
Wielki Wtorek

– Co było dziś w szkole? – zapytała mama. 
Piotrek milcząco kopał w znaleziony kamyk, 

jakby nie miał ochoty na rozmowę. 
– Piotrusiu, zadałam ci pytanie. Dlaczego mi 

nie odpowiadasz? 
– Bo nic się nie działo. Codziennie mnie py-

tasz o to samo, więc nie chce mi się odpowia-
dać. Był wf, potem angielski. Z panią Eweliną 
robiliśmy dziś kartki świąteczne, a na ostatniej 
lekcji mieliśmy dyktando… No i Amelka obcho-
dziła urodziny.

– Czyli jednak całkiem dużo się działo – 
stwierdziła mama. 

– Same nudy… Nie ma o czym gadać.
– Właśnie, że jest! Przecież nawet jeśli na lek-

cjach nic się nie wydarzyło, na pewno na prze-
rwie rozmawiałeś o czymś fajnym z kolegami. 
Być może ktoś powiedział ci coś przykrego? 
Albo coś miłego. Może ty komuś wyrządziłeś 
krzywdę, albo też zrobiłeś dobry uczynek? Co-
dziennie jest wiele ważnych rzeczy, o których 
chcę z tobą rozmawiać. Rozmowa to taka na-
sza rodzinna supermoc.

– No właśnie… Obiecałaś mi supermoce  
w tym Wielkim Tygodniu, a na razie nic wyjąt-
kowego się nie dzieje. 

– Przecież właśnie ci powiedziałam ci, że na-
szą supermocą jest rozmowa. Czasem może 
się wydawać, że codzienne gadanie ze sobą 
nie ma sensu, ale uwierz mi, że to jest bar-
dzo ważne. Sam wiesz, że jak ci jest smutno, 
to po prostu przychodzisz do mnie się wyża-
lić. Gdy czegoś potrzebujesz, prosisz o pomoc,  
a gdy coś ci się uda, przybiegasz, by się pochwa-
lić. Nie warto rezygnować jednak także z tej 

codziennej, zwyczajnej rozmowy wydawałoby się  
o niczym, takiej bez szczególnej okazji. Ona też 
ma moc. Dzięki niej coraz więcej o sobie wiemy, 
lepiej znamy swoje silne i słabe strony… Szybciej 
możemy zareagować, gdy ktoś z nas potrzebuje 
pomocy.

– Ale mówiłaś o Bożych supermocach… Z Bo-
giem sobie nie pogadam o tym, co było w szkole.

– A czemu nie? Modlitwa to nasza wielka super-
moc, nawet jeśli wydaje nam się, że powtarzamy 
ją co dzień i jeśli trochę nas już nudzi. Rozmawia-
jąc codziennie z Bogiem, uczymy się wsłuchiwać 
w Jego słowo, odgadywać Jego wolę. Poznajemy 
Go lepiej. 

– Ja tam nie słyszę niczego, co Bóg mówi… 
– A pamiętasz o wczorajszej supermocy, którą 

na szczęście przypomniał nam tata? Pana Boga 
można usłyszeć tylko wtedy, gdy spotykamy się 
z Nim w ciszy. Podobnie jak na rozmowę z dru-
gim człowiekiem, na rozmowę z Bogiem potrzeb-
ny jest czas. Trudno dowiedzieć się, co chce nam 
przekazać, gdy poświęcamy Mu tylko chwilkę 
wśród hałasu, wgapiając się w telefon, pomiędzy 
licznymi obowiązkami, o których nie potrafimy 
przestać myśleć. 

– W naszym domu ciągle jest hałas… Albo gra 
radio, albo oglądamy coś  w telewizji, albo słychać 
pralkę, albo tata rozmawia przez telefon, albo ty 
gadasz o czymś z Olą… 

– Masz rację! Tak dłużej być nie może. Zarzą-
dzam dziś wielkotygodniową, rodzinną wieczorną 
strefę ciszy! Sam się przekonasz, jaką supermoc 
ma wspólna modlitwa!



Wraz z rodzicami opracujcie modlitwę waszej rodziny. Możecie w niej wspomnieć o członkach 
waszej rodziny, o waszych największych marzeniach, o tym, co dla waszej rodziny najważniejsze. Nie 
zapomnijcie podziękować Bogu za dobro, którym was obdarzył danego dnia.

Zapiszcie tę modlitwę lub wydrukujcie, ozdóbcie, oprawcie w ramkę i powieście w ważnym miej-
scu. Nauczcie się jej na pamięć! Taka wspólna rodzinna modlitwa to będzie wasz sekret rodzinnej 
WielkiejMocy!

✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 

Potrzebne nam będą:
 
» kartka a4 w linie
» ramka na zdjęcia
» klej i nożyczki
» kolorowy karton
» flamastry
» opcjonalnie: wstążki, kokardki, naklejki piankowe lub 

filcowe oraz inne ozdoby

starannie przepisz ułożo-
ną przez waszą rodzinę 
modlitwę

przygotuj ramkę, koloro-
wy karton i kartkę  
z modlitwą

przyklej kartkę na karton 
i przytnij go do rozmiaru 
ramki

udekoruj tło modlitwy włóż gotową pracę do 
ramki

poproś rodziców  
o umieszczenie modlitwy  
w widocznym miejscu



Wpiszcie w jednym z pól księgi tekst waszej ulubionej modlitwy. Może to być wasza nowa modli-
twa rodzinna.

📗  Księga WielkiejMocy

� Strefa Rodzinnej Mocy

Dziś w liturgii śpiewamy Psalm 71. To piękna modlitwa dla całej rodziny, wskazująca na to, jak 
Bóg troszczy się o człowieka od narodzin aż do śmierci. Fragmenty tego psalmu warto włączyć do 
codziennej rodzinnej modlitwy.

(…) Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, ufności moja od moich lat młodych! 
Ty byłeś moją podporą od narodzin; 
od łona matki moim opiekunem. 
Ciebie zawsze wysławiałem.
Jak gdyby cudem stałem się dla wielu, 
Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem. 
Usta moje były pełne Twojej chwały, 
przez cały dzień - Twojej sławy. 
Nie odtrącaj mnie w czasie starości; 
gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie!

Nasza rodzina wymyśliła taką:

Do Ciebie, Boże, ręce wznosimy  
i o błogosławieństwo dla nas prosimy.
Daj zdrowie mamie, tacie i dzieciom, 
babciom i dziadkom, wujkom i ciociom.
Daj noc spokojną i obudź nas rano,  
byśmy mogli czynić tylko dobroć samą.
Dzięki Ci za to, co dla nas zrobiłeś,
za dom, za rodzinę i za Twoją miłość.

moc modlitwy



�   Moc dojrzałej wiary

Modlitwa nie jest owocem określonej, niezawodnej metody. Błąd polega na chęci osiągnięcia jej  
i zbudowania od zewnątrz. Musimy zrozumieć, że modlitwa jest nam dana w głębi serca, dana wcze-
śniej, przed zastosowaniem jakiejkolwiek metody, przed podjęciem jakiegokolwiek wysiłku z naszej 
strony. Modlitwa to nie moje dzieło, lecz dzieło Innego, który zawsze był obecny we mnie, a szcze-
gólnie od mojego chrztu. Święty Paweł w Liście do Galatów (Gal 5,25) i w Liście do Rzymian (Rz 8,15) 
wyjaśnia, że „modli się w nas Duch Święty, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze»” i że sami nie 
potrafimy się modlić, lecz że „Duch Święty przychodzi z pomocą naszej  słabości” (Rz 8,26). 

Doświadczenie słabości zawiera się w naszej modlitwie, która zawsze znajduje się blisko nas,  
w zasięgu ręki. Rozwija się w nas, w najgłębszej sferze, jak mówi św. Augustyn, jest bardziej we mnie 
niż ja sam. Na swój sposób, wciąż modlimy się, nie zdając sobie z tego sprawy, nie słysząc szeptu 
Ducha Świętego w najbardziej tajemniczym sanktuarium ludzkiego serca. Modlitwa jest tam, lecz 
nieświadoma. W rzeczywistości stan modlitewny to stan łaski. Jedyna wartościowa „metoda” polega 
na wprowadzeniu się w stan najbardziej sprzyjający pojawieniu się tej nieświadomej modlitwy, aby 
umożliwić jej stopniowe przejście do świadomości i stopniowe ogarnięcie całego człowieka. Niczym 
ogniowi, który przez długi czas tłumiła warstwa popiołu i który następnie ogarnął wszystko. 

Oliver Clément, Pamiętniki nadziei

Moc słowa

Książka przedstawia i dokładnie opisuje kilka sposo-
bów, w jakich możemy zwracać się do Boga razem z naj-
bliższymi. Zaprezentowane metody pochodzą wprost  
z tradycji chrześcijańskiej i opierają się na doświadczeniu 
świętych. Każda z nich została także sprawdzona przez 
autorkę i jej rodzinę. Modlitwa w ciszy na wzór Pana Jezu-
sa, ofiarowanie małych rzeczy w intencji innych zgodnie 
z zaleceniami Teresy z Lisieux czy wieczorne „oglądanie 
filmu” z minionego dnia w towarzystwie Pana Boga to 
tylko niektóre z przedstawionych propozycji. Przy czym 
Modlitwa w rodzinie nie jest zwykłym katalogiem zna-
nych rodzajów modlitwy, ponieważ zawiera mnóstwo 
praktycznych wskazówek, jak stopniowo wprowadzać 
dziecko w życie duchowe. Znakomicie pomagają one  
w odkrywaniu wyjątkowego piękna wspólnej modlitwy.


