
 

 

 
Chodzić w Duchu Świętym 

 
13 tydzień zwykły 

 
 

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
 

 
 
 
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parafia NMP Bolesnej, Wrocław – Strachocin, 26.06.2016 

Teksty dostępne na stronie: www.onjest.pl 
 

 

 

 

http://www.onjest.pl/


 

 

 

 
Rysunek tygodnia: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie rozważań:  Jolanta  Prokopiuk, Łukasz Kneć, Wojciech Doliński, Monika Mosior, Jolanta 

Mikos, Krzysztof Mikos, Marcin Kusio, Maria Kusio, Przemek Rożnowski, 
Ewelina Rożnowska 

Korekta:    Jerzy Prokopiuk 
Rysunek:    Marta Stańco 
Asysta kościelna:   ks. Wojciech Jaśkiewicz 
Aplikacja mobilna Android: Tomek Romanowski 

Niniejsze rozważania przygotowują osoby  ze wspólnoty „On Jest”, Ruchu Światło – Życie  

Czytania zamieszczone w aneksie: www.liturgia.wiara.pl 

http://www.bing.com/images/search?q=foska&view=detail&id=1AFDCB8C165443400EF8A0082A0C7AAFF792C142&first=61&FORM=IDFRIR


 

 

Lectio divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego 
 
Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego 
poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby 
wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu 
pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi 
Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez medytację poczuję, kim jestem, zmieni się także moje 
działanie w świecie. 
 
Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.  

1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W 
praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy choć odrobinę wyciszenia. 

2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze jeśli będzie to pół godziny. Pora dnia nie jest 
istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy nie zasnęli. 

3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć na małej 
ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy stole.  

 
Przebieg lectio divina 
Istotą tej metody jest jej podział na kilka części: 

1. Czytanie (lectio), 
2. Medytację (meditatio), 
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio). 
4. Działanie (actio) 

 
Całość powinna być poprzedzona chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha 
Świętego o dobre owoce. Na zakończenie powinniśmy podziękować Bogu oraz dokonać refleksji 
nad naszą modlitwą – jak się czuliśmy, co było dobre w tej modlitwie a co należałoby w niej 
poprawić w przyszłości. 
 
Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty.  
 
Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go w całości. Może się 
zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem nad którym powinniśmy zatrzymać się 
dłużej. Czytam Pismo Święte powoli i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by 
spotkać Boga w Jego Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle 
będzie to jeden werset), który nas poruszy. To poruszenie może mieć bardzo różny charakter. 
Może to być ciekawość, niezrozumienie, pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest 
świadectwem, że ten werset jest dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub 
agresja rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus w Słowie 
Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. Jest bardzo istotne zwrócenie 
uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są 
ważne ponieważ, ukazują nam one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ 
są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to grzechem. 
Materią grzechu będzie dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
 

Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

 
  



 

 

Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.  
 
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na 
znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego 
fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam 
pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, 
objawia, komunikuje. Ważne jest aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują. 
 
Oratio – Teraz ty mów do Boga a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów 
(contemplatio).  
 
Na pewnym etapie medytacji zamienia się ona w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny 
charakter. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Módl się prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być 
„porwani” przez Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż 
naszym działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i 
kierunek przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. 
Może mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by 
pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio - Twojej modlitwy do Boga, którą 
wzbudziło rozważanie danego fragmentu  - może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy 
przy Bogu bez słów - wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie 
będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-28) 
 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest 
Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.  
 
Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.  
 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: 
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, 
jakim był" (Jk 1, 23-24).  
Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś postanowienia, 
zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to zapisz sobie 
konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. Po pewnym czasie 
będziesz wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem 
konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania 
ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka, porusza go, przekonuje o tym co 
prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji życiowych i zaprasza do 
podejmowania zmian. 
 
Jeśli jednak po wielokrotnym jej praktykowaniu nigdy nie będziesz się czuł poruszony i wezwany 
do konkretnego czynu, to może znaczyć, że Twoja modlitwa ze Słowem ma charakter czysto 
akademicki, nie przemienia Twojego serca, nie prowadzi do nawrócenia i nie dotyka Ciebie w 
Twojej własnej historii życia. 
  



 

 

26.06.2016, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIE OGLĄDAĆ SIĘ ZA SIEBIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 9,51-62 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Trudna jest nasza droga, Elizeusz mógł pożegnać się z rodzicami, kiedy usłyszał od 
swojego mistrza "Pójdź za mną!". Duch Święty mieszkał w nim i go prowadził. 
Wymagania Jezusa dla nas są jeszcze większe. Jezus mówi, że kto wstecz się ogląda 
nie nadaje się do Królestwa Bożego. Co więc zrobić, żeby się nie frustrować, kiedy nam 
się nie udaje zostawić wszystko i iść za Jezusem?  Trzeba dać się poprowadzić 
Duchowi tak jak święty Paweł naucza w dzisiejszym drugim czytaniu "Ciało bowiem do 
czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między 
nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić 
duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa." 

 "Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć." Jezus wypowiada te słowa w 
chwili, gdy Samarytanie wyrzucają go ze swojej wioski. Spróbuj przyjrzeć się jakie 
uczucia budziły się w Jezusie, jak przeżywał odrzucenie przez cudzoziemców. Rozważ 
czy Ty chcesz przyjmować Jezusa w mieszkaniu swojego serca, czy jest ono otwarte i 
czy Jezusowi jest tam dobrze? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Duchu Święty Ty jesteś sprawcą wszelkiego chcenia i działania, dopomóż mi wypełniać 
wymagania Ewangelii 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

27.06.2016, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PÓJŚĆ W NIEZNANE ZA JEZUSEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 8, 18-22 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

  Pan Jezus daje wskazówki, jak będzie wyglądać życie tych, którzy pójdą za Nim: «Lisy 
mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 
głowę mógł położyć, i w innym miejscu: Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego 
słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który 
narodził się z Ducha» (J 3, 8) - to oznacza brak stałego domu, czyli zasiedzenia, 
spoczęcia na laurach, odpoczynku w bezpiecznym i spokojnym ciepełku - może 
ciasnym i nie do końca wygodnym, ale znanym i własnym. Dla nas pójście za Jezusem 
oznacza gotowość do ciągłej wędrówki w nieznane - ciągły wzrost w wierze, ciągłe 
odkrywanie prawdy o sobie samym i nawracanie się, ciągłe poszukiwanie woli Bożej i 
walka o jej wypełnienie. Czy oddałem Bogu stery mojego życia na tyle, by iść za Nim w 
ślepo, nie znając do końca szlaku? Czy pragnę pójść za Jezusem i porzucić swoje 
podpórki, zabezpieczenia, bezpieczne gniazdko swoich przyzwyczajeń i schematów? 

 Dlaczego Jezus nie pozwala pogrzebać ojca? Jakie myśli, uczucia we mnie budzi ta 
sytuacja? Panie, pozwól mi najpierw... - człowiek stawia Bogu warunek, stawia swoją 
wolę nad wolą Bożą, jakby Bóg nie wiedział o obowiązku pogrzebania ojca, jakby 
człowiek wiedział lepiej i więcej od Boga i musiał Go korygować. Czy widzę w sobie 
taką postawę? Czy tłumaczę Jezusowi moje "ale"? Zaufać Bogu to uwierzyć, że On 
naprawdę wie lepiej i Jego plan jest dla mnie najlepszy. 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Duchu Święty, który przynosisz wolność, proszę uwolnij moje serce i umysł ze zniewoleń, 
z lęków, z przymusu panowania nad moim życiem. Uzdolnij mnie Panie do całkowitego 
zawierzenia Tobie, pragnę pójść za Tobą Jezu! 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

28.06.2016, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAUFAĆ JEZUSOWI W KAŻDEJ SPRAWIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 8, 23 - 27 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 "Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. 
Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!". Nasi 
przodkowie ukuli powiedzenie: "jak trwoga to do Boga". I tak często postępuję. Na co 
dzień to Ty nam Panie nie jesteś potrzebny bo my swoje wiemy ale jak coś nam 
zagraża, to zwracamy się do Ciebie. A może Ty wolisz abyśmy zwracali się do Ciebie 
po prostu każdego dnia i bez specjalnej okazji., tak jak syn rozmawia z ojcem np. o 
meczu, córka radzi się matki i dzieli się z nią nawet błahymi sprawami. Może Ty, Panie 
chcesz dzielić z nami każdą godzinę dnia, każde osiągnięcie i każdą porażkę. Czy już 
dojrzałem do tego aby traktować Cię jak Ojca i Matkę, jak członka mojej rodziny? 

 "A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Potem wstał, rozkazał 
wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza”. Codziennie powtarzam, że jesteś 
Wszechmocny i Wszechmogący a jednak nie powierzam Tobie swoich problemów tylko 
usiłuję sam je rozwiązywać lub radzić się kogo się da. Ty wszystko możesz a jednak 
tak trudno jest powierzyć Tobie moje sprawy. Czy aby nie jestem małej wiary tak jak ci, 
którzy byli z Tobą w łódce? A może boję się, że Twoje "rozwiązanie" moich kłopotów 
okaże się bardzo nie po mojej myśli?  

 "A On rzekł: przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. 
Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! 
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, małej wiary? 
(Mt 14, 29 - 31). Cud stał się udziałem Piotra bo już szedł po wodzie czego człowiek 
uczynić nie może. Pomimo to zwątpił, wystraszył się i zaczął tonąć. Ile już cudów było 
moim udziałem a ja ich nie dostrzegłem, nie uwierzyłem, szukałem ludzkich wyjaśnień 
dla rzeczy niepojętych? Nie jestem inny niż Piotr i może tak jak Piotr wypierałem się 
Ciebie. Panie przebacz nam nasze winy i bądź przy nas abyśmy nie pobłądzili.  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu, nie dopuść abym oddalił się od Ciebie.  

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

29.06.2016, środa , Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UWIERZYĆ W BOŻE MIŁOSIERDZIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 3, 1-10  

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 W dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich opisany jest cud uzdrowienia człowieka 
chromego od urodzenia. Ten człowiek całe swoje życie był uzależniony od jałmużny 
oraz pomocy innych ludzi. O tym, jak bardzo nieszczęśliwym i zrezygnowanym był 
człowiekiem, może świadczyć to, że prosząc o datki nie patrzył na mijających ludzi. 
Wiedział, że zobaczyć może w ich oczach obojętność, a co najwyżej współczucie. 
Zastanów się, czy jest w twoim życiu coś, jakieś zranienie, wspomnienie lub postawa, 
która blokuje cię w rozwoju duchowym? A może jest coś co uzależnia cię od ludzi tak 
bardzo, że nie jesteś w stanie sam stawiać kroków, podejmować decyzji?  

 Po tej refleksji zwróć proszę uwagę, że tego człowieka przyniesiono w największy 
skwar, bo około godziny 15:00.  Posadzono pod Brama Piękną (zwaną też Złotą) 
jedyną, która prowadziła na Wzgórze Świątynne.  Siedzi więc i cierpi z powodu upału, 
swojej ułomności, braku perspektyw oraz z powodu tego, że jest o krok od JAHWE a 
nie może wejść do Świątyni by się modlić o uzdrowienie. Brama, pod którą siedzi 
posiada dwa łuki: północny nazywany jest Łukiem Żalu a południowy Łukiem 
Miłosierdzia. Czy są w Twoim życiu momenty, gdy masz serdecznie dość wszystkiego 
co cię spotyka? Jesteś umęczony, obolały i czujesz, że twoje modlitwy zatrzymują się 
przed progiem Domu Bożego! To jest ŻAL. Zauważ jednak, że drugi łuk to 
MIŁOSIERDZIE. W tym miejscu Pan Jezus, za pośrednictwem innych ludzi, zaprasza 
cię byś podniósł wzrok odrywając się od swojej codzienności, sytuacji życiowej oraz 
problemów. On ofiaruje ci nie to, co chwilowo zaspokoi część potrzeb, jak złoto czy 
srebro. On daje ci Siebie samego, a przez to uwalnia od zniewoleń, które zatrzymują 
cię na progu pod łukiem żalu. 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu proszę Cię o łaskę wiary w Twoje niezmierzone miłosierdzie. Proszę pomóż mi 
się podnieść z tego co mnie ogranicza i pęta, bym mógł „chodząc i skacząc” iść na 
spotkanie z Tobą, ukrytym w Eucharystii. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

30.06.2016, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU, TO ODDAWAĆ JEZUSOWI TO, CO W NAS SŁABE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 9,1-8 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 On bluźni; Żydzi  uważali Jezusa za bluźniercę, bo wiedzieli, że władzę odpuszczania 
grzechów ma tylko Bóg. Słowa Jezusa są więc dla nich nie do przyjęcia. Jezus pomaga 
im zrozumieć, że Jego słowa są prawdziwe i pociągają za sobą skutki. 

 Cóż bowiem  łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też 
powiedzieć: „Wstań i chodź!”; jedno i drugie nie jest łatwe. Ale uzdrowienie można 
udokumentować, zobaczyć, a przebaczenie  jest niewidoczne. Jezus najpierw uzdrowił 
duszę sparaliżowanego, odpuszczając mu grzechy. Uzdrowienie duszy i serca, sprawia 
otwarcie się na łaskę i miłość Boga. Uzdrowienie ciała jest uzupełnieniem nawrócenia. 
Czy wierzę, że Jezus może mnie uzdrowić?  

 Ciało i duch są integralnymi częściami człowieka. Jezus mógł „tylko” uzdrowić 
paralityka, jak to czynił przy innych okazjach. Jednak chciał pokazać, że byłoby to 
działanie połowiczne. Człowiek potrzebuje również uleczenia wewnętrznego. Dokonuje 
się ono w sakramencie pojednania. Jezus ma moc odpuszczać grzechy i tę moc 
przekazał kapłanom. Czy dbam o swoje ciało? A o duszę? Czy regularnie i należycie 
przygotowany przystępuję do spowiedzi? 

 Łoże; jest odznaką naszej słabości. Jezus każe paralitykowi wziąć to, co w nim słabe, 
co niedomaga. A On to, co słabe przemieni w to, co silne. Co w moim życiu jest słabe, 
sparaliżowane i wymaga uleczenia? Myśli? Uczynki? Dusza? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie, Ty chcesz nieustannie przywracać mi zdrowie. Dziękuję Ci za sakrament 
pojednania, w którym wszyscy możemy czerpać ze źródeł Twojego nieskończonego 
miłosierdzia.  

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

01.07.2016, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WZYWAĆ IMIENIA PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Amosa  9, 11-15 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

  W naszym życiu możemy doświadczyć wielu ruin moralnych, materialnych czy 
duchowych. Bóg żywy obiecuje nam odremontowanie tych zniszczeń. Prorok Amos 
pisze: W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, 
ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i 
wszystkie narody. Nie będzie się pytał o powody zniszczeń. Warunkiem jest wzywanie 
Bożego imienia nad tymi zniszczeniami. 

 Wzywanie Bożego imienia będzie miało moc wyprowadzania z niewoli, w której  się 
znaleźliśmy z powodu naszej niewierności i porzucenia Boga żywego. Niewole  Narodu 
Wybranego na przestrzeni całej historii zbawienia są związane z ich niewiernością i 
oddawaniem czci innym bogom. Naszymi bogami współcześnie mogą być: praca, 
wykształcenie, dzieci, hedonizm, wypoczynek, rozum. Dzisiaj Jezus zaprasza nas, 
abyśmy odkrywali nasze bożki, wszystko, co staje się ważniejsze od Niego samego. 
Zaprasza nas, abyśmy wzywali Jego imienia nad naszymi niewolami rodzącymi 
nieszczęście. 

 Czy dostrzegasz zniszczenia, ruiny w twoim życiu? Czego one dotyczą? Czy wzywasz 
imienia Bożego nad tymi ruinami? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję, że pozwalasz mi dostrzegać moje ruiny. Dziękuję za dar wiary. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

02.07.2016, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ STAN BŁOGOSŁAWIONEGO 
GRZESZNIKA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 9, 9-13 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Bycie grzesznikiem to doświadczanie braków, kruchości i słabości. Jezus wybiera 
jednak towarzystwo ludzi niedoskonałych, odrzuconych i niemile widzianych.  Dlaczego 
wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: 
«Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się 
zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby 
powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». Dla Jezusa cenny jest grzesznik, który się 
nawraca. 

 Na Jezusowe orędzie najhojniej odpowiadają napiętnowani grzesznicy. Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was 
Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice 
uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu 
uwierzyć. (Mt 21, 31-32) Skruszony grzesznik otwarty jest na  zbawienie, wsparcie i 
miłosierdzie.  

 Czy widzisz swój własny grzech? Czy dziękujesz Jezusowi, że jesteś grzesznikiem, 
który potrzebuje lekarza? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję za odkrycie, że jestem  grzesznikiem. Dziękuje, że mogę wołać do Ciebie. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

26.06.2016, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 9,51-62 

 
Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się 
do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i 
przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc 
to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby 
ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. 
I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 
Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: 
Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten 
zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego 
ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 
królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale 
pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu 
odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do królestwa Bożego. 
 
 

27.06.2016, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 8, 18-22 

 
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. 
A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, 
pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy 
mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Ktoś inny spośród uczniów rzekł 
do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». 
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym 
grzebanie ich umarłych!» 
 
 
  



 

 

28.06.2016, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 8, 23 - 27 

 
Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 
Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; 
On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, 
ratuj, giniemy!” 
A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Potem wstał, 
rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. 
A ludzie pytali zdumieni: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu 
posłuszne".   
 
 
 
 

29.06.2016, środa – Dzieje Apostolskie 3, 1-10  

 
Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, 
wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. 
Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby 
wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra, i 
Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.  
Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: «Spójrz na 
nas». A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny.  
Piotr powiedział: «Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W 
imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!»  
I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał 
władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i 
wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.  
A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w 
nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby 
żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go 
spotkało. 
 
 
 
  



 

 

30.06.2016, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 9,1-8 

 
Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego 
miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc 
ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje 
grzechy». 
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. 
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych 
sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje 
grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż 
Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do 
paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!» 
On wstał i poszedł do domu. 
A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił 
ludziom. 
 
 

01.07.2016, piątek – Księga Amosa  9, 11-15 

 
W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego 
szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by 
posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego 
imienia – mówi Pan, który to uczyni. Oto nadejdą dni – mówi Pan – gdy 
będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za 
siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie 
pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – 
odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić 
będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich 
ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój 
Bóg». 
 
 
  



 

 

02.07.2016, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 9, 9-13 

 
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, 
siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on 
wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło 
wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. 
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz 
Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»On, usłyszawszy 
to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 
Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż 
ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników». 
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