszego przeżywania 

swej wiary. Przyjrzyjmy się naszej historii, jak trafiliśmy na te rekolekcje? Jakimi metodami posłużył się 

Pan Bóg, abyśmy mogli się z nim teraz spotkać?. Poszukam innych sytuacji ze swojego życia, w których 

po długim oczekiwaniu mam spotkać się z kimś, na kim mi bardzo zależy. Wiem, że już jest blisko. 

Słyszę jak przechodzi obok. Jakie uczucia towarzyszą mi w takich sytuacjach? Czy z podobnym 

uczuciem oczekuję spotkania z Jezusem?  

 

2. Nasza odpowiedź – Wiedząc, że Jezus jest blisko żebrak zaczyna wołać Go po imieniu i prosi o litość. 

Jak ja zachowam się, kiedy w pobliżu znajdzie się Chrystus? Czy Go rozpoznam? Czy wydobędę z siebie 

głos, aby zawołać Jezusa po imieniu? Czy otaczające mnie przeciwności (moje codzienne życie, ludzie, 

obawa przed przyznaniem się do Jezusa, opinia w moim środowisku) nie zagłuszą tego pragnienia 

spotkania i zjednoczenia się z Jezusem, który przychodzi do mojego miasta, domu, rodziny. 

 

3. Twarzą w twarz z Jezusem – W końcu stajemy twarzą w twarz z Jezusem. On nie pozostaje obojętny 

na wołanie człowieka. Jakie są nasze odczucia, myśli? Jezus pyta:„Co chcesz abym ci uczynił?”. Jaka 

będzie moja odpowiedź? O co poproszę Jezusa? Czy wierzę w to, że Jezus może sprawić, żebym 

przejrzał. Żebym spojrzał na siebie Jego oczyma. Spojrzeniem pełnym miłości.  

 

Rozmowa końcowa: Rozmowa z Jezusem, Maryją na temat tego, co wydarzyło się w czasie modlitwy, 

….. spraw dotyczących mojego życia ….,  decyzji …. 

 

Ojcze nasz  ... 

 

lub 

                                           

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu............ 

 

Pamiętaj o spisaniu poruszeń, refleksji. 

 


