
   Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym „Nie bój się, bo Ja jestem Pan Bóg Twój”            Białystok,  1– 29 III 2020r. 

Tydzień I -  piątek 6.03.2020 r. 
 

Medytacja 3 - Ps 127 

 

Tekst do medytacji:  

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,  

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.  

Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,  

strażnik czuwa daremnie.  

Daremnym jest dla was  

wstawać przed świtem,  

wysiadywać do późna -  

dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;  

tyle daje On i we śnie tym, których miłuje. 
 
Modlitwa przygotowawcza zwykła: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie twoje 

zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego 

Majestatu. 

 

Obraz do medytacji: Zobacz działającego Boga: wciąż coś buduje i odbudowuje, strzeże, 

karmi, co dzień stwarza nowego człowieka, zapala słońce i gwiazdy, mówi, niesie, prowadzi 

za rękę. On JEST blisko i działa. 

 

Prośba o owoc medytacji: Proś abyś umiał zaufać Jezusowi i pełnił wolę Ojca. 

 

1. „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą” 

Pan jest wielkim budowniczym. Człowiek ma trudzić się jako budowniczy współpracujący z 

Bogiem, bo jedynie takie działanie ma sens. Wielu ludzi ambitnie buduje w swoim życiu, ale 

poza budową Bożą, nie myśląc czego Bóg od nich chce, tymczasem Słowo Boże mówi, że 

„kto pełni wolę Bożą,  ten trwa na wieki”. Powinniśmy szukać Jego błogosławieństwa, gdy 

zakładamy rodzinę, wychowujemy dzieci, prowadzimy biznes, podejmujemy różne 

przedsięwzięcia, wybieramy szkoły, czy dobieramy sobie znajomych. A jak jest u ciebie 

współpracujesz z Bogiem czy działasz sam? Szukasz woli Pana, czy swojej? Ufasz Bożej 

Opatrzności, czy tylko sobie? 

2. „… tyle daje On i we śnie tym, których miłuje” 



Tym, którzy wszystko cokolwiek robią starają się czynić na Bożą chwałę Pan Bóg błogosławi. 

Powiedział bowiem: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a 

wszystko inne będzie wam dodane.” Służba Bogu zawsze ostatecznie przynosi o wiele więcej 

niż wkładamy w nią naszego wysiłku i zaangażowania. Czy starasz się rozeznawać wolę 

Bożą? 

3. „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” Życie jest darem, daje je Miłość. Mówimy, że dzieci 

to owoc miłości. Zbudowanie owocnego szczęśliwego życia nie leży wyłącznie w zakresie 

naszej siły i naszych możliwości, ale dopiero wszelkie oddanie się Bogu, zjednoczenie z Nim 

przynosi owoce? Czy przynosisz miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, 

uprzejmość… ? 

 

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Panem Jezusem tak jak przyjaciel z przyjacielem, o 

tym co najmocniej poruszyło cię w trakcie tej medytacji. 

 

          Na koniec odmów modlitwę: Ojcze nasz. 
 
 
 
 
 
 
 


