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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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14.07.2019, niedziela , św. Kamila de Lellis 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOKONYWAĆ WYBORÓW 

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 Powtórzonego Prawa 30, 10-14 

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: 

➢ Autor Księgi Powtórzonego Prawa pokazuje dziś kluczowe słowa Bożego Starego i 
Nowego Testamentu: Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając 
Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, 
Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Istotą grzechu, według 
proroka Natana, gdy oskarżał Dawida po grzechu z Batszebą, jest zlekceważenie słowa 
Pana (2Sm 12,9). Od słuchania głosu Pana i posłuszeństwa temu głosowi zależeć będą 
zwycięstwa lub porażki w życiu człowieka.  

➢ Niepowodzenia, nieszczęścia i niewole narodu wybranego były związane z nie-
słuchaniem słowa Pana. Księga Barucha: Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków 
naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga 
naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu.  Przylgnęły przeto do nas 
nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, 
w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię, opływającą w 
mleko i miód, jak to jest i obecnie. (Ba 1, 19-20) Czy słuchasz głosu Pana w swoim 
życiu? Czy konsultujesz swoje wybory z Bogiem żywym? 

➢ Aby słuchać głosu Pana potrzebna jest ludzka decyzja i wybór: Polecenie to bowiem, 
które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim 
zasięgiem. [..] Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim 
sercu, byś je mógł wypełnić. Potrzebujemy tylko determinacji, aby szukać głosu Pana. 
Potrzebujemy wzywać Ducha Świętego, aby On nasz prowadził w tych poszukiwaniach 
i pragnieniach słuchania głosu Pana. Czy szukasz i walczysz z determinacją o 
słuchanie głosu Pana i wprowadzenia go w życie? Z czym masz problemy? Czy radzisz 
się kogoś jak je rozwiązać albo pytasz o to Pana? 

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 wlewasz w moje serce pragnienie słuchania głosu Pana. Dziękuję za 
łaskę determinacji. 

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?  



 

 

15.07.2019, poniedziałek , św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO JEDNOZNACZNIE SIĘ OPOWIEDZIEĆ 

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 10,34-11,1 

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 przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Tak, to mówi ten sam Jezus, który 
powiedział również: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam (J 14, 27). Jezus jest 
źródłem pokoju dla tych którzy przylgną do Niego i wypełniają Jego przykazania. Ale dla 
świata Jezus jest też – pośrednio – źródłem konfliktu: między tymi, którzy idą za Nim i tymi, 
dla których Jezus jest wyrzutem sumienia. Konflikt ten jest też widoczną manifestacją 
odwiecznej walki duchowej między siłami dobra i zła. Jesteśmy tego świadkami choćby w 
dzisiejszej Polsce. Możemy nawet, za siostrą Łucją z Fatimy, określić centralne miejsce tej 
walki duchowej dziś: „Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o 
małżeństwo i rodzinę. Nie obawiaj się, ponieważ każdy, kto pracuje dla świętości 
małżeństwa i rodziny zawsze będzie zwalczany i zawsze będzie napotykał wiele 
przeciwności, gdyż jest to kwestia kluczowa.” Czy myślisz o tym, jak się do tych zmagań 
przygotować i jak je prowadzić? Od czego zacząć? 

➢ Ale czy Jezus w tej sytuacji nawołuje do walki, do przemocy, do zwalczania tych, którzy są 
przeciw Niemu? Nie. Natomiast Jezus wymaga jednoznacznego opowiedzenia się. 
Dokonania wyboru – przede wszystkim we własnym sercu. Co jest dla mnie 
najważniejsze? Kto jest dla mnie najważniejszy? Czy Bóg czy to, co ludzie sobie o mnie 
pomyślą? Czy osoby i sprawy, na których to mi zależy, czy królestwo niebieskie? Czy chcę 
iść drogą świata, szukając przede wszystkim swojego dobra, czy wzorem Mistrza chcę 
pełnić wolę Ojca, tam, gdzie żyję i pracuję? 

➢ Tylko tak można wygrać walkę duchową w swoim sercu i tylko tak można wygrać 
dzisiejszą walkę cywilizacji i światopoglądów. Przez postawienie Boga w swoim życiu 
ponad wszystkim. Przez naśladowanie Jezusa i pełnienie woli Bożej. Tylko tak można też 
znaleźć życie – prawdziwe, głębokie i szczęśliwe, bo kto chce znaleźć swe życie, straci je, 
a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

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 bądź moim 
Panem. Chcę postawić Ciebie na pierwszym miejscu w moim życiu. Oddaję ci wszystko to, co 
ważne i drogie dla mnie – czyń z tym to, co Ty chcesz. Niech Twoja wola się spełnia 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?  



 

 

16.07.2019, wtorek , Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POJMOWAĆ BOŻE ZNAKI 

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 11, 20 – 24 

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: 

➢ Ludzie bardzo często domagają się cudów mówiąc, że oglądanie ich lub bezpośrednie 
uczestnictwo w zjawiskach cudu umocniłoby ich wiarę. Niektórzy zaś twierdzą, że nie 
uwierzą, dopóki nie zobaczą cudu. Tym samym jedni i drudzy stawiają Panu Bogu 
warunki. Temu, który ich powołał do życia mówią, aby udowodnił w ich oczach swoje 
Boskie istnienie. 

➢ Jezus wie, że łakniemy cudów i dokonuje ich cały czas. Czyni to zawsze wtedy gdy 
uznaje taką konieczność. To jego Boskie prawo i nie muszą nam być znane Jego 
Boskie motywacje. Do tych, którzy żądają od Boga wyjaśnień, dlaczego stało się to lub 
tamto pisze Św. Paweł: Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą! Przecież On 
mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję 
(Rz 9, 14-15). 

➢ Pozostaje nam prosić. Jeśli nasze prośby zostają spełnione nie zapominajmy o 
wyrażeniu Bogu naszej wdzięczności. Dla nas samych nie ma bowiem nic bardziej 
przykrego niż nie usłyszeć słowa „dziękuję” od kogoś dla kogo bardzo się staraliśmy. 
Jeśli nie spełniają się nasze oczekiwania, to nie traćmy ufności i nie miejmy pretensji. 
Może nie nadszedł jeszcze właściwy czas na spełnienie naszej prośby? Może, nie 
znając wszelkich okoliczności, prosimy o coś, co ostatecznie mogłoby zaszkodzić 
naszemu zbawieniu i dlatego nie otrzymujemy? Sam nie zawsze otrzymywałem to, o co 
prosiłem. Mając 25 lat modliłem się, aby pewna konkretna osoba została moją żoną, 
przekonywałem Boga jaka jest dobra, pobożna i pracowita. Po 20 latach małżeństwa (z 
inną osobą) mogę tylko powiedzieć: Dzięki ci Panie, że nie wysłuchałeś mojej prośby! 
Na chwilowy brak odpowiedzi Pana pozostaje tylko i aż - wierność Jemu, Bogu 
żywemu. 

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, wierzę, że jesteś. Wierzę, że mnie kochasz takim jakim jestem. Pragnę spełniać 
Twoje oczekiwania wobec mnie. Proszę dopomóż mi w tym. 

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?  



 

 

17.07.2019, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WPATRYWAĆ SIĘ W 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 11, 25-27 

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: 

➢ W dzisiejszym fragmencie zaintrygowało mnie słowo „prostak”. Jezus mówi uczniom, że 
Królestwo Boże objawione zostaje nie uczonym, inteligentnym, lecz prostaczkom. Czy to 
znaczy, że mogą poznać je tylko ludzie prości, niewykształceni czy nawet głupi? Czy jest to 
tylko napomnienie dla faryzeuszy i uczonych w piśmie? Kim są Ci prostaczkowie? 

➢ W odpowiedzi na to pytanie może pomóc inny przekład Biblii, gdzie możemy przeczytać, iż 
to słowo można też przetłumaczyć jako „niemowlętom”. W Biblii Gdańskiej ten fragment 
brzmi następująco: W on czas odpowiadając Jezus, rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
niemowlątkom. (Mt 11, 25). Dlaczego to słowo? 

➢ Mam to szczęście, że mam w domu niemowlaka, więc wykorzystałem sytuację i 
obserwowałem jego zachowanie oraz patrzenie na świat. Dla niemowlaka całym światem 
są jego rodzice, a w szczególności mama. Niemowlak nie potrafi nic sam wykonać chociaż 
usilnie i z niezwykłą upartością próbuje wykonywać różne czynności. Uczy się wciąż 
obserwując świat i słuchając tego, co pokazują mu i objaśniają rodzice. Ufa im 
bezgranicznie a w ich ramionach czuje się bezpiecznie i dobrze. Jest WPATRZONY i 
ZAPATRZONY w mamę. To ona jest jego centrum świata, gdyż daje mu miłość, poczucie 
bezpieczeństwa oraz pokarm. Zastanów się proszę, jak będzie wyglądać powyższy opis, 
gdy zamiast słów RODZICE i MAMA wstawimy BÓG, a niemowlaka zastąpimy słowem 
WIERZĄCY? 

➢ Jaka jest moja postawa względem Boga? Czy jestem jak mędrzec ufający tylko swemu 
rozumowi, poznaniu empirycznemu oraz wiedzy i doświadczeniu zdobytemu dzięki 
samemu sobie? Czy jestem jak niemowlę wpatrzony w Boga bezwarunkowo, bez żadnych 
interesów czy żalów, tak po prostu, zachwycony tym, że mnie stworzył i kocha ? 

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 dary Ducha Świętego bym mógł zapatrzyć się w Boga i stać przed Jego obliczem 
jak to niemowlę. 

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?  



 

 

18.07.2019, czwartek , bł. Szymona z Lipnicy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJŚĆ PO ODPOCZYNEK 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: 

Ewangelia według św. Mateusza 11, 28-30 

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: 

➢ Kto jest adresatem dzisiejszej Ewangelii? Jezus kieruje Ewangelię do wszystkich 
zmęczonych, pracujących ponad siły. Jezus kieruje Ewangelię do ludzi, którzy zapomnieli 
co to wypoczynek. Jezus kieruje tę Ewangelię także do ludzi, którzy są obciążeni nie tylko 
pracą, ale także problemami bez wyjścia, krzyżem nie do uniesienia.  

➢ Jezus nie wysyła ludzi na wczasy, aby odpoczęli, ale mówi: Ja was pokrzepię, choć 
czasem sposób tego "pokrzepiania" może wydawać się nam trudny do zaakceptowania. 
Np. autor historii „Męczennicy z Lyonu” pisze: Oprawcy stwierdzili, że już jeden rodzaj 
tortur mógł ją pozbawić życia, a cóż dopiero tyle i tak wielkich katuszy. Tymczasem 
błogosławiona męczennica, jak dzielny szermierz, czerpała nowe siły z wyznawania. Jej 
wzmocnieniem, odpoczynkiem i znieczuleniem znoszonych cierpień były słowa: Jestem 
chrześcijanką, i nic się u nas zdrożnego nie dzieje. 

➢ Jezus ukazuje czym jest odpoczynek dla utrudzonych: Weźcie moje jarzmo na siebie i 
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Często nasze utrudzenie związane jest z nieakceptowaniem swoich granic, 
ludzkich możliwości. Często jest to związane z przerostem naszych ambicji, z 
nieakceptacją samego siebie: Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. 
Nie gonię za tym, co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej 
duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza. 

➢ Obowiązki, które są na nas nałożone z racji naszego powołania zostaną zrealizowane 
mocą Jezusa. Problemy przychodzą, gdy nie odczytujemy planu Bożego wobec naszego 
życia. Bywa, że nakładamy na siebie krzyż, który nie jest krzyżem Jezusa Chrystusa. 
Przyjmujemy myślenie świata o kolejnych wyzwaniach (może studiach, kolejnej pracy, 
dodatkowych zajęciach dla swoich pociech), ale nie konsultujemy tych wezwań z Jezusem 
i Jego planem dla naszego życia. Układasz swoje życie sam, czy z 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 często 
jestem zmęczony zwykłym zabieganiem. Zapominam o tym, że "jeżeli Pan domu nie zbuduje, 
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Daremnym jest dla was wysiadywać do późna – 
(…)  tyle daje On we śnie tym, których miłuje" (Ps 127). Daj mi zaufać Twojemu prowadzeniu. 

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?  



 

 

19.07.2019, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZYĆ SWOJEJ OSOBISTEJ PASCHY 

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 Wyjścia 11,10; 12, 1-14 

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: 

➢ Pascha to w kulturze żydowskiej świętowanie nocy wyjścia z niewoli egipskiej i przejście do 
wolności ziemi obiecanej. W sensie symbolicznym, dla nas, chrześcijan, pascha jest 
symbolem przejścia z niewoli grzechu do wolności Bożego dziecka odkupionego z grzechu 
przez Jezusa Chrystusa. Aby przeżyć swoim życiu taką paschę wolności, potrzebuje 
zrozumieć, że jest niewolnikiem grzechu. Mało tego, ta niewola bardzo musi go uwierać, 
aby zechciał ją porzucić. Żydzi w niewoli egipskiej doszli już do takiego ucisku, że wołali do 
Pana o wyzwolenie, a On odpowiedział. Czy masz świadomość swoich niewoli czy może 
przyzwyczaiłeś się do ucisku i wydaje ci się, że już tak musi być? A może jesteś w takim 
ucisku, że jest ci wszystko jedno? Historia narodu wybranego uczy nas, że gdy Izraelici 
wołali do Pana, On zawsze odpowiadał. Tak więc - wołaj, jeśli tylko chcesz! 

➢ W czasie paschy właśnie gorzkie zioła miały być znakiem uciemiężenia, miały 
symbolizować ciężką, niewolniczą pracę. Biodra wasze będą przepasane, sandały na 
waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to 
Pascha na cześć Pana. To fragment, który mówi o gotowości wyjścia z niewoli. Ktoś, komu 
jest dobrze w swojej niewoli, nie będzie się narażał na trudy i nie będzie gotów do wyjścia 
w nieznane. Hebrajczycy mieli dość swojej niewoli, choć nie mieli świadomości, że o tę 
wolność trzeba będzie się trudzić, że wolność będzie ich kosztować. Jesteś gotowy ruszyć 
w nieznane z Bogiem? Powiedz mu o swojej gotowości! 

➢ Baranek spożywany w czasie Paschy jest bez żadnej skazy. Dla nas, chrześcijan, tym 
Barankiem jest Jezus Chrystus, który został zabity w tym samym czasie, gdy zarzynano 
baranki przed wieczerzą paschalną. Krew, która chroni domy Izraelitów symbolizuje nam 
krew Jezusa Chrystusa, która chroni nas przed atakami diabła wprowadzającego podziały i 
grzech. Dla chrześcijan Paschą jest Eucharystia, która ma moc wyprowadzania nas z 
naszej niewoli. Ma moc uzdrawiania nas, ale pod warunkiem, że my sami będziemy szukać 
i wołać do naszego Wyzwoliciela, Jezusa. Maranatha - przyjdź Panie Jezu! 

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, daj mi 
doświadczyć głęboko swojej niewoli, spraw, aby zaczęła mnie uwierać i boleć a przez to daj mi 
głęboką determinację wykonania wszystkiego, aby wyjść z tej niewoli. 

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?  



 

 

20.07.2019, sobota , bł. Czesława, patrona archidiecezji wrocławskiej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZWOLIĆ BOGU WYPROWADZAĆ SIEBIE Z 
NIEWOLI 

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 Wyjścia 12, 37-42 

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: 

➢ Gdy dokonało się duchowe wyjście Izraela z Egiptu podczas Paschy na cześć Pana, 
dopiero wówczas mogło dokonać się fizyczne wyjście, realne z miejsca niewoli. Izrael 
wychodzi z Egiptu jako lud, ponieważ wyjście z niewoli nie dotyczy tylko osoby 
indywidualnie, ale także całej masy naszych powiązań z innymi. Grzech ma bowiem 
wymiar społeczny, ale także i wychodzenie z niewoli ma wymiar społeczny. Synowie 
Izraela wyruszyli z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, 
prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi. Pomyśl - twoje 
wychodzenie z niewoli może z niej wyprowadzić innych, może dzieci, współmałżonka, 
kolegów z pracy...  

➢ Wyjście ze swojej niewoli musi dokonywać się pośpiesznie, ponieważ Bóg żywy pragnie, 
abyśmy wychodzili z niej bez oglądania się za siebie, abyśmy nie tęsknili za niewolą: 
Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów na 
drogę. Wolność bowiem jest taką rzeczywistością, której musimy uczyć się jako czegoś do 
tej pory nieznanego, nie posiłkując się tym, co znane. Bóg żywy przez danego nam Ducha 
jest autorem naszej wolności i tylko On może dostarczyć nam tego czego potrzebujemy w 
tej przygodzie wolności: Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność 
(2Kor 3,17). Czy wołasz do Pana o Ducha wolności? 

➢ Bóg jest głęboko zainteresowany naszym wyzwoleniem i wyjściem z niewoli, sam czuwa, 
aby tak się stało: Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. 
Psalm 121 mocno podkreśla czuwanie Boga nad nami i naszego wychodzenia z niewoli: 
Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. (Ps 121, 8). Pan 
Bóg jest głęboko zainteresowany naszym wyjściem z niewoli, ale pyta czy my sami chcemy 
z niej wyjść i poddać się Bożemu prowadzeniu po to, abyśmy po wyjściu z niewoli nie 
weszli w nią z powrotem. Chcesz Bożego prowadzenia - powiedz Mu to. 

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 obdarz 
mnie pragnieniem wyjścia ze swojej niewoli i pragnieniem poddania się Twojemu 
prowadzeniu. 

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 

 14.07.2019, niedziela – Księga Powtórzonego Prawa 30, 10-14 

 
Mojżesz powiedział do ludu: 
«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń 
i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga 
swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. 
Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych 
możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by 
można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je 
nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za morzem, aby 
można było powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je 
nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”.Słowo to bowiem jest bardzo 
blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić». 
 

15.07.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 10,34-
11,1 

Jezus powiedział do swoich apostołów: 
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem 
przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, 
córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego 
domownicy. 
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 
miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce 
znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je. 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje 
Tego, który Mnie posłał. 
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto 
przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego 
otrzyma. 
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 
dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadani wam, nie utraci swojej 
nagrody”. 
 



 

 

Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, 
odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. 
 

16.07.2019, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 11, 20 – 24 

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów 
się dokonało, że się nie nawróciły. „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, 
Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się 
dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż 
powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A 
ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani 
zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie 
dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi 
sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”. 
 

17.07.2019, środa – Ewangelia według św. Mateusza 11, 25-27 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». 
 

18.07.2019, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 11, 28-30 

 
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i 
pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. 
 

19.07.2019, piątek – Księga Wyjścia 11,10; 12, 1-14 

 
Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan 
uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić synów 
Izraela ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi 
egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie 
pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela 
tak: «Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka 



 

 

dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała dla 
spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, 
który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. 
Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy 
może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć 
możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia 
tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. 
I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym 
będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, 
spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie 
spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz 
upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic 
pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na 
następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać je będziecie: Biodra 
wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w waszym 
ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć 
Pana.Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi 
egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami 
Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła na oznaczenie domów, w 
których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie 
pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.Dzień 
ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako 
święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować 
będziecie na zawsze»”. 
 

20.07.2019, sobota – Księga Wyjścia 12, 37-42 

 
Synowie Izraela wyruszyli z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset 
tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo 
cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z 
ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się 
nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali 
przygotować nawet zapasów na drogę. 
A czas pobytu synów Izraela w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto 
tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie 
zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem 
synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na 
cześć Pana dla wszystkich synów Izraela po wszystkie pokolenia. 
 
  



 

 

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.  



 

 

 
 


