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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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17.03.2019, niedziela  

NAWRACAĆ SIĘ, TO WYJŚĆ ZE SWOJEJ ZIEMI RODZINNEJ 

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: 

Księga Rodzaju 15, 5-12. 17-18 

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: 

➢ Bóg mówi i do nas, abyśmy wyszli ze swojego Ur chaldejskiego tzn. z domu swoich 
rodziców. Co to znaczy wyjść z domu rodzinnego? Najpierw oznacza to poznanie takiego 
domu rodzinnego, który został w nas emocjonalnie, z całym swoim dobrem, ze schematem 
wyborów, z umiejętnościami, z nawykami do konkretnych grzechów, zranieniami. Ur 
oznacza "piec". Być może był to dla Abrama piec uzależnień rodzinnych, na pewno piec 
wyrabiania dewocjonaliów wielobóstwa. Potrzebujemy ten dom swoich rodziców 
przereflektować i podziękować Jezusowi za otrzymane dobro. Na pewno wracałeś nieraz w 
myślach do domu rodzinnego, który w tobie został. Co niego w tobie zostało? Czy 
dziękowałeś za otrzymane dobro? Wybaczałeś zło? Jakie uzależnienia pozostały?  

➢ Dla Abrama i ludzi tej epoki ważne były dzieci, dlatego Bóg mówi do Abrama: «Spójrz na 
niebo i policz gwiazdy, (…) «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. Abram uwierzył, że otrzyma od Boga żywego dzieci. My 
również posiadamy wartości, które są dla nas ważne, na których nam bardzo zależy. 
Często tymi wartościami jest to, czego w domu rodzinnym nie otrzymaliśmy. Czego ty nie 
otrzymałeś? Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze?  

➢ Abram otrzymuje jeszcze obietnicę kraju na własność. Dla nas tym krajem jest określona 
misja naszego życia, powierzona nam do zrealizowania. Do tej misji dotrzemy wtedy, gdy 
wyjdziemy ze swojego domu rodzinnego jako wyraz naszego posłuszeństwa Bożemu 
wezwaniu. Dla człowieka ważny jest zewnętrzny znak, aby mieć pewność, że nie są to jego 
projekcje. «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a 
nadto synogarlicę i gołębicę». (…) Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane 
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; (…) Ukazał się dym jakby wydobywający się z 
pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami 
zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem. Dla Abrama był to znak 
związany z Ur, czyli piec. Jaki znak zewnętrzny mógłby być znakiem twojego przymierza z 
Bogiem żywym? 

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, 
dziękuję, że wzywasz mnie do wyjścia z domu jak Abrama. Dziękuję za łaskę odwagi. 

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?  



 

 

18.03.2019, poniedziałek  

NAWRACAĆ SIĘ TO STAWAĆ SIĘ MIŁOSIERNYM 

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. Łukasza 6,36-38 

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: 

➢ „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni”. Może 
w takim razie mogę się zbawić sam? Wystarczy tylko, że nikogo nie będę oceniał, 
osądzał, potępiał, to Bóg nie osądzi także mnie. Czy jednak znajdę choć jeden dzień w 
moim życiu, kiedy nie osądziłem drugiej osoby? Swojej żony, męża, szefa, kolegi - za 
krzywe spojrzenie, złe intencje, gest, słowo? Czy nie potępiłem bezdomnego, którego 
minąłem – za to, że na pewno sam jest sobie winien? Św. Paweł pisze w liście do 
Galatów: „łaską jesteście zbawieni […] nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. Czy 
potrafię zobaczyć drugiego człowieka oczami Boga, który daruje mu dług nie do 
spłacenia? Kiedy osądzam tak naprawdę sądzę i wydaję wyrok sam na siebie – za brak 
własnego miłosierdzia. 

➢ „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. Może nie warto skupiać się na 
niedomaganiach swoich czy innych ludzi, ale przyjąć przebaczenie Ojca i przebaczyć 
innym. I nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy, każdego dnia! Przecież i ja i 
ten, który mi zawinił jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. Człowiek przeze mnie 
osądzony jest tak samo kochany przez Boga jak ja! Dlaczego tak łatwo daję sobie 
prawo sądzenia, z którego zrezygnował Bóg dając się ukrzyżować za nas? 

➢ „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Bóg wybaczył mi moje winy zanim 
zacząłem żałować. Bóg wybaczył mi winy, kiedy umarł na krzyżu – nawet nie było mnie 
wtedy na świecie. On mi wybaczył bez mojej skruchy, żalu – wybaczył mi in blanco. 
Jeżeli chcę być podobny do Niego to też powinienem wybaczać w sercu nawet jeżeli 
moja żona, syn, znajomy nie widzą wyrządzonego mi zła. Nie potępiam, bo Bóg mnie 
też nie potępił, ale wybaczam, żeby stworzyć drugiej osobie przestrzeń miłości, w której 
będzie mogła doświadczyć miłosierdzia. „…i Ja cię nie potępiam” – czy potrafię za 
Chrystusem tak powiedzieć? On przecież przyszedł, żeby świat zbawić a nie potępić. 
Jeżeli potępiam to działam przeciw Chrystusowi i Jego ofierze.  

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 naucz mnie Swojego 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?  



 

 

19.03.2019, wtorek , Uroczystość Świetego Józefa, Oblubieńca NMP 

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ SWOJĄ TAJEMNICĘ  ZWIASTOWANIA 

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. Mateusza 1, 16. 18-21. 24a 

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: 

➢ Jak człowiek jest mężem sprawiedliwym tzn. realizującym wolę Bożą w swoim życiu, to 
powinien podejmować decyzje z łatwością, bezboleśnie. Przykład świętego Józefa, męża 
Maryi, obala takie myślenie. Tajemnica zwiastowania Józefa dokonuje się po długim 
okresie cierpienia, słowo Boże nie precyzuje jak długo zmagał się Józef z informacją o 
ciąży Maryi. Owa ciąża musiała dotykać Józefa bardzo głęboko, ponieważ był mężczyzną z 
krwi i kości. Dziecko w łonie kobiety nie bierze się z powietrza a Józef wie, że nie jest to 
jego dziecko. Tajemnica zwiastowania Józefa poprzedzona jest jego głębokim cierpieniem. 
Jedno jest pewne - Józef był człowiekiem żyjącym słowem Bożym i to słowo Boże 
przekonało go do podjęcia konkretnej decyzji. Czy jesteś człowiekiem żyjącym słowem 
Bożym? Czy słowo Boże przekonuje i prowadzi cię do podejmowania decyzji, zwłaszcza 
tych okupionych zmaganiem i cierpieniem? 

➢ Józef jest wrażliwy na Bożą interwencję. Owa interwencja dokonuje się w nocy, we śnie. 
Bóg posyła archanioła Gabriela, który krótko wyjaśnia skąd się wzięło poczęte dziecko w 
łonie Maryi, jego małżonki. „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Historia przedziwna i 
nieprawdopodobna, a obietnica brzmiała następująco: A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy "Bóg z nami." Co ciebie przekonuje w życiu, 
że to Bóg interweniuje przez dane wydarzenie?  

➢ Józef był człowiekiem sprawiedliwym, a więc także posłusznym Bożym wezwaniom. Rano, 
po obudzeniu się, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Posłuszeństwo Józefa 
związane było z jego cierpieniem, które w jakiś sposób przygotowało go do uległości 
wobec Bożego wezwania. O takiej postawie Jezusa pisze autor do Hebrajczyków: A 
chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał (Hbr 5,8) Czy 
dziękujesz za swoje cierpienie? Czy dostrzegasz, że twoje cierpienie ma głębi sens i rodzi 
błogosławione owoce, gdy jest połączone z cierpieniem Jezusa? 

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, dziekuję Ci, 
że uczysz mnie posłuszeństwa Bożym wezwaniom. Dziękuję, że moje cierpienie ma sens. 

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?  



 

 

20.03.2019, środa  

NAWRACAĆ SIĘ DO ŻYCIA W OBFITOŚCI I SŁUŻBIE 

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. Mateusza 20, 17-28 

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: 

➢ Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie. Jak uczniowie na to odpowiadają? 
Dwóch próbuje zapewnić sobie "karierę", a pozostali słysząc to wszczynają kłótnię. W 
ogóle nie dotarło do nich, co Jezus powiedział - a były to przecież słowa ogromnej wagi. 
Jezus dzielił się z nimi swoim sercem - tym, że zbliża się męka. Jednocześnie dla wiary 
uczniów było ważne, by wiedzieli, że taki jest plan, i że Jezus zmartwychwstanie. 12 
apostołów - elita, najbliżsi przyjaciele Jezusa zawiedli. Byli bardziej wpatrzeni w siebie, 
wsłuchani w swoje pożądliwości niż wpatrzeni i zasłuchani w Jezusa. Jeśli oni mieli taki 
problem, to co dopiero ludzie naszych czasów, nawet kapłani, biskupi? Czy nie 
idealizujesz ludzi w Kościele wymagając od nich doskonałości, gorsząc się ich 
słabościami, grzechami - rozpamiętując je, mówiąc o nich, osądzając ich? 

➢ Jezus podaje lekarstwo na nadmierną ambicję i wywyższanie się - Lecz kto by między 
wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. Aby łatwiej je przyjąć trzeba 
się wsłuchać bardziej w Jezusa niż w siebie. Skażone grzechem JA ciągle walczy o 
swoje, buntuje się przeciw swojej małości, boi się, że mu czegoś zabraknie, że nie jest 
wystarczająco wartościowe, boi się śmierci. Tymczasem to właśnie umieranie ambicji, 
pożądliwości, egoizmu, pychy jest warunkiem wzrastania bożego życia. To zalęknione 
JA jest "starym człowiekiem", o którym św. Paweł pisze, że musi umrzeć, aby życie 
Jezusa w pełni się objawiło. Na mocy chrztu Twoje życie jest w Bogu, Twoje 
bezpieczeństwo, spełnienie i przeznaczenie jest w Bogu, Bóg podtrzymuje Twoje życie 
- nie Twoje starania, ludzkie opinie, przychylność czy pochwały. To Bóg nadaje sens, 
napełnia radością i bezpieczeństwem, dlatego nie musisz się martwić i nerwowo 
zabezpieczać z każdej strony. Możesz hojnie służyć swoimi siłami, czasem, 
możliwościami nie martwiąc się o siebie - przekazywać życie, którym stale napełnia Cię 
Duch Św. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. (J 10,10) 

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: 
Jezu chcę się wsłuchać w Twoje serce, w Twój sposób kochania i służenia. Proszę, 
przymnóż mi wiary w Twoją stałą obecność i działanie w moim życiu! 

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?  



 

 

21.03.2019, czwartek  

NAWRACAĆ SIĘ TO ROZKWITAĆ DZIĘKI ŁASCE BOŻEJ 

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: 

Księga proroka Jeremiasza 17, 5-10 

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: 

➢ Prorok Izajasz, człowiek, który żył tysiące lata temu, przekazuje Słowo Boże 
zaskakująco aktualne dla dzisiejszego człowieka. Otaczający nas świat to pustynia. 
Coraz trudniej odnaleźć życzliwych ludzi, dobre słowo, uśmiech, czas na rozmowę, 
bezinteresowną pomoc czy szczerą przyjaźń. Otacza nas za to gorączka pracy i 
sukcesu, pożądania i konsumpcja, zalew informacji i dobrobyt, który przyjmujemy 
zamykając się na innych, by nie zaryzykować straty czy konieczności 
bezinteresownego podzielenia się dobrami czy czasem. I na podobnej pustyni Izajasz 
pokazuje nam pustynny krzew i zielone drzewo. Obie te rośliny przystosowały się do 
warunków i świetnie sobie radzą, lecz tylko drzewo owocuje. Tak samo jest z nami. 
Znam wiele osób, które świetnie sobie radzą polegając wyłącznie na własnych siłach. 
Są silni, zamożni, wykształceni i osiągają kolejne sukcesy w życiu zawodowym oraz 
prywatnym. Nie krzywdzą nikogo, ale jednocześnie mają doskonale wyznaczoną strefę 
prywatności i komfortu, z której nie wychodzą. Są dobrzy, przyjacielscy, nie krzywdzą 
nikogo, lecz również nie dają siebie, gdyż nie mają relacji z Jezusem. Są jak ten 
pustynny krzak bez dostępu do wody.  

➢ Tymczasem Pan Bóg obiecuje, że jeżeli będziemy z Nim w ciągłej relacji to 
zaowocujemy jak te drzewo, bez kalkulacji, rozrzutnie, ale bez obaw. Będziemy dawać 
dobro: schronienie, wypoczynek, piękno czy też konkretne dary. Zastanów się teraz 
proszę, czy jesteś w prawdziwej i ciągłej relacji z Jezusem? Czy korzystasz codziennie 
ze Słowa, które daje nam np. w czytaniach? Czy regularnie czerpiesz siłę i mądrość z 
sakramentów? Czy w tym co robisz dla innych jest hojność i miłość oraz często 
rezygnacja z siebie? Zobacz czy jesteś jak „drzewo „ czy raczej jak „krzak”, który „nie 
dostrzega, gdy przychodzi szczęście”.  

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 dar wytrwałości bym ciągle szukał Ciebie w Słowie Bożym, 
sakramentach i innym człwoieku. 

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?  



 

 

22.03.2019, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ, TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W GŁOS BOGA 

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. Mateusza 21,33-43.45-46 

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: 

➢ Gospodarzem jest Bóg, Stwórca i Pan, który nie ma w sobie żadnej chciwości i 
zazdrości. W swojej hojności i miłości oddał wszystko człowiekowi w posiadanie. 
Stworzył każdemu z nas najlepsze warunki dla osobistego rozwoju i owocowania. 
Niestety, grzech (tutaj chciwość i zazdrość) zaślepia nas i niszczy relację z Bogiem.  

➢ Bóg jednak nie pozostawia tak sprawy. Raz po raz posyła proroków (kapłanów, głos 
sumienia, ludzi, których stawia nam drodze, konkretne wydarzenia,…), którzy 
przypominają o Nim. Nie męczy się ciągłym wzywaniem do opamiętania. W jaki sposób 
Bóg mnie napomina? Czy i jak go słucham? Kogo posyła do mnie ze swoim słowem? 
Jak przyjmuję te osoby? 

➢ Jaki gospodarz naraża swoich pracowników i sługi na utratę życia? A Bóg zrobi 
wszystko, aby człowieka uratować. Gdy nadeszła "pełnia czasu" posłał swego jedynego 
Syna, wiedząc, że umrze na krzyżu. Bóg walczy o człowieka do szaleństwa, ale walczy 
tylko do granic wolności człowieka. Nie zmusza nas do posłuszeństwa. Z naszej strony 
„miłości pragnie, nie krwawej ofiary” (Oz 6,6). W poczuciu swojej wolności możemy 
odrzucić ofiarowaną nam miłość, ludzi i znaki, jakie Bóg stawia nam na drodze, 
możemy nawet "zabić" Jezusa. Przyjdzie czas, że zostaniemy rozliczeni z naszych 
wolnych wyborów. Jakim jestem dzierżawcą? Co robię z powierzoną mi winnicą? 

➢ „Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”; Bóg z każdego zła wyprowadza dobro. 
Z największego zła popełnionego przez ludzi - odrzucenia i zamordowania Jezusa, 
swojego Syna - wyprowadza jeszcze większe dobro: przywraca człowiekowi życie 
wieczne. 

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, oddaję Ci swoją wolność. Niech ona stanie się narzędziem odkrywania Twojej 
miłości. 

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?  



 

 

23.03.2019, sobota  

NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ DOŚWIADCZENIE GŁODU I KRYZYSU 

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. Łukasza 15, 1-3. 11-32 

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: 

➢ ... nastał ciężki głód w owej krainie. Głód to dolegliwy brak czegoś absolutnie koniecznego 
do życia. To symbol różnego rodzaju braku, ucisku i trudności. To taki "nóż na gardle". 
Sypie się praca, dzieci dają w kość, współmałżonek czuje się niezrozumiany, tracimy sens 
tego, co robimy, dopada nas choroba i setki innych rzeczy. Taki głód nikogo nie omija. 
Jakie sprawy dały ci się ostatnio we znaki, tak, że miałeś wszystkiego dość? Jakie braki 
były dla ciebie szczególnie dotkliwe w ostatnim czasie? 

➢ Zabiorę się i pójdę do mego ojca. Punktem zwrotnym całej przypowieści jest głód i 
upokorzenie przebywania ze świniami, dla każdego Żyda wyjątkowe, bo świnie były 
uważane za nieczyste. Może to brzmi nieco brutalnie, ale dla owego syna to 
doświadczenie było błogosławieństwem. Czy wróciłby do ojca, gdyby nie poczuł dotkliwie, 
że się "ześwinił"? Ilu z nas spycha Boga na dalszy plan, gdy są pieniądze i zdrowie? Nasze 
braki mogą stać się błogosławione, bo gdy brak jakiegokolwiek oparcia, mamy wreszcie 
szansę wrócić do Pana. Nawet jak będziemy na Niego w naszym bólu krzyczeć i się z nim 
kłócić. Prorok Jeremiasz też krzyczał, bo nieustannie popadał w przygnębienie: Niech 
będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem! Dzień, w którym porodziła mnie matka 
moja, niech nie będzie błogosławiony! (Jr 20,14-15). I Bóg mu tego nie wypominał! Mało 
tego, Bóg zachęca do wadzenia się z Nim - Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. 
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją (Iz 1,18). 

➢ Doświadczenie głodu, to doświadczenie kryzysu. Kryzys jest niesamowicie ważną lekcją. 
Czytałem ostatnio książkę o szczurach. Szczur wrzucony do akwarium z wodą pływa w nim 
do czterech godzin, a potem tonie, bo nie może się niczego złapać. Ale gdy takiego 
tonącego szczura wyciągnie się na powierzchnię, wysuszy i solidnie nakarmi, a po jakimś 
czasie znów wrzuci do wody, to pływa już… dwie doby. Dlaczego? Bo doświadczył 
ratunku, zbawienia. (…) W kryzysie możemy doświadczyć takiego zbawienia, wyciągnięcia 
na suchy ląd. I potem już wszystko jest inne, choć nadal takie samo (o. W. Ziółek SJ). 

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: Dzięki Boże, bo 
wydobyłeś mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawiłeś na skale i umocniłeś 
moje kroki (Ps 40).  

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 

 17.03.2019, niedziela – Księga Rodzaju 15, 5-12. 17-18 

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz 
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje 
potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: 
«Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj 
na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że 
otrzymam go na własność?» Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią 
jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». 
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane 
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego 
mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce 
chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, 
jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok 
nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby 
gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to 
właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten 
kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat» 
 

18.03.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 6,36-38 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i 
opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy 
mierzycie”.  
 

19.03.2019, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24a 

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 
Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, 
oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się 
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w 
Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański. 

20.03.2019, środa – Ewangelia według św. Mateusza 20, 17-28 

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: 
«Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i 



 

 

uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został 
wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy 
Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: 
«Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a 
drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co 
prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: 
«Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, 
dla których mój Ojciec je przygotował». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, 
oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, 
że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie 
u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 
A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak 
jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać 
swoje życie jako okup za wielu». 
 

21.03.2019, czwartek – Księga proroka Jeremiasza 17, 5-10 

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego 
krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone 
na pustyni, ziemię słoną i bezludną. 
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on 
podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku 
strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w 
roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. 
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi? Ja, Pan, 
badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego 
postępowania, według owoców jego uczynków». 
 

22.03.2019, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 21,33-43.45-46 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w 
dzierżawę rolnikom i wyjechał. 
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi 
tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 
mojego syna. 
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, 
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i 
zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» 
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 



 

 

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który 
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych 
oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 
narodowi, który wyda jego owoce». 
Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 
Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. 
 

23.03.2019, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-3. 11-32 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie 
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, 
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, 
żyjąc rozrzutnie. 
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 
chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał 
się więc i poszedł do swojego ojca. 
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. 
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 
ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 
Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego 
nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś 
zabić dla niego utuczone cielę”. 
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co 
moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». 

 



 

 

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.  



 

 

 
 


