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Modlitwa 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący, który jest i który był, i który ma 

przyjść. I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki. Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, 

otrzymać sławę, chwałę i cześć, i błogosławieństwo. I chwalmy, i wywyższajmy Go na 

wieki. Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym: I chwalmy, i wywyższajmy Go na 

wieki. Dajcie chwałę Bogu naszemu, wszyscy słudzy Jego i którzy się Boga boicie, mali i 

wielcy. I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki. 

Istnieją takie obszary na ziemi, gdzie pozornie zanikło życie. To pustynie kamieniste i 

piaszczyste. Pozbawione wody stają się miejscem nieprzyjaznym, trudnym do przetrwania w 

nim (prezentujemy zdjęcia pustyń, np. Pustyni Atacama, jednej z najsuchszych na świecie). 

Jednak raz na kilka lat nawet tak suche obszary pokrywają się dywanem kwiatów 

(prezentujemy zdjęcia „kwitnącej” pustyni), następuje to wówczas, gdy na suchą ziemię 

spadnie ożywczy deszcz. Wówczas rozkwita życie. Tak samo stało się w lesie z naszego 

opowiadania. Strumienie wypływające ze źródła przywróciły życie. 

Bóg stworzył świat, powołał go do życia, gdyż jest dobry i kocha. Stworzył świat, by ukazać 

swą chwałę i udzielić jej. Chwałą Boga jest to, by realizowało się ukazywanie i udzielanie 

Jego dobroci, ze względu na które został stworzony świat (por. KKK 293, 294). 

– W jaki sposób, poprzez swoje życie sakramentalne, przyczyniam się do chwalenia, 

uwielbiania Boga? 

 – Właśnie na to pytanie spróbujemy dziś odpowiedzieć. 

Bóg także człowieka stworzył po to, by objawiła się Jego chwała i by tej chwały 

człowiekowi udzielić. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, zatem nie jesteśmy 

tylko ciałem. Mamy także nieśmiertelną duszę. Jesteśmy przeznaczeni do życia, do szczęścia, 



które możemy osiągnąć tylko w Bogu. Prawdziwie żyje człowiek zjednoczony z Bogiem. 

Jeśli zatem odpowiadamy na Boży zamysł dotyczący naszego istnienia, mamy Boga chwalić 

i przyjmować od Niego chwałę, której udziela. Wprawdzie przez grzech „wszyscy 

pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez 

odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” (zob. Rz 3,23-24). 

Notatka do zeszytu 

Prawdziwie żyje człowiek zjednoczony z Bogiem. Aby zatem chwalić Boga, powinniśmy 

żyć pełnią tego życia, do jakiego zostaliśmy przeznaczeni – w bliskości Boga. A Bóg zwraca 

się do nas, udzielając nam swej dobroci i siły do życia, obdarza nas łaską. Łaska Boża 

wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej, uzdalnia nas do życia w miłości Bożej i 

działania z powodu tej miłości. Z łaską mamy do czynienia w szczególny sposób w 

sakramentach, które zgodnie z wolą naszego Odkupiciela są wyjątkowymi miejscami 

spotkania z Bogiem. 

 Praca domowa 

 Podczas dzisiejszej modlitwy wieczornej podziękuj Bogu za Jego łaskę, chwal Go modlitwą 

uwielbienia. 

 


