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Drodzy parafianie, 

mamy nadzieję, że broszura, którą bierzecie do ręki, pomoże Wam w czytaniu i 
rozważaniu Słowa Bożego a w ten sposób spotkaniu z Bogiem żywym, obecnym na 
kartach Pisma Świętego. Naszym celem jest pokazanie Wam przystępnego i prostego 
sposobu czytania, słuchania i modlitwy Pismem Świętym, tak, aby Słowo Boże, z którym 
się spotkacie, prowadziło Was w codziennym życiu. Szczególnie tych wszystkich, którzy 
rozpoczynają korzystanie z naszej propozycji prosimy o przeczytanie kilku wskazówek 
poniżej. One objaśnią Wam, jak najlepiej skorzystać z broszury, po którą sięgnęliście. 

 

Broszura składa się z 3 części, w kolejności: 

a) propozycji czytania i rozważania na każdy dzień tygodnia,                                                              
b) fragmentów Pisma Świętego do każdego z dni tygodnia (zgodnie z rokiem liturgicznym),            
c) opisu metody modlitwy z Bożym Słowem.  

 

Możesz z niej korzystać w następujący sposób: 

1. Zaznajom się z proponowanym sposobem czytania czytając opis metody Lectio 
Divina na ostatnich stronach. Nie chodzi o to, abyś wszystko zapamiętał(a), ale 
ogólnie wiedział(a) jak ona przebiega.  

2. Przejdź do konkretnego dnia tygodnia i krok po kroku przechodź od jednego punktu 
do drugiego, według podanych wskazówek, czyli: wycisz się i zaproś Ducha 
Świętego do modlitwy, przeczytaj tekst do danego dnia … i tak dalej według 
wskazówek, zgodnie z zaproponowanym schematem. 

3. W trakcie takiego czytania i rozważania możesz, jeśli poczujesz potrzebę, ponownie 
sięgać do opisu metody zamieszczonego na ostatnich stronach. To pomoże Ci lepiej 
rozumieć i przeżyć Twoje osobiste spotkanie z Jezusem obecnym w Bożym Słowie. 

4. To samo powtarzaj dla każdego innego dnia tygodnia. Bądź wytrwały(a) i 
cierpliwy(a) a zobaczysz owoce swojego spotkania ze Słowem, bo spotykając się ze 
Słowem spotykasz się z samym Jezusem. Nie spiesz się, poświęć na to 
przynajmniej 15 minut każdego dnia. 

5. Jeśli masz uwagi czy też chcesz się podzielić swoimi wrażeniami i odkryciami ze 
spotkania z Jezusem z Bożym Słowie, możesz napisać do nas na: slowo@onjest.pl  
lub przekazać swoje uwagi Księdzu Proboszczowi. 

 

Pozdrawiamy i życzymy błogosławionego spotkania ze Słowem Bożym - Redakcja 
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24.02.2019, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Psalm 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

➢ Nasze ludzkie życie naznaczone jest słabością i kruchością.  Bywamy ślepi i głusi na 
wołanie Boże, na wołanie innych (naszego współmałżonka, naszych dzieci). Psalmista 
mówi do nas, że Bóg odpuszcza wszystkie nasze winy, leczy wszystkie nasze niemoce. T 
prawda, jednak pod warunkiem, że będziemy chcieli z Nim współpracować, gdyż On tak 
nas stworzył, że nie pogwałci naszej wolności. 

➢ Nasza współpraca polega na nawracaniu się, to znaczy podejmowaniu koniecznych zmian, 
przyjmowaniu prawdy o sobie i swojej słabości. Autor psalmu pisze: Nie postępuje z nami 
według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo 
wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. 

➢ Skrucha i pokora to klucz do pokonywania naszych słabości. Święty Piotr pisze: Bóg 
bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną 
ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na 
Niego, gdyż Jemu zależy na was. (1P 5, 5c-7) 

➢ Jak rozumieć skruchę? Św. Jan Maria Vianney o skrusze: „Chrystus mówi, że drzewo 
poznaje się po owocach – TAKŻE PRAWDZIWĄ SKRUCHĘ POZNAJE SIĘ PO ZMIANIE 
POSTĘPOWANIA. Nie wystarczy opłakiwać grzechy – trzeba je porzucić i unikać 
wszystkiego, co na nowo może nas doprowadzić do upadku” 

➢ Jak rozumieć pokorę? Najkrócej mówiąc, pokora to prawda o tym kim i jaki jest Bóg oraz 
prawda o tym kim ja jestem wobec Boga. Św. Teresa z Avila o pokorze: „Zastanawiałam 
się któregoś dnia nad pytaniem, dlaczego Pan tak bardzo kocha cnotę pokory, i nagle, 
(…)stanęła mi przed oczyma ta racja, że Bóg jest prawdą najwyższą, a pokora niczym 
innym nie jest, tylko chodzeniem w prawdzie. Nie ma zaś prawdy większej nad tę, że sami 
z siebie nic nie mamy dobrego, że nasza jest tylko nędza i nicość. Kto tego nie rozumie, 
ten chodzi w kłamstwie. Im zaś kto szczerzej uznaje tę prawdę, tym przyjemniejszy staje 
się Bogu”. 

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

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu 
miłowanie moich nieprzyjaciół jest dla mnie bez Ciebie niemożliwe. Obdarz mnie łaską 
przebaczenia i pojednania. 

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?  



 

 

25.02.2019, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DEMASKOWAĆ SWOJĄ NIEWIARĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 9, 14-29 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ Tajemnica niepowodzenia apostołów, ale także i niepowodzenia w naszym życiu tkwi w 
niewierze. Jezus do zrozpaczonego ojca mówi: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest 
dla tego, kto wierzy». Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu 
niedowiarstwu!» Wielokrotnie naszym największym grzechem nie jest nawet 
nieczystość, kłamstwo, zdrada czy jakikolwiek inny grzech, tylko grzech niewiary. Autor 
Listu do Hebrajczyków pisze o tym jednoznacznie: Bez wiary zaś nie można podobać 
się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza 
tych, którzy Go szukają. (Hbr 11,6) Często nasze wszelakie problemy nie są 
rozwiązywane szybko i muszą czekać w czasie z powodu naszej niewiary. Jakie 
problemy w twoim życiu są nierozwiązane, choć prosisz już o nie bardzo długo? Czy 
prosisz o dar wzrastania w wierze? 

➢ Ojciec epileptyka jest bardzo zdeterminowany. Widząc szansę na zmianę sytuacji woła 
natychmiast: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! Determinacja to bardzo ważna 
cecha potrzebna do rozwiązywania naszych problemów. Biblijna wdowa, która prosiła o 
wsparcie sędziego, otrzymała to, o co prosiła, ponieważ była zdeterminowana i 
uciążliwa. W tłumaczeniu żydów mesjanicznych przy opisie postawy owej 
zdeterminowanej wdowy użyto słowa "nudnik", zapożyczonego z języka jidysz, które 
oznacza kogoś, kto uparcie nudzi, dręczy, naprzykrza się. Żydzi mesjaniczni tekst o 
wytrwałości w modlitwie tłumaczą w sposób szczególnie podkreślający determinację: 
Ponadto ja sam mówię wam: nie przestawajcie prosić, a bedzie wam dane; nie 
przestawajcie szukać, a znajdziecie; nie przestawajcie pukać, a otworzą wam drzwi. Bo 
każdy, kto wytrwale prosi, otrzymuje, a ten, kto wytrwale szuka, znajduje, temu zaś, kto 
nie przestaje pukać, otworzą drzwi. (Łk 11, 9-10) Czy jesteś osobą zdeterminowaną? 
Czy potrafisz prosić Jezusa z determinacją w konkretnych problemach? 

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 Ci za dar wytrwałości i determinacji. Dziękuję za dar wzrastania w wierze. 

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?  



 

 

26.02.2019, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ TAKTYKĘ PROWADZENIA BOŻEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę 
Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Mądrość Syracha 2, 1-11 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

➢ Współczesny człowiek chciałby żyć według maksymy świata: Aby było miło, lekko i przyjemnie. 
Tej filozofii służą przeróżne życiowe udogodnienia: pralki, lodówki, pieluchy jednorazowe, 
komputer, internet. Owe wynalazki wspierają człowieka, ułatwiają mu życie, ale nie wychowują. 
Bóg ma jednak zupełnie inną pedagogikę wychowawczą: Dziecko, jeśli masz zamiar służyć 
Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a 
nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przeciwności, pokonywanie przeszkód życiowych, 
sprawiają, że człowiek ma możliwość hartowania się, wzrastania, łamania swojej pychy. Kto 
miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć. (Syr 
30,1) Masz dzieci? Wychowuj je, zginaj im karki od młodości! (Syr 7,23) Czy odkryłeś sens 
Bożej pedagogiki w swoim życiu? Jak traktujesz życiowe niepowodzenia, sytuacje bolesne, 
trudne. Czy pytasz się o ich sens? 

➢ Spójrzmy dalej: Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia 
bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia. Bądź 
Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Trudne wydarzenia i 
doświadczenia zmuszają człowieka do rozwoju i wzrastania w wierze. Najlepszym bodźcem 
tego wzrostu jest uwielbianie Boga żywego, jak to czynili młodzieńcy w piecu ognistym. 
Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców - pełen chwały i wywyższony na wieki. 
Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości - chwalebne i wywyższone na 
wieki. (Dn 3, 52) Jak zachowujesz się w czasie swojego utrapienia, pieca ognistego? Czy twoja 
postawa jest podobna do młodzieńców w piecu ognistym? 

➢ Bóg zachęca także do bojaźni Bożej. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, (…) 
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, 
spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania! Dar bojaźni Bożej, czyli taka postawa 
człowieka, która nie chce obrazić Boga swoim grzechem, to klucz do życia sensownego, 
dobrze przeżytego. Przy bojaźni Pańskiej nie ma niedostatku, a żyjąc w niej nie potrzeba 
szukać pomocy. (Syr 40, 26) Czy jesteś człowiekiem bojaźni Bożej, chcesz żyć bez grzechu? 
Czy prosisz Boga żywego o dar bojaźni Bożej? 

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 Ci za 
dar bojaźni Bożej. Dziękuję za Twoją strategię wychowania mnie. 

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?  



 

 

27.02.2019, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W BOGACTWIE KOŚCIOŁA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 9, 38-40 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami - jakie myśli, uczucia powodowały 
uczniami? Strach, że ci "inni" coś źle zrobią i skrzywdzą ludzi? A może lęk przed 
utraceniem pozycji - wyłącznych, wybranych uczniów Jezusa? Wywyższanie się i chęć 
zawładnięcia ewangelii na wyłączność? Jest jakaś skaza w naszych sercach, że łatwiej 
nam się zamknąć niż otworzyć, łatwiej dzielić, niż jednoczyć, łatwiej się poddać lękowi 
niż zaufać i widzieć dobro.  

➢ Można być blisko Jezusa, jak uczniowie, jak apostoł Jan: chodzić z Nim i czynić cuda - 
a jednak ulec pokusie zamknięcia się w swoim wyobrażeniu o wyłącznie prawidłowej 
duchowości. Bo skoro "jestem tak blisko Jezusa, to na pewno ja mam rację". Kościół 
jest przebogaty w różne formy przeżywania wiary, jest w nim miejsce na przeróżne 
wspólnoty i grupy: na różaniec, charyzmatyczne uwielbienie i kontemplację w ciszy. 
Tym bogactwem obrazuje samego Boga (w końcu jest Ciałem Chrystusa), który jest 
niepoznawalny, tak różny i bogaty, że nigdy w żadnej formule nie uda się Go ludziom 
opisać i zamknąć. Jak postrzegasz tą różnorodność - czy nie budzi w Tobie lęku przed 
innością? Czy nie poddajesz się postawie osądzania i wrogości wobec niezrozumiałych 
może form modlitwy, wspólnot i duchowości innych od Twojej? 

➢ Uczniowie mieli bardzo mocne poczucie wspólnoty, swojej tożsamości i misji zleconej 
przez Jezusa. Czy Ty znasz swoje miejsce w Kościele, swoją misję od Jezusa? Jesteś 
wyjątkowym dzieckiem Boga, ważnym w Jego planach. Jezus przygotował dla Twojego 
życia piękną misję i zadania, które podejmując będziesz głęboko szczęśliwy i spełniony. 
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, 
które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2,10)  

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 pomóż mi odnaleźć w moim sercu Twoje pragnienia, Twoje marzenia, które chcesz 
spełniać we mnie i przeze mnie. 

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?  



 

 

28.02.2019, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE W IMIĘ JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 9, 41-43. 45. 47-50 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ Zanim zaczniesz rozważać dzisiejszy fragment wyobraź sobie, że stajesz przed 
lekarzem, który oznajmia Ci, że jedynym ratunkiem dla twojego życia jest całkowita 
rezygnacja ze słodyczy, mięsa, papierosów itp. Aby ocalić życie musisz porzucić swoje 
miejsce zamieszkania i wyruszyć na drugi koniec kraju zostawiając znajomych, 
przyjaciół, może część rodziny, pracę, dom itp. Myślę, że dla zachowania życia każdy z 
nas zastosowałby tak radykalne zalecenia.  

➢ Tymczasem, gdy Jezus mówi, że aby zostać zbawionym, należy odciąć się radykalnie i 
nieodwracalnie od grzechu, (symbolizuje to odcięcie kończyny) to zaczynamy narzekać 
i kalkulować. Nagle grzech otrzymuje zmiękczacze: mały, niewinny, głupi. To, co robią 
wszyscy, staje się ważniejsze niż przykazania czy głos sumienia. Modlitwa, regularna 
spowiedź i Komunia Św. rozciągają się w czasie i zawsze jest „coś” ważniejszego do 
zrobienia. Dzieje się tak dlatego że nie rozumiem ZBAWIENIA. Jest to jakaś mglista 
formułka teologiczna, za którą nie stoi moje prawdziwe przeświadczenie o jego 
wartości. Jeżeli zdrowie i życie tu na ziemi jest bezcenne, to jak bardzo wartościowe 
jest życie wieczne? Zadaj sobie więc pytania: Czym jest dla mnie ZBAWIENIE?, Jak 
ważne jest dla mnie to, by wejść do Królestwa Niebieskiego? Czy moje czyny i postawa 
ukazują wartość życia wiecznego, jaką deklaruję?  

➢ To trudne pytania, ale ja chcę zwrócić twoją uwagę na coś, co moim zdaniem jest 
najważniejsze w tym, co powiedział Pan Jezus. Co to jest? To „podana szklanka wody”, 
czyli bezinteresowne miłosierdzie, bo co można zarobić tym gestem, które zauważa 
potrzebę bliźniego? Dlatego czyń uczynki miłosierdzia w imię Jezusa, a nie utracisz 
nagrody i nie będą ciebie dotyczyć ostrzeżenia z dalszej części tekstu.  

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 uwrażliwiaj moje serce, bym zauważał potrzeby innych i pragnął w 
Twoje imię im pomagać. 

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?  



 

 

01.03.2019, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ PANA W SAKRAMENCIE 
MAŁŻEŃSTWA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 10,1-12 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ Prawo stawia wobec ludzi pewne wymagania. Człowiek bardzo często nie dorasta do 
wymagań prawa i ich nie zachowuje. Przekracza je, wchodząc tym samym w konflikt z 
prawem. Wówczas stara się znaleźć różne rozwiązania tej sytuacji, „furtki” przez które 
wychodzi, w zależności od okoliczności. Jedną z takich furtek, zarówno u Izraelitów, jak 
i w dzisiejszych czasach jest rozwód, który jest dopuszczalny prawem ludzkim, ale nie 
Bożym.   

➢ Opuszczenie rodziców, złączenie z ukochaną osobą oraz zbudowanie przez 
mężczyznę i kobietę jedności duchowej, psychicznej i cielesnej opisuje pierwotny 
zamiar Boga wobec małżeństwa. Plan ten nie zakłada rozwodu. Po grzechu pierwszych 
ludzi okazało się, że człowiek nie jest w stanie trwać w takiej jedności, jaka była 
zamierzona w stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego Mojżesz 
pozwolił na list rozwodowy. Jezus poprzez swoją śmierć odkupił człowieka i na nowo 
uczynił go na obraz i podobieństwo Boga. Podczas chrztu umiera nasz „stary” człowiek, 
a rodzi się nowy, który jest w stanie żyć w jedności i nierozerwalności małżeńskiej. Czy 
będąc ochrzczonym dopuszczam myśli o rozwodzie w sytuacji kryzysowej? 

➢ Podczas sakramentu małżeństwa zostaliśmy obdarowani wszystkimi łaskami, które 
nam są potrzebne do zbudowania trwałego związku kochających się ludzi. Czy czerpię 
z tych łask w chwilach trudnych? Czy proszę Boga, aby mocą tego sakramentu 
pomagał nam przezwyciężać trudności w małżeństwie, brak zgody, złość, wzajemne 
obwinianie się, zakładanie złej woli u małżonka, własny egoizm,…? 

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, w dniu ślubu zaprosiliśmy Ciebie do naszego małżeństwa. Proszę Cię działaj w nim 
z mocą, uzdrawiaj nasz związek, lecz rany, które zadaliśmy sobie jako małżonkowie, bądź 
naszą Drogą i Życiem. 

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?  



 

 

02.03.2019, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ JAK DZIECKO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 10, 13-16 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ „...do takich bowiem należy królestwo Boże.” – do „takich” czyli do jakich? Mamy być 
jak dzieci, ale co to znaczy? 

➢ Na pewno nie chodzi tu o dziecięce, infantylne myślenie. Św. Paweł pisze do Koryntian: 
„Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu” (1 Kor 14, 20), i jeszcze dodaje w liście 
do Efezjan: „Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą 
Pana.” (Ef 5, 17) Nie chodzi też o jakąś słabość czy niesamodzielność. Św. Paweł 
wyrzucał Koryntianom ich duchową niedojrzałość i słabość: „Mleko wam dałem, a nie 
pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni.” (1 Kor 3, 2). 

➢ W takim razie cóż jest takiego w dziecku, co pomaga wejść do królestwa Bożego? 
Myślę, że pomocą może być inne, podobne zdanie wypowiedziane przez Jezusa: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” (Mt 5, 
3) To właśnie świadomość swoich słabości, swoich ograniczeń i braków jest tym, co 
otwiera nas na Boga. Moja kilkuletnia córka zupełnie naturalnie, bez wstydu prosi mnie 
o pomoc we wszystkim czego jeszcze nie umie. I otrzymuje tę pomoc zupełnie za 
darmo. Stając się dorośli próbujemy udowodnić sobie i innym, że jesteśmy 
samowystarczalni... I w ten sposób zamykamy się na szczodrość Boga, na 
rzeczywistość Bożego królestwa, w którym wszystko jest za darmo. 

➢ Jeśli próbuję sam walczyć z moim grzechem, albo patrzę się tylko na to, co mi się udaje 
i myślę sobie „jestem dobry”, to po co mi Boże zbawienie? Jeśli przyznam się przed 
sobą i przed Bogiem do mojej grzeszności, do mojej słabości, wtedy mogę przyjąć 
Boże miłosierdzie i doświadczyć w pełni radości Ewangelii.  

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: 
Dobry Ojcze w Niebie, ty kochasz mnie jako swoje dziecko z moją słabością i 
grzesznością. Dziękuję Ci! Pomóż mi proszę stawać się lepszym, pomóż mi kochać. 

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 NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 24.02.2019, niedziela – Psalm 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 

 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 
Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 
On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, * 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 
Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
Jak odległy jest wschód od zachodu, * 
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. 
 

25.02.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Marka 9, 14-29 

 
Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, 
ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. 
Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. 
On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?» Jeden z tłumu odpowiedział 
Mu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha 
niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, 
zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, 
ale nie mogli». Odpowiadając im, Jezus rzekł: «O plemię niewierne, jak długo 
mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!» I 
przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, 
tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: «Od 
jak dawna to mu się zdarza?» Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. I często 
wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, 
zlituj się nad nami i pomóż nam». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko 
możliwe jest dla tego, kto wierzy». Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, 
zaradź memu niedowiarstwu!» A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał 



 

 

surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z 
niego i więcej w niego nie wchodź!» A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim 
miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On 
umarł». Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do 
domu, uczniowie pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go 
wyrzucić?» Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i 
postem». 
 

26.02.2019, wtorek – Mądrość Syracha 2, 1-11 

 
Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na 
doświadczenia! 
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie 
utrapienia! Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim 
dniu ostatnim.  Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych 
losach poniżenia bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych 
Bogu – w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe 
drogi i Jemu zaufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie 
zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, 
a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się 
dobra, wiecznego wesela i zmiłowania! Popatrzcie na dawne pokolenia i 
zobaczcie: kto zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo kto trwał w bojaźni 
Pańskiej, a został opuszczony? Albo kto wzywał Go, a On nim wzgardził? 
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w 
czasie ucisku. 
 

27.02.2019, środa – Ewangelia według św. Marka 9, 38-40 

 
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 
z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo 
nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, 
kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto 
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami». 
 

28.02.2019, czwartek – Ewangelia według św. Marka 9, 41-43. 45. 47-50 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 
temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 



 

 

dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do 
piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema 
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, 
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i 
ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz jeśli 
sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i 
zachowujcie pokój między sobą». 
 

01.03.2019, piątek – Ewangelia według św. Marka 10,1-12 

 
Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do 
Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. 
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, 
czy wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» 
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych 
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy 
się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz 
jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». 
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala 
swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona 
opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». 
 

02.03.2019, sobota – Ewangelia według św. Marka 10, 13-16 

 
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali 
im tego. 
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». 
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

 
  



 

 

LECTIO DIVINA – METODA CZYTANIA I ROZWAŻANIA SŁOWA BOŻEGO 
 
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 rozważanie Bożego Słowa zobaczę, 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. To kluczowy moment przed każdym czytaniem i rozważaniem Bożego 
Słowa. Głębokie znaczenie Pisma Świętego jest sekretem znanym tylko Duchowi Świętemu, który 
objawia je komu chce, jak chce, kiedy i gdzie chce. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 
Boga samego – pisze św. Paweł (1Kor 2,10). Tego Ducha Bóg udzielił i pragnie udzielać nam, jak 
mówi św. Łukasz: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). Dlatego tak 
ważne jest, aby prosić o Ducha Bożego, który sam sprawi, że księga Pisma Świętego zostanie dla 
nas otwarta, to znaczy zrozumiemy jego sens dla nas dziś – w czasie i miejscu, w którym się 
aktualnie znajdujemy. 
 
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, czasami kilka), 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. 
Grzechem może stać się 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 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.  
(Jk 1, 23). 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. 
Pamiętaj, że działaniem może być także przyzwolenie, zgoda wobec Boga, aby coś w tobie 
zmienił, aby sam działał w tobie i przemieniał ciebie tak, jak chce. Po pewnym czasie będziesz 
wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Twoim Actio może być także nauczenie się na pamięć jakiegoś wersetu z aktualnego czytania. 
Możesz także pomyśleć, jakie słowo, frazę czy werset zabierzesz ze sobą na cały dzień, to znaczy 
będziesz je powtarzał i wracał do niego w różnych momentach dnia. W ten sposób dasz Bogu 
szansę i przestrzeń do Jego działania w tobie, do tego, aby cię przemieniał swoim Słowem, które 
samo z siebie wydaje owoc: Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon (…) (Mk 4,27-28). 
 
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 samo z siebie, porusza go, 
przekonuje o tym co prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji 
życiowych i zaprasza do podejmowania zmian.  



 

 

 
 


