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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.  
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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 
  

 

 

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. 

 
  



 

 

21.06.2019, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 6,19-23 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie 
złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie 
ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie 
kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało 
będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało 
będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, 
jakże wielka to ciemność!» 
 

22.06.2019, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 6, 24-34 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! 
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie 
jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się 
ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a 
Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku 
swego życia? 
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak 
rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym 
swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele 
polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? 
 
Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy 
pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 
 
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się 
będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy». 
 
  

 

 

16.06.2019, niedziela , Uroczystość Najświetszej Trójcy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ CZYM JEST MĄDROŚĆ 

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 Przysłów 8, 22- 31 

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: 

Ø  Autor Księgi Przysłów personifikuje mądrość i powiada, że mądrość to początek Bożej 
mocy.  Czymże jest owa mądrość dla człowieka? Autor Mądrości Syracha powiada, że 
początkiem  mądrości  jest bojaźń Pana.  (Syr 1, 14) Bojaźń Pana  to korzeń mądrości  
(Syr 1,20), ale także bojaźń Pana jest koroną mądrości, dającą pokój i czerstwe zdrowie  
(Syr1,18). Pełnią mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi. (Syr 1, 16)  
Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojaźń Pańska 
zadawala serca, daje wesele, radość i długie życie. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie 
na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. (Syr 1, 11-13) Czy prosisz Jezusa o 
dar bojaźni Bożej? Czy jesteś człowiekiem bojącym się Pana?  

Ø Osobą bojącą się Pana była Zuzanna w Księdze Daniela. Prorok pisze bowiem: 
Westchnęła Zuzanna i powiedziała: «Jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. 
Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk.  Wolę 
jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana. (Dn 13, 22-23) Po 
ludzku wydawać by sie mogło, że Zuzanna jest na pozycji przegranej. Zgromadzenie dało 
im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. Wtedy Zuzanna 
zawołała donośnym głosem: «Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz 
wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto 
umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mię ci złośliwie obwiniają». A Pan 
wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w 
młodzieńcu imieniem Daniel. (Dn 13, 41b-44) Słowo Boże ukazuje, że wszyscy bojący się 
Pana są zwycięzcami. Mądrość bowiem oznacza, że człowiek wie co jest największą 
prawdziwą wartością, za którą warto oddać nawet życie. Czy odkryłeś w swoim życiu czym 
jest mądrość? Czy masz wartości , za które mógłbyś oddać życie? 

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 Ci, że dałeś mi odkryć czym jest prawdziwa mądrość. Dziękuję za pragnienia 
mądrości.  

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? 



 

 

17.06.2019, poniedziałek , św. Alberta Chmielowskiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZEMIENIAĆ SWOJE SERCE 

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 5, 38-42 

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: 

Ø Jeśli cię kto zmusza abyś szedł z nim tysiąc kroków, idź i dwa tysiące; oddaj suknie i 
płaszcz, nadstaw drugi policzek! Tak jakby chciał powiedzieć: Pozwól na więcej, pozwól na 
sytuację, która cię będzie cię kosztowała więcej czasu, wysiłku, może godności, utraty 
dobrego imienia, albo choćby dobrego samopoczucia. Miłość kosztuje. Może okaże się 
wobec innych, że jesteś słaby, że nie umiesz zadbać o swoje, że jesteś naiwniakiem. 
Często dopiero w takim doświadczeniu słabości, człowiek przestaje się zamartwiać o każdy 
grosz, dobra doczesne, przestaje celebrować swój cenny czas, czy pozycję jaką zajmuje w 
społeczeństwie, rodzinie. Staje się wolny. Czy widzisz w sobie taką postawę, która domaga 
się ciągłej sprawiedliwości, poczucia godności względem twojej osoby, twojego życia?  

Ø Tu warto pomyśleć też i o hojności. Niekoniecznie w znaczeniu materialnym, ale np. czy 
oddajesz innym swój czas, talent, umiejętności? Czy otwierasz się na ludzi, czy raczej 
bronisz dostępu do swojego ułożonego, ustabilizowanego życia? Czy potrafisz poświęcić 
coś na rzecz małżonka, dzieci, rodziców, wspólnoty tak zupełnie bezinteresownie. Czy nie 
odwracasz głowy, nie odbierasz telefonu, nie reagujesz na maila jak ktoś prosi o pomoc? 

Ø Łatwo nam wyrażać tzw. święte oburzenie. kiedy pojawia się w życiu jawna 
niesprawiedliwość, gdy ktoś nas oczernił, wykorzystał, zranił. Gdzie najczęściej- oczywiście 
w rodzinie, pośród najbliższych, w pracy. Wtedy zwykle dominuje w człowieku postawa 
zgorzknienia, smutku, pretensji, żalu.  Tymczasem Bóg zaprasza nas dzisiaj do budowania 
w sobie postawy miłości a nie poszukiwania swojej sprawiedliwości. Postawy miłości, która 
prowadzi do wybaczenia, skruchy, umożliwia cierpliwe znoszenie przytyków i 
nieprzyjemnych uwag. To buduje miłość w rodzinie, miłość wśród znajomych. Mój żal i 
pretensje, jakieś roszczenia o „sprawiedliwe” traktowania mogą rodzić gniew, który zmieni 
moje serce. To, w jaki sposób odpowiadam na zło, które mnie dotyka, buduje we mnie i 
moim otoczeniu albo miłość, albo nienawiść? Czy chcę budować z Jezusem na miłości 
Królestwo Boże? Czy w życiu codziennym często ulegam złości? Czy tłumaczę swoją złość 
ludzkim poczuciem sprawiedliwości? Ono samo w sobie nie jest złe, ale czy Jezusowe?  

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, 
swoją obecnością przemieniaj moją ludzką sprawiedliwość w Twoje Boże Miłosierdzie. 

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? 

 

 

 
A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we 
wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę 
obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby 
wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie 
przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, 
dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 
 

19.06.2019, środa – 2 List św. Pawła do Koryntian 9, 6-11 

 
Bracia: Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie 
też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego 
własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem 
radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość 
łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli 
we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane: «Rozproszył, 
dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki». Ten zaś, który daje 
siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam 
ziarna i rozmnoży je, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. 
Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa 
przez nas dziękczynienie Bogu. 
 

20.06.2019, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 9, 11b-17 

 
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia 
potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy 
przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do 
okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, 
bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im 
jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba 
że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było 
bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. 
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, 
mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. 
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy 
nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali 
tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im 
zostało, dwanaście koszów ułomków. 
 



 

 

Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 16.06.2019, niedziela – Księga Przysłów 8, 22- 31 

Tak mówi Mądrość Boża: 
«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od 
pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed 
pradziejami ziemi. 
Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim 
góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i 
pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. 
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem 
wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, 
gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił 
fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po 
dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się 
przy synach ludzkich 
 

17.06.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 5, 38-42 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!17 39 18 A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i 
wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim 
tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj 
się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.  
 

18.06.2019, wtorek – 2 List św. Pawła do Koryntian 8, 1-9 

Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły 
Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak 
skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, 
a nawet – zaświadczam to – ponad swe możliwości okazali oni gotowość, 
nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na 
rzecz świętych. 
 
I nie tylko tak było, jak się spodziewaliśmy, lecz ofiarowali siebie samych 
naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, 
aby, jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia pośród 
was. 

 

 

18.06.2019, wtorek św. Elżbiety 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM BY BYĆ JAK JEZUS 

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: 

2 List św. Pawła do Koryntian 8, 1-9 

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: 

Ø W Izraelu ubodzy Pana należeli do ludzi biednych materialnie i oddanych Jahwe. W 
Nowym Przymierzu ubóstwo zaczyna przyjmować szerszy wymiar i rozumiane jest jako 
błogosławieństwo. Ubogi w duchu to człowiek korzystający z dóbr materialnych, ale 
równocześnie od nich wolny. Potrafiący dawać i dzielić się tym co posiada. To ubóstwo 
dotyczy wszelkich obdarowań -  naturalnych i  nadprzyrodzonych. Wszelkie 
obdarowania człowieka włącznie z jego wykształceniem mogą stać się miejscem 
rodzenia się pychy i kształtowania swojego życia nie według planu Bożego, ale wedle 
swojego własnego planu. 

Ø Z czasem ubóstwo będzie także przybierać formę ogołacania z tego co posiadam - z 
sił, zdrowia, pracy, pasji, uzdolnień, aby przypominać mi, że życie każdego człowieka 
jest ostatecznie zależne od Pana. Ubóstwo Jezusa związane jest z ogołoceniem z 
Bożej chwały i przyjęcia ludzkiego i słabego ciała. Ostatecznie ubóstwo Jezusa objawiło 
się w przyjęciu krzyża i oddaniu swojego życia za człowieka. 

Ø Żyć w Duchu Świętym to upodabniać się mocą Ducha do Jezusa, który był całkowicie 
oddany Ojcu. Zadaniem Ducha Świętego jest upodabnianie nas do Jezusa Chrystusa.  

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, pragnę być wolny wobec wszystkiego co posiadam. Uzdolnij mnie do oddania 
wszystkich moich bogactw, aby dla Ciebie stać się ubogim. Niech Twój Duch działa we 
mnie i kształtuje 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? 



 

 

19.06.2019, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM BY UPODABNIAĆ SIĘ DO 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: 

2 List św. Pawła do Koryntian 9, 6-11 

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: 

Ø Aby siać, nie można się bać, że mi samemu zabraknie. Kochać drugiego, to ryzykować, 
że mi zabraknie, ale ważniejsze dla mnie jest, by obdarować Ciebie. Mogę niedospać, 
niedojeść, nie mieć czasu na film, na spacer, na chwilę "świętego spokoju". Mogę nie 
dopieścić swojego ego, a oddać to... najbliższym, i nieco dalszym... i Bogu. Dotyczy to 
absolutnie każdej sfery życia - od portfela po oddawanie swojego czasu. Ten zaś, który 
daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i 
rozmnoży je, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. 

Ø  Jak szerokie jest Twoje serce, Twoje spojrzenie? Jak szeroki jest krąg, w którym 
siejesz? O kogo dbasz, komu poświęcasz czas i siły? Sobie samemu, rodzinie, 
krewnym, znajomym, obcym ludziom? Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje 
jego własne serce Nie chodzi o wymuszony wolontariat i staranie się. Jeśli przebywasz 
w Bożej obecności, napełniasz się Słowem, pozwalasz działać Duchowi Św., to On 
upodabnia Cię do Boga - zaczynasz patrzeć jak Jezus, kochać jak Jezus i po prostu 
coraz bardziej pragniesz dawać i siać, i zauważasz do tego okazje. Czy widzisz w sobie 
taki proces? 

Ø Jak odczuwasz swoje wnętrze - czy masz serce przykurczone w lęku, niepewności, 
może zmęczeniu? Czy jest jasne i promienne, czy szarobure, a może wydaje się że 
tonie w ciemności? Czy jest otwarte i promieniejące? To Duch Św. rozlewa miłość Boga 
w naszych sercach, rozpala je i rozświetla. Duch Św. jest bardzo delikatny, nie 
przymusza, nie wprasza się, nie narzuca. Możesz świadomie starać się Go słuchać, z 
Nim przeżywać dni, przywoływać Go w różnych sytuacjach, czytać z Nim słowo Boże - 
gdy hojnie dasz czas i miejsce, On hojnie wyleje obfitość łaski. Dobroć, hojność, 
obfitość, dawanie są Jego naturą.  

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 kształtuj moje serce, chcę trwać w Tobie, proszę Ty sam kochaj we mnie, przeze 
mnie, siej Twoją miłość moimi rękami i ustami! 

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? 

 

 

22.06.2019, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BUDOWAĆ SWÓJ FALOCHRON PRZECIW FALOM 
ZMARTWIEŃ 

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 6, 24-34 

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: 

Ø Nikt nie może dwom panom służyć. Tym jednym panem jest Bóg a kto lub co jest tym 
drugim? Przecież jeśli jemy, pijemy i ubieramy się, to jakoś musimy o to zadbać. Tekst 
może świadomie pokazać tak podstawowe dla człowieka potrzeby, aby mocno podkreślić, 
że nic, kompletnie nic, nie może stać się moim bożyszczem i fetyszem. Ale czy nie jest 
odwrotnie? Czy moda lub jedzenie, kulinaria nie stały się bożkami, na które poświęcamy 
więcej czasu niż dla żywego Boga? Tak, moje celebrowanie jedzenia kłuje prosto w oczy.  

Ø Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Mamona to "bogactwo", "pieniądz". Dlaczego akurat 
to, przecież wszystko może człowieka zniewolić? Ale podobno portfel nawraca się ostatni, 
to znaczy gotowi jesteśmy wpuścić Jezusa do różnych sfer naszego życia, ale z 
zastrzeżeniem, żeby nam do kieszeni nie zaglądał i nie mówił, co mam zrobić z moimi 
pieniędzmi. Św. Paweł - Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy (1Tm 
6,10). Czy zapytałeś kiedyś Pana, co sądzi o twoich pieniądzach? Czy podoba Mu się co z 
nimi robisz? A może to miejsce, gdzie Bóg nie ma wstępu? 

Ø Kluczowym słowem przewijającym się w tym fragmencie jest "nie martwcie się". Słowo to 
(greckie merimnao) niektórzy tłumaczą także jako "myśleć o czymś" ale w znaczeniu "być 
czymś pochłoniętym lub zaabsorbowanym". W języku polskim mamy tu dobre słowo 
"zamartwiać się", czyli tak być pochłoniętym przez swoje zmartwienie, że ono mnie dołuje, 
niszczy, nie daje normalnie żyć i oddychac pełną piersią. Łatwo jednak napisać "nie 
martwcie się" a trudniej zrealizować w życiu, bo troski i zmartwienia przychodzą same, 
wciskają się w każdą szczelinę życia. Odpędzamy je, a one z uporem maniaka wracają. 
Nie dają spać i zabierają radość życia. Są jak ogromne fale morskie niszczące wydmy. Ale 
do osłabienia ataku fal buduje się falochrony. Jaki i gdzie ja zbudowałem? Słowo Boże 
wskazuje taki falochron - Jezusa, który mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). 

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, przemień 
moje serce i myśli tak, aby przychodzące troski i zmartwienia nie zabierały radości życia, daj 
mi odkryć nadzieję w Twoich Słowach. 

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? 



 

 

21.06.2019, piątek św. Alojzego Gonzagi 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I GROMADZIĆ SOBIE SKARBY W NIEBIE 

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 6,19-23 

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: 

Ø Lubimy gromadzić sobie skarby tu i teraz. Dzisiejsze odpowiedniki „ziemskich” skarbów 
to pieniądze, dom, samochód ale też telewizor/komputer, który zabiera czas, wędrówki 
po galeriach handlowych w poszukiwaniu okazji. Skarbem mogą być rzeczy, ale też 
relacje, osoby, status społeczny. Są nim wszelkie przestrzenie, które absorbują 
człowieka i odwracają jego uwagę od Boga. Wokół czego kręci się moje życie? Co 
pochłania mnie najbardziej? 

Ø To co mamy na ziemi jest kruche i ulotne. Wszystko możemy stracić w jednej chwili. 
Św. Paweł poucza nas, abyśmy „nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w 
Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania” (1 Tm 6,17). Mamy nie tracić 
sił na budowanie sobie wygodnego życia, ale skupić się na gromadzeniu skarbów w 
niebie. Takim skarbem jest na pewno nasza miłość wyrażona w działaniu, pomocy 
głodnemu, spragnionemu, obcemu, nagiemu, choremu, więźniowi (por. Mt 25,42-43). 
Jakie skarby zdołałem już zgromadzić? 

Ø Serce w  Biblii nie oznacza siedliska uczuć, namiętności, lecz całe wnętrze człowieka: 
myśli, wolę, pragnienia. „Życie ma tam swoje źródło” (Prz 4,23). Co przechowuję w 
swoim sercu. O czym, o kim myślę najwięcej? Co jest wartością, dla której warto żyć?   

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, proszę oczyść moje serce z wszelkiej chęci posiadania bogactwa na ziemi i spraw 
abyś tylko Ty był moim celem życia.  

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? 

 

 

20.06.2019, czwartek , Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KROCZYĆ ZA NIM W KAŻDEJ CHWILI SWEGO 
ŻYCIA 

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 9, 11b-17 

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: 

Ø Dziś na ulicach pojawią się ludzie, którzy będą szli w procesjach za Panem Jezusem 
ukrytym w małym kawałku chleba. Będziemy się modlić prosząc Boga, by nas uchronił 
od nieszczęść. Dziewczynki będą rzucać kwiaty a chłopcy dzwonkami będą zagłuszać 
śpiew tłumu. Wspaniałe ołtarze będą gościć Jezusa, by zaraz po odejściu procesji 
stracić przyozdabiające je zielone gałązki. Niektórzy spotkają dawno niewidzianych 
znajomych. Niektórzy omówią różne sprawy nie zważając na modlących się obok nich. 

Ø Patrząc na to wszystko zastanów się, jak bardzo podobni jesteśmy do ludzi z Ewangelii, 
którzy przyszli posłuchać Jezusa. Niektórzy przyszli wraz z rodzinami po prostu z 
ciekawości, by zobaczyć tego co naucza z mocą i czyni cuda. Niektórzy przybyli, by 
poprosić o uzdrowienie lub błogosławieństwo. Byli i tacy, którzy zasłuchani w Dobrą 
Nowinę zapomnieli o posiłku i zmęczeniu. Pan Jezus nakarmił wszystkich nie patrząc, 
dlaczego przyszli. 

Ø Zastanów się dziś, dlaczego przyszedłeś do Jezusa i idziesz za Nim? Czy pragniesz 
tylko coś załatwić? Czy jesteś tu, bo to piękna tradycja? A może jesteś, bo nie wypada 
nie przyjść? A może jak apostołowie jesteś tak zajęty przygotowaniami, zapracowany 
strojeniem i dopinaniem wszystkiego na ostatni guzik, że czekasz wyłącznie na koniec, 
by radośnie odpocząć w ciszy? A może przyszedłeś by spotkać Boga?! 

Ø Na szczęście Bóg jest miłością i rozumie nasze słabości. Wychodzi na ulicę i naucza z 
mocą słowami z odczytywanych Ewangelii. Uzdrawia chorych i cierpiących karmiąc ich 
Chlebem Życia, czyli samym sobą. Daje nam siebie w nadmiarze, tak że każdy może 
odejść nasycony. To dlatego trzeba wyjść z domu, by się z Nim spotkać. To dlatego 
warto stanąć blisko Niego i wpatrywać się w Boga wychwalając Jego miłość i dobroć. 

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: 
Kłaniam się Tobie przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja, proch mizerny 
przed Twą możnością, z wojskiem Aniołów klękam z radością. 

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? 


