Modlitwa – monolog czy dialog?
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
534. Czym jest modlitwa?
Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne
dobra, zgodnie z Jego wolą. Jest zawsze darem Boga, który przychodzi, aby spotkać się z
człowiekiem. Modlitwa chrześcijańska jest relacją osobową i żywą dzieci Bożych z ich
nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym, który
mieszka w ich sercach.
536. W czym Abraham jest wzorem modlitwy?
Abraham jest wzorem modlitwy, ponieważ wędruje w obecności Boga, słucha Go i jest Mu
posłuszny. Jego modlitwa jest walką wiary, ponieważ wyraża ufność w wierność Boga, także
w momentach próby. Po odwiedzinach Pana w jego namiocie, Abraham ośmiela się wstawiać
za grzesznikami z odważną ufnością.
542. Kiedy i jak modlił się Jezus?
Ewangelia często pokazuje Jezusa na modlitwie. Niejednokrotnie usuwa się w ustronne
miejsce, również w nocy, aby się modlić. Modli się przed decydującymi chwilami swego
posłania i posłania Apostołów. Istotnie całe Jego życie jest modlitwą, ponieważ jest stale
zjednoczony w miłości ze swoim Ojcem.
550. Jakie są najistotniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej?
Są to: błogosławieństwo i adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa
dziękczynienia i uwielbienia. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy.
555. Kiedy składamy dziękczynienie Bogu?
Kościół składa dziękczynienie nieustannie, zwłaszcza celebrując Eucharystię, w której
Chrystus pozwala mu uczestniczyć w swoim dziękczynieniu Ojcu, w Jezusie Chrystusie. Każde
wydarzenie i każda potrzeba mogą stać się dla chrześcijanina motywem i przedmiotem
dziękczynienia.
556. Co to jest modlitwa uwielbienia?
Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest
Bogiem. Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna: wysławia Boga dla Niego
samego i oddaje Mu chwałę dlatego, że On jest.

566. Jakie są uprzywilejowane miejsca modlitwy?
Można modlić się wszędzie, lecz wybór sprzyjającego miejsca nie jest obojętny dla modlitwy.
Kościół, dom Boży, jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej i adoracji eucharystycznej.
Również inne miejsca pomagają modlić się, jak "kącik modlitewny" w domu, klasztor,
sanktuarium.
567. Jakie momenty są najbardziej wskazane dla modlitwy?
Wszystkie momenty są wskazane dla modlitwy, ale Kościół proponuje wiernym rytmy
modlitwy, mające podtrzymywać modlitwę nieustanną: modlitwa poranna i wieczorna, przed
jedzeniem i po jedzeniu, Liturgia Godzin, niedzielna Eucharystia, różaniec, święta roku
liturgicznego.
572. Dlaczego modlitwa jest walką?
Modlitwa jest darem łaski, lecz zawsze zakłada zdecydowaną odpowiedź z naszej strony,
ponieważ ten, kto się modli, walczy przeciw sobie, otoczeniu, ale przede wszystkim przeciw
podstępom kusiciela, który czyni wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy. Walka
modlitwy jest nierozłączna z postępem w życiu duchowym. Każdy modli się tak, jak żyje,
ponieważ każdy żyje tak, jak się modli.
573. Jakie są zarzuty wobec modlitwy?
Oprócz błędnych pojęć o modlitwie, wielu sądzi, że nie mają czasu na modlitwę lub że jest
ona bezużyteczna. Ci, którzy się modlą, mogą zniechęcić się trudnościami albo
niepowodzeniami w modlitwie. Aby przezwyciężyć te przeszkody, potrzebne są pokora,
ufność i wytrwałość.
574. Jakie są trudności w modlitwie?
Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie odwraca ono naszą uwagę od
Boga i wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani. Nasze serce powinniśmy wtedy
skierować pokornie z powrotem ku Panu. Modlitwie często towarzyszy oschłość,
przezwyciężenie której pozwoli w wierze przylgnąć do Pana bez odczuwalnego upodobania.
Znużenie jest formą opieszałości duchowej, spowodowanej rozluźnieniem czujności i
zaniedbaniem serca.
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Fragment Ewangelii i jej komentarz
Ew. wg. Św. Łukasza 11, 1-4
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». 2 1 A On rzekł do nich: «Kiedy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! 3 Naszego
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

