
Klasa 2a BS – religia 

15, 16 czerwca 

Temat: Żywa tradycja  modlitwy. Chrześcijańskie świadectwo. 

Drodzy uczniowie! 

Nasz Kościół wydał wielkich mistrzów życia duchowego, czcimy ich jako świętych. 

Uczestniczą w modlitwie przez wzór swojego życia, przez spisane nauki oraz przez swoją 

modlitwę dzisiaj. Poznajcie kilku z nich. 

 

Św. Benedykt (480 – 547) spędził 3 lata w górskiej grocie jako pustelnik. Później 

założył zakon benedyktynów. Jest głównym patronem Europy. Uczy nas modlitwy 

słowami Pisma Św.. najpierw poleca czytanie Pisma, aż do chwili, gdy jakiś werset 

przykuje naszą uwagę. Gdy Słowo Boże zacznie w nas działać, wówczas Duch św. 

objawi jego sens, a dusza może karmić się obecnością Boga. 



 

 

Św. Franciszek z Asyżu (1182 – 1226) znany jest z wychwalania Boga w przyrodzie. Z 

przyrody wyczytywał, co Bóg chce mu przekazać i jaka jest Jego wola. Możemy, jak 

Św. Franciszek, modlić się w otoczeniu przyrody i szukać wokół siebie znaków, przez 

które Bóg mówi do nas. Od św. Franciszka wywodzi się wiele zgromadzeń 

zakonnych. 

 

 



 

 

Święty Ignacy Loyola (1491 – 1556) był pustelnikiem, zakonnikiem oraz 

założycielem zakonu jezuitów. Dał przykład modlitwy wspartej wyobraźnią. 

Zachęcał do tego, abyśmy wyobrazili sobie scenę związaną z treścią modlitwy, na 

przykład z przeczytanym fragmentem Ewangelii.  

 



 

Święta Teresa z Avila (1515 – 1582) w wieku 20 lat wstąpiła do zakonu 

karmelitanek. Ukazała wzór modlitwy kontemplacyjnej. W tej modlitwie bardziej 

potrzeba milczenia niż słów i ciszy umysłu niż rozmyślania. Gdy w milczeniu 

skupimy się na Jezusie, nasza modlitwa będzie jak spotkanie dwóch osób, które się 

kochają i rozumieją się bez słów. 

 

To, co Apostołowie ujrzeli i usłyszeli, głosili później na całym świecie, wzbudzając wiarę w 

sercach wielu ludzi. Z ich przeżyć rodziły się kolejne świadectwa. 

 



My również jesteśmy włączeni przez Chrystusa w to ważne zadanie. Mamy w swoim życiu 

słowem i czynem świadczyć o prawdzie Ewangelii. 

Wiara jest światłem, które zapala się od światła. Przejmując od ojców pochodnie wiary, 

mamy przekazać ją następnemu pokoleniu, dbając, aby nie przygasła w naszych rękach. 

 

 


