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Medytacja Słowa Bożego metodą AMOR 
Każdy członek naszej Wspólnoty powinien codziennie karmić się Słowem Bożym 

poprzez jego osobistą lekturę. Dobrze jest przeznaczyć na to ok. 30 minut dziennie. 

W tym czasie należy wybrać spokojne miejsce, wziąć do ręki Pismo Święte i 

otworzyć swoje serce na działanie Ducha Świętego. 

Istnieje wiele metod rozważania Słowa Bożego, m. in. metoda św. Ignacego Loyoli, 

św. Piotra z Alkantary, czy też tzw. „namiot spotkania” propagowany w Ruchu 

Światło Życie. Każdy z nas powinien wybrać metodę najodpowiedniejszą dla niego. 

W naszej Wspólnocie polecamy medytację Słowa Bożego metodą AMOR. 

Słowo „AMOR” oznacza „MIŁOŚĆ”. Poszczególne litery tego wyrazu oznaczają 

składniki rozmyślania (medytacji). 

 A – adoratio, czyli adoracja, uwielbienie. Nasze spotkanie z Panem 

rozpoczynamy od uświadomienia sobie Jego miłującej obecności. Stajemy 

przed nim w pokorze i z otwartymi sercami. Zapraszamy Ducha Świętego, 

aby prowadził w czasie medytacji. Ten etap trwa krótko, zwykle kilka 

minut. 

 M – meditatio, czyli rozważanie. Czytam (medytuję) wybrany wcześniej 

fragment Pisma Świętego. Nie powinien on być zbyt długi. Daję się 

prowadzić Duchowi Świętemu. Zatrzymuję się tych słowach, czy zdaniach, 

które szczególnie poruszają moje serce. Nie muszę rozważać całego tekstu. 

Mogę skupić się nad jednym zdaniem czy słowem i starać się nim karmić 

moje serce. Ten etap modlitwy trwa najdłużej (kilka bądź kilkanaście 

minut). 

 O – oratio, czyli modlitwa. Nakarmiony Słowem Bożym staram się teraz 

zwrócić do Boga w modlitwie. Mogę Go przepraszać, prosić, albo Mu 

dziękować. Ważne jest to, aby ta część mojej modlitwy była odpowiedzią 

na słowa skierowane do mnie w czasie lektury tekstu biblijnego. Ta część 

trwa kilka minut. 

 R – resolutio, czyli postanowienie. Warto, aby każda moja modlitwa była 

zakończona postanowieniem. Może Bóg wzywa mnie do czegoś? Nie musi 

to być coś wielkiego. Postanowienie musi być na „moją miarę”. Lepiej 

postanowić coś niewielkiego i dotrzymać postanowienia, niż próbować 

robić rewolucję w swoim życiu i szybko się z niej wycofać. 

Żywe bowiem 
jest słowo 
Boże, 
skuteczne i 
ostrzejsze niż 
wszelki miecz 
obosieczny, 
przenikające 
aż do 
rozdzielenia 
duszy i ducha, 
stawów i 
szpiku, zdolne 
osądzić 
pragnienia i 
myśli serca” 
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Nauczanie Papieskie 
Moc, łaska Ducha nie jest czymś, na co możemy zasłużyć lub co możemy 
osiągnąć, lecz czymś, co możemy otrzymać jako czysty dar. Boża miłość 
może uwalniać moc jedynie wtedy, gdy pozwolimy jej zmieniać nas od 
wewnątrz. Musimy pozwolić jej przebić się przez twardą skorupę naszej 
obojętności, nasze duchowe znużenie, nasze ślepe poddaństwo duchowi 
tego czasu. Tylko wtedy możemy pozwolić jej rozpalić naszą wyobraźnię i 
ukształtować nasze najgłębsze pragnienia. To właśnie dlatego tak ważna 
jest modlitwa: modlitwa codzienna, modlitwa osobista w ciszy naszych serc 
i przed Najświętszym Sakramentem oraz modlitwa liturgiczna w sercu 
Kościoła. Modlitwa jest czystym odbiorem łaski Boga, działającej miłości, 
komunii z Duchem, który mieszka w nas prowadząc nas przez Jezusa do 
naszego Ojca Niebieskiego. W mocy Ducha Jezus jest zawsze obecny w 
naszych sercach, w ciszy oczekując na nas, abyśmy ciągle z Nim byli, słuchali 
Jego głosu, trwali w Jego miłości i otrzymywali “moc z wysokości”, jak 
również umożliwiając nam bycie solą i światłem tego świata.   

Benedykt XVI 
Sydney 20. lipca 2008 r. 

______________________________________________________________ 

Słowo Boże do medytacji na najbliższy 
tydzień 

 23. 07 (śr) – Łk 8, 4-15 (przypowieść o siewcy) 

 24. 07 (czw) – Łk 11, 5-13 (wytrwałość w modlitwie) 

 25.07 (pt) – Łk 18, 1-8 (moc wytrwałej modlitwy) 

 26.07 (so) – Łk 18, 9-14 (modlitwa faryzeusza a modlitwa celnika) 

 27.07 (n) – 1 J 1, 8-10. 2, 1-2 (Bóg jest światłością) 

 28. 07 (pn) – 1 J 2, 1-11 (nowe przykazanie) 

 29. 07 (wt) – 1 J, 3, 10-24 (przykazanie miłości) 

Intencje do modlitwy 
W naszej osobistej modlitwie starajmy się codziennie pamiętać o 
następujących intencjach: 

 o ducha jedności i miłości we Wspólnocie; 

 o nowe wylanie charyzmatów; 

 o wybór lidera i vice lidera; 

 o nowe osoby we Wspólnocie; 

 o dobre i zgodne z Wolą Bożą rozeznanie. 
 

Ważna prośba! 
Na każde spotkanie Wspólnoty przynosimy Pismo Święte. 
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