
KONSPEKT SPOTKANIA W MAŁEJ GRUPCE 
 

 Wspólnota  W DRODZE  

Cel: zapoznanie z metodą medytacji ignacjańskiej 
. 
 
TEMAT: MEDYTACJA IGNACJAŃSKA 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 

Wstęp: 

Tradycja Kościoła dopracowała się wielu metod i sposobów słuchania i modlitwy 
Słowem Bożym. Możemy je dostosowywać i zmieniać co jakiś czas, by Słowo to 
docierało do nas, coraz mocniej i skuteczniej. Ostatecznym celem jest nasza 
przemiana a nie samo intelektualne ćwiczenie, czy jakaś techniczna metoda.  
Na dzisiejszym spotkaniu chcemy zapoznać się z metodą medytacji ignacjańskiej. 
 

I. MEDYTACJA IGNACJAŃSKA – SCHEMAT -załącznik 
 

II. WSPÓLNE CZYTANIE I MODLITWA (propozycja, by animator prowadził 

modlitwę i rozważania, nie spiesząc się, robiąc przerwy szczególnie tam, 

gdzie są pytania) 

 

Powołanie pierwszych uczniów8 
 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  Jezus rzekł do nich: 
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».  I natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim.  
 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w 
łodzi i naprawiali sieci.  Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, 
razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. [Mk 1, 16-20] 
 
Puncta: 
 

– łódź (rybak, przyszły uczeń, siedzi w łodzi, czyści sieć. Robi to mechanicznie. 
Co ja robię mechanicznie?. W jakim momencie życia jestem, co jest moim 
płukaniem sieci, łowieniem ryb?); 

– pragnienia (Jezus podchodzi do mnie czyszczącego sieci i pyta. Czy to jest to,   
co chcesz robić do końca życia? Co bym robił, gdybym się niczego nie bał?); 

   – wyjście z łodzi (opuścić łódź, poczuć, jak Jezus podaje mi rękę. Zobaczyć,    
     gdzie mnie Jezus prowadzi 
 
 
 Przed rozpoczęciem modlitwy, pomyśl, że za chwilę będziesz rozmawiał z  
 Bogiem. On będzie słyszał, co będziesz do Niego mówił 
 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=267#P8
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Znak krzyża 
Akt strzelisty: prośba, aby wszystko co będziesz robić, każda myśl, intencja,   
                    chęć, decyzja, podobały się Bogu 
Obraz: jezioro, łódka , siedzę w niej, czyszczę sieci 
Prośba: aby Jezus pomógł mi zostawić moją łódź i pójść za Nim 
 
1. Wyobraź sobie, że teraz siedzisz łodzi, możesz poczuć kołysanie fal, twoje ręce 

zajęte są czyszczeniem sieci.  
Poczuj, jak ta sieć jest zimna, wilgotna, jak odrywasz z niej kawałki różnych 
rzeczy.  
Czym dla ciebie, w twoim życiu jest monotonne czyszczenie sieci? 
 Czy twoje życie, codzienne czynności dają Ci spełnienie, czy czujesz jakiś 
brak? Czego brakuje w Twoim życiu? 

2. Zobacz Jezusa, który podchodzi do Twojej łodzi.  
Staje w milczeniu i patrzy na Twoje ręce zanurzone w sieci. 
Zobacz teraz, jak Jezus patrząc pyta Cię:  
Czy tak chcesz spędzić całe swoje życie? Dlaczego tak mało pragniesz? 
Dlaczego zadowalasz się taką bylejakością? 
 Ja chcę dać Ci więcej. 
Co byś zrobił, gdybyś się niczego nie bał? 
Moje dziecko. Nawrócić się to znaczy zmienić swoje myślenie. Z „boję się” na 
„pozwolę Ci się poprowadzić”. 
Pozwól mi się poprowadzić. 

3. Popatrz teraz na Jezusa, który stoi obok twojej łodzi. 
Zapytaj Go, czy masz coś zostawić, porzucić? 
Zobacz, jak Jezus wyciąga do ciebie rękę. 
Stań na łodzi. Złap się za Jego rękę. 
Poczuj, jak ta łódź chwieje się na wodzie. 
Zobacz, jak Jezus pyta Cię: czy chcesz z tego wyjść, czy chcesz to zostawić? 
Złap się teraz mocno ręki Jezusa i zrób krok do przodu, przełóż nogę przez 
burtę. 
Trzymając się mocno ręki Jezusa pozwól, by wyprowadził cię na brzeg. 
Popatrz teraz na tę łódź. Udało ci się ją zostawić. Jezus pomógł ci z niej wyjść. 
Jak to jest zostawić swoją łódź? 
Zapytaj Jezusa, do kogo cię wysyła, w jakie miejsca, z jakim przesłaniem? 
Zapytaj się Boga, jak masz realizować to posłannictwo, które ci dał? 
 
Porozmawiaj z Jezusem o tym, co jest teraz dla ciebie najważniejsze, co leży w 
twoim sercu. 
Jezu, dziękuję Ci, że prowadzisz mnie do nowego życia, że pomogłeś mi 
zostawić moją łódź. 
 
Ojcze nasz… 
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Refleksja: 
-Co jest moją siecią, monotonią życia i czego tam brakuje. 
- Czy jest coś do czego Jezus mnie zaprasza 
-Co mnie dotknęło, poruszyło 
-Co mi konkretnie pokazuje ta medytacja. 
 
Wnioski zapisać. 
 

III. Dzielenie i modlitwa. 
IV. Zachęta do codziennej modlitwy Słowem Bożym 

 
 
 
 
Żródła: 
-Biblia Tysiąclecia  
-medytacja Online, jezuici 


