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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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21.04.2019, niedziela Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO WIDZĄC PUSTY GRÓB 

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. Jana 20, 1-9 

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: 

➢ Do pustego grobu przyszła Maria Magdalena, która była przy Jezusie podczas Jego 
śmierci i pogrzebu. Wcześniej została oczyszczona z grzechów i doświadczyła 
oblubieńczej, bezwarunkowej miłości Jezusa. To miłość nie pozwoliła jej siedzieć na 
miejscu i przyprowadziła ją do „ukochanego jej duszy”. Jeśli chcesz, wołaj do Pana, aby 
obudził taką miłość w tobie. Proś Jezusa, aby wszedł w twoje życie, zwyciężył 
wszystko, co jest śmiercią i grzechem, wyzwolił cię od tego z czym sam sobie nie 
możesz poradzić.  

➢ Miłość Marii Magdaleny do Jezusa jest wyjątkowa. To miłość, o której czytamy w Pieśni 
nad Pieśniami: Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, 
bo jak śmierć potężna jest miłość, (...). Żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody 
wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. (Pnp 8, 8-7). Czy motorem 
twojego życia jest miłość? Miłość Jezusa to miłość ofiary, wymagań, ale także czułości. 
Czy twoja miłość ma taki charakter? Czy takiej miłości chcesz? Czy o taką odważysz 
się poprosić Jezusa? 

➢ Maria Magdalena przyszła do grobu Pańskiego, gdy jeszcze panowały ciemności. Bez 
Jezusa i w naszym życiu panują ciemności - lęk, zwątpienie, brak nadziei. Tylko 
Zmartwychwstały jest źródłem światła, które przywraca nam radość! On mówi o sobie: 
„Ja jestem dniem, a ten kto chodzi za mną nie potknie się” (z homilii Św. Efrema).  

➢ Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Uczeń uwierzył w zmartwychwstanie, kiedy wszedł do grobu. Trzeba 
najpierw wejść w ciemność swoich grzechów, zobaczyć je i przyznać się do nich, aby 
zacząć nowe życie z Jezusem zmartwychwstałym. Wtedy Pascha stanie się dla nas 
osobistym doświadczeniem, takim, które daje wolność! 

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, pragnę, aby spotkanie z Tobą Zmartwychwstałym przemieniało moje życie. Wyciągaj 
mnie z grobu moich zniewoleń. 

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?  



22.04.2019, poniedziałek, Poniedziałek Wielkanocny 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO DOŚWIADCZYĆ RADOŚCI W SWOJEJ GALILEI 

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 28, 8-15 

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: 

➢ Spróbuj oczami wyobraźni zobaczyć całą scenę, którą opisuje dziś Ewangelia. Najpierw 
niewiasty idące do grobu – smutne, zbolałe, zapłakane, może zrezygnowane i bezradne. 
Spotykają anioła i wracają pośpiesznie pełne radości. Rozważ skąd taka zmiana, co mógł 
powiedzieć im anioł? A co Tobie mówi dziś anioł, gdy stajesz przy wejściu do pustego 
grobu? 

➢ Grób był pusty a powodem tego nie był fakt, że ktoś Jezusa z niego zabrał. Czy niewiasty 
mogłyby się cieszyć tylko z faktu, że ktoś wykradł ciało? Zresztą Jezus sam stawia kropkę 
nad „i” sam objawiając się niewiastom. Czy Jezus jest dla Ciebie żywą osobą tak, jak był 
dla niewiast? 

➢ Zobacz, że pusty grób to centralna prawda chrześcijańska. On pokazuje, że Jezus 
zmartwychwstał i żyje. Różnego rodzaju cierpienia i śmierci, czyli, krzyża – doświadczamy 
wystarczająco na co dzień. W tym nie ma nic nowego. Nowość, nowe życie jest w 
zmartwychwstaniu a nie w krzyżu, krzyż nabiera blasku i sensu dopiero w perspektywie 
zmartwychwstania. 

➢ Ale jak doświadczyć radości zmartwychwstania? Cierpienia doświadczamy w naturalny 
sposób, natomiast do doświadczenia zmartwychwstania można zostać tylko pociągniętym 
przez Boga, przeniesionym. To tak, jakby stanąć jak nad brzegiem rzeki bez mostu i 
mówić: przenieś mnie Panie na drugą stronę! 

➢ Spotkanie niewiast z Jezusem kieruje je z powrotem do wspólnoty, mają wrócić do Galilei, 
gdyż tam spotkają Jezusa, czyli do znanych miejsc, miejsc, z którymi wiązały się dobre 
wspomnienia. Nasza Galilea, nasze miejsce spotkania Jezusa też jest blisko Co oznacza 
to dla Ciebie? Dzieci, wnuki, współmałżonka, Twój biznes, parafię, osiedle, miasto…? 

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 sam 
przemień moje serce, abym potrafił cieszyć się z tego, że zmartwychwstałeś i żyjesz.  

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?  



23.04.2019, wtorek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO SPOTKAĆ GO NA SWÓJ SPOSÓB 

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. Jana 20, 11-18 

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: 

➢ Kochająca kobieta jest nieobliczalna, nieracjonalna i zdumiewająca. Maria Magdalena 
kochając Jezusa nie mogła usiedzieć na jednym miejscu. Nie zadawala ją pusty grób, 
nie zadawala ją zdumienie apostołów, nie rozpoznaje aniołów. Ból i cierpienie 
zasłaniają jej ostrość widzenia duchowego. To co satysfakcjonuje mężczyzn, nie 
satysfakcjonuje zanurzonej w bólu kobiety. Kobieta żyje przez miłość i dzięki miłości, a 
to zostało jej zabrane. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: 
«Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła 
się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Wszystko co czyni jest 
nieracjonalne, ale zarazem wszystko ją usprawiedliwia, bo kocha. Co ciebie 
satysfakcjonuje w szukaniu? Czy za szybko się nie poddajesz?  

➢ Maria Magdalena dotarła przez interwencje Jezusa, do tego, którego kochała. Jezus nie 
może być obojętny na miłość, tęsknotę i ból Marii Magdaleny, bo sam jest miłością. To, 
co koi serce Marii Magdaleny, to wznowiona relacja z ukochaną osobą - 
zmartwychwstałym Jezusem. Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, 
powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu! Rzekł do 
niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Jezus 
przyjdzie do każdego z nas, tak jak tego potrzebujemy. Ewangelie ukazują różne formy 
objawienia się zmartwychwstałego Jezusa. Jak potrzebujesz spotkać się ze 
zmartwychwstałym Jezusem? 

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, dziękuję, że zmartwychwstałeś. Dziękuję, że przychodzisz do mnie tak, jak 
tego potrzebuję. 

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?  



24.04.2019, środa  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO BUDOWAĆ WIARĘ 

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 24, 13-35 

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: 

➢ niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, 
wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. 
Apostołów przeraziła dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa. Czy to nie absurd? Co 
się działo w ich sercach, że tak zareagowali? Chodzili z Jezusem 3 lata, słyszeli, jak 
zapowiadał swoją mękę i zmartwychwstanie, a kiedy to się stało, jakby nic nie 
zauważyli. Tak bardzo byli skupieni na swoich własnych planach, wyobrażeniach. Tak 
bardzo ich bolało, że te plany umarły, a fantazje się rozpłynęły, że nie dostrzegli 
prawdy. 

➢  jak nieskore są wasze serca do wierzenia... To nie jedyny raz, kiedy Jezus wyrzuca 
uczniom brak wiary, np. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, Plemię niewierne 
(...) jak długo mam was znosić i in. Gdyby wiara była zależna tylko od łaski, to Jezus nie 
zarzucałby uczniom, że za słabo wierzą. Wynika z tego, że mamy decydujący wpływ na 
jakość swojej wiary. Czy nie usprawiedliwiasz się, że to Bóg Ci nie daje większej wiary? 
Czy świadomie walczysz o żywą i mocną wiarę? Czy pragniesz większej wiary? 

➢ Jezus pokazał uczniom sposób umacniania wiary - eucharystia, poznawanie Pisma Św. 
i decyzja by wierzyć w to, co Słowo Boże mówi. Główny zarzut Chrystusa dotyczy tego, 
że uczniowie znali pisma i Jego zapowiedzi, ale jakby nie brali ich na serio, 
pozostawały one dla nich jakby fikcją literacką, legendą. Na ile realne i wiarygodne jest 
dla Ciebie Słowo Boże, czy nie traktujesz np. historii o uzdrowieniach jak legend, słów o 
tym, że trwasz w Bogu a On w Tobie, jak przenośni literackiej...? Słowa moje są 
duchem i są życiem (J 6, 63) Żywe jest słowo Boże i skuteczne (Hbr 4, 12) Czy 
doświadczasz tego, że Słowo jest żywe i skuteczne, że mówi bardzo konkretnie o Tobie 
i do Ciebie? Ono może oddziaływać na Ciebie tylko na miarę Twojej wiary i pragnienia. 

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 pokaż mi miejsca, gdzie czekasz na moją decyzję, że wierzę Tobie - nie swoim 
lękom, przewidywaniom, zdolnościom. 

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?  



25.04.2019, czwartek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO OTRZYMAĆ DAR POKOJU 

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 24, 35-48 

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: 

➢ Ostatnio w moim życiu zawodowym musiałem trochę podróżować. Spotykałem się z 
ludźmi z różnych stron świata, brałem udział w warsztatach oraz szkoleniach. Poza 
tematami zawodowymi bardzo mocno akcentowane były sprawy związane z 
psychologią i socjologią. Padały pytania: kim jesteś? Czy jesteś szczęśliwy? Czy 
realizujesz się w pracy oraz domu? Co chcesz zmienić na lepsze, co ograniczyć? Jak 
planujesz przyszłość? Te wszystkie pytania, techniki oraz zajęcia zostały stworzone, by 
samemu znaleźć „wzór na szczęście” a przez to samorealizację.  

➢ Ja jednak zadawałem te same pytania, ale z perspektywy wiary. Gdzie jestem na 
swojej drodze życia? Co mogę zrobić, by być „prawdziwym” w tym co robię i w co 
wierzę? Pełen pytań wziąłem do ręki Ewangelię i dostałem od razu odpowiedź w dwóch 
pierwszych zdaniach. Ale po kolei… 

➢ (1) „Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze...„- muszę wyjść z domu (z „bańki” 
komfortu i bezpieczeństwa), by powiadać innym o Jezusie Chrystusie i  jego nauce oraz 
męce oraz zmartwychwstaniu. (2) „...i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.” – Msza 
Św. i Komunia Św. otwiera oczy i serce na Jezusa. (3) „A gdy rozmawiali o tym, On 
sam stanął pośród nich..." – modlitwa we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej czy 
Kościoła powszechnego to czas, kiedy Bóg osobowy staje między nami. (4) „... i rzekł 
do nich: «Pokój wam!»” – a kiedy staje między nami to obdarza pokojem i radością.  

➢ To wzór na obecność Boga w moim i twoim życiu? Zastanów się czy go stosujesz? 

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 Zmartwychwstały zapraszam CIę do mojego serca oraz życia i obdarz mnie 
Pokojem. 

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?  



26.04.2019, piątek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I Z MOCĄ GŁOSIĆ, ŻE JEZUS JEST PANEM 

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: 

Dzieje Apostolskie 4,1-12 

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: 

➢ Kamień węgielny; wznoszenie każdej budowli rozpoczynano od położenia kamienia 
węgielnego. Sam Bóg położył kamień węgielny pod ziemię, tzn. oparł na kamieniach 
fundamentowych i „wymierzył sznurem" (Hi 38,4-6). Kamieniem odrzuconym przez 
starszych Izraela był sam Jezus, który stał się głową Kościoła, Apostołowie 
fundamentami, a wszyscy wierni kamieniami tej budowli. „Nie jesteśmy już obcymi i 
przechodniami, ale jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga -
zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest 
sam Chrystus Jezus" (Ef 2,19 -20). Ignacy Antiocheński przyrównał wiernych do 
żywych kamieni, które za pomocą krzyża zostały wydźwignięte ku górze. Czy ja buduję 
Kościół? Czy może swoimi decyzjami, działaniami, opiniami burzę tę budowlę? 

➢ Imię Jezusa ma moc. "Chrystus… uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot 
niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest PANEM – ku chwale Boga Ojca" (Flp 2,8-11). "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych 
– osiągniesz zbawienie" (Rz 10,9). Jeśli to uznamy, to nasze życie ulegnie radykalnym 
zmianom. Dlatego też „będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. 
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22). „O cokolwiek byście prosili 
Ojca, da wam w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna" (J 16, 
23-24). Czy Jezus jest Panem mojego życia? Czy jest coś czego Mu nie oddałem? 

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: 
„Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!” (Ps 51,14)  

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?  



27.04.2019, sobota  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO JAK MARIA MAGDALENA 

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 16, 9-15 

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: 

➢ Kluczem do czytania dzisiejszego fragmentu Bożego Słowa jest ostatnie zdanie: Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Może od razu rodzi się w 
tobie sprzeciw. Jak to? Ja, zwykły, szary człowiek, z wiarą "ledwie, ledwie", może nie 
potrafiący do końca poradzić sobie z różnymi codziennymi sprawami, ja (... ... - wstaw 
swoje imię i nazwisko) mam iść na cały świat i .... głosić Ewangelię? Ale zobacz w 
dzisiejszym tekście, że o zmartwychwstałym Jezusie pierwsza mówi Maria Magdalena, 
potocznie uznawana za wielką grzesznicę, bo jeśli wyszło z niej 7 złych duchów, to ho, 
ho, nieźle musiała nabroić, prawda? A uczniowie, którzy chodzili z Jezusem 3 lata, 
widzieli niezwykłe cuda - "pogrążeni w smutku i płaczący" i "nie dali temu wiary".  

➢ Maria Magdalena mówi nam przez ten tekst co to znaczy głosić Ewangelię. Ona tylko (i 
aż) opowiedziała to, co widziała i słyszała. A widziała Jezusa i słyszała Jezusa, 
wcześniej jeszcze doświadczyła uwolnienia od Jezusa. Jeśli ty i ja mamy jakąś relację z 
Jezusem i to pokazujemy i o tym mówimy, to głosimy Ewangelię. Jak? Jeśli np. mówisz 
swojemu dziecku - zaoszczędźmy coś i dajmy tym, którzy głodują czy nie mają dachu 
nad głową - to głosisz mu Ewangelię. Jeśli współmałżonek cię wkurzył, powiedziałeś 
mu kilka ostrych słów, ale wracasz i przepraszasz - głosisz mu Ewangelię. Bardziej 
przez to, co robisz niż przez to co mówisz. 

➢ Idźcie na cały świat. To przede wszystkim wezwanie do tego, abyś w tym wszystkim co 
słyszysz nie pozostał bierny. "Idźcie" oznacza bycie w ruchu, pozwolenie Duchowi 
Świętemu, aby cię poprowadził tam, gdzie chce. A on zawsze prowadzi nad wody 
spokojne, zielone pastwiska, ale też przez ciemne doliny, jak mówi Psalm 23. Ostatnim 
etapem każdego Lectio Divina jest "actio", czyli działanie. Spróbuj dziś uważnie 
przeczytać poniżej to, co odnosi się do actio i zapytaj Jezusa co chce ci przez słowo 
"idźcie" powiedzieć osobiście dziś. 

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: 
Uwolnij mnie Panie od wszelkich moich zniewoleń, tak, jak uwolniłeś Marię Magdalenę a ja 
będę opowiadał, jak jesteś dobry i łaskawy. 

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 

 21.04.2019, niedziela – Ewangelia według św. Jana 20, 1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i 
rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 
 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz 
ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z 
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

22.04.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 28, 8-15 

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i 
wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. 
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go 
za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i 
oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Gdy one były w 
drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o 
wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom 
sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i 
wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim 
pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. 
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska 
między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. 
 

23.04.2019, wtorek – Ewangelia według św. Jana 20, 11-18 

Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do 
grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – 
jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 
I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» powiedziała im: «Zabrano Pana 
mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała 
stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, 
czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała 
do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go 
zabiorę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego 
po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie 
zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do 



moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga 
mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: «Widziałam 
Pana», i co jej powiedział. 
 

24.04.2019, środa – Ewangelia według św. Łukasza 24, 13-35 

 
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o 
tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam 
Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go 
nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» 
Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty 
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w 
tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało 
z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec 
Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i 
ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po 
tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z 
naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły 
i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 
niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 
Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze 
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 
cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich 
proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak 
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 
przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już 
nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, 
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się 
im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce 
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej 
samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, 
a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się 
Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba. 
 

25.04.2019, czwartek – Ewagelia według św. Łukasza 24, 35-48 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 
Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą 
się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 
Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy 
tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 



Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: 
«Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył 
przy nich. 
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma. 
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami 
tego». 
 

26.04.2019, piątek – Dzieje Apostolskie 4,1-12 

Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich 
kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i 
głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż 
do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, 
uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy. 
Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jeruzalem: arcykapłan 
Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. 
Postawiwszy ich pośrodku, pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście 
to?» 
Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: «Przełożeni ludu i 
starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu 
chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu 
ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy 
ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek 
stanął przed wami zdrowy. 
On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą 
węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni». 
 

27.04.2019, sobota – Ewagelia według św. Marka 16, 9-15 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus 
ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych 
duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i 
płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. 
Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni 
powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. 
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak 
wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» 

 
  



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.  



 
 


