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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. 

 
  



 

 

Od zła się odwróć, czyń dobrze, 
szukaj pokoju i dąż do niego. 
 

12.07.2019, piątek – Księga Rodzaju 46,1-7.28-30 

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. 
A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Bóg zaś 
w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on 
odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem, Bogiem 
twego ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. 
Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy». 
Po czym Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego 
Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia 
ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak 
przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu 
synów, wnuków, córki i wnuczki – całe swe potomstwo.Wysłał on przed sobą 
do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. 
A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i 
wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, 
rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi. 
Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro 
zobaczyłem cię jeszcze przy życiu!» 
 

13.07.2019, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 10, 24-33 

Jezus powiedział do swoich apostołów: 
„Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy 
uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana 
domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 
Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być 
wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię 
wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie 
na dachach. 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się 
raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 
dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie 
spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. 
 
  

 

 

07.07.2019, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UZNAĆ PIERWSZEŃSTWO BOŻEGO DZIAŁANIA 

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 10, 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: 

Ø Nie bez znaczenia jest fakt, że Jezus wysyła swoich uczniów przed sobą, dokąd sam 
zamierzał przyjść. Chrześcijanin jest ze swej natury posłany, aby przygotować drogę 
Jezusowi. Jego słowa, czyny i cała postawa mają prowadzić innych do Jezusa. Czy nie 
zamknąłeś się w swoim uporządkowanym świecie? Czy doświadczasz na co dzień 
swojej misji, że Jezus posyła cię tam, gdzie sam przyjść zamierza? Czy nie zagubiłeś 
jako chrześcijanin swojego posłania? Czy współdziałasz z Jezusem w historii zbawienia 
swojej i innych ludzi? 

Ø Czy nie zapominamy, że to Pan żniwa wyprawia robotników na swoje żniwo? To nie 
jest tak, że my wyprawiamy się sami. Inicjatywa Boga jest zawsze pierwsza. On  
pierwszy powołuje. On pierwszy szuka. On pierwszy wysyła robotników na swoje żniwo. 
Człowiek może odpowiedzieć na wezwanie, a może je też odrzucić. Czy przychodzisz 
do Jezusa jako Boga żywego i prosisz Go o posłanie, nawrócenie, uzdrowienie? Czy 
wsłuchujesz się w Jego głos? Czy jesteś temu głosowi posłuszny? 

Ø Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Jezus przypomina nam, że życie, służba 
chrześcijanina jest całkowicie zależna od Boga żywego, a nie od naszych zdolności, 
umiejętności czy możliwości. Nawet więcej, im więcej naszych słabości, tym większa 
moc, bo nie pozostaje nic innego, jak zdać się na moc Jezusa: Przechowujemy zaś ten 
skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga byla owa przeogromna moc, a nie z nas.(2 
Kor 4,7). 

Ø Człowiekowi   współczesnemu jest bardzo trudno być zależnym od innych, choćby dla 
tego, że doświadcza często wewnętrznego upokorzenia. Brak miłości w okazywaniu 
pomocy drugiemu człowiekowi zamyka na przyjmowaną pomoc. Bóg nas ogołaca, daje 
poznać nasze słabości, aby zdać się na Niego, na Jego moc, nie naszą. 

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 za Twoją inicjatywę.  Dziękuję, że dajesz mi poznać moje słabości, aby 
obdarzyć swoją mocą. 

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? 



 

 

08.07.2019, poniedziałek , św. Jana z Dukli 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYTRWALE MODLIĆ SIĘ ZA INNYCH 

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 9,18-26 

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 Dzisiejsze Słowo Boże jasno pokazuje, że nigdy nie jest za późno, ale tam, gdzie jest 
Jezus, czas jest zawsze odpowiedni do tego, aby obudziło się życie, nowa nadzieja. 
Zawsze jest odpowiedni czas na to, by pociągnąć Pana Jezusa za frędzle. Tam, gdzie po 
ludzku nie ma już nadziei jest Bóg, jeśli go w to miejsce zaprosimy. 

Ø Zdesperowany ojciec szuka ratunku dla swojej córki. Wszyscy mówią, że to już koniec, że 
nie żyje, ale jego wiara każe mu czekać na spóźniającego się Jezusa, który po drodze zajął 
się jeszcze chorą kobietą. Prawdopodobnie ojciec został wyśmiany. Uwierzył Jezusowi 
narażając się na śmieszność. Boisz się, że cię wyśmieją, bo w jakiś sposób przyznajesz 
się w pracy, na ulicy, do Jezusa? Jeśli nie zaakceptujesz tego, że tak może się stać, 
możesz nie doczekać się Jezusa, może cię ominąć spotkanie z Nim. 

Ø Zobaczmy, jak często przyczepiamy etykietkę do drugiego człowieka, szufladkując go jako 
pijaka, nieudacznika, itp. Jeśli popatrzymy na umarłą córkę z ewangelii w przenośni - jako 
na osobę żyjąca w grzechu, która nie chce się nawrócić do Boga, która w sensie 
duchowym nie żyje, to uzdrowienie, z którym przychodzi Jezus nabiera innego znaczenia. 

Ø Czy nie osądzam tak innych ludzi - "z tego już nic nie będzie...". Każdy człowiek ma szansę 
się nawrócić. Zamiast oceniać, módlmy się za tych, który zostali przez nas już osądzeni, za 
swoich rodziców, swoje rodzeństwo, dzieci, znajomych. Panie, moja córka dopiero co 
skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Szczera i oddana modlitwa za 
drugiego człowieka jest zawsze wysłuchana: Jezus, widząc ich wiarę (tych, którzy go 
przynieśli, nie samego paralityka!), rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje 
grzechy (Mt 9.1). Jak wygląda twoja modlitwa za innych - tych bliskich i tych dalekich? Czy 
w ogóle jest? Czy jest wytrwała, to znaczy więcej niż jednorazowa? Czy cię angażuje albo 
coś kosztuje - np. twój czas?  

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: Oddaję ci Panie 
tych, którzy cię nie znają, który nie chcą cię znać. Pokaż im, jak bardzo ich kochasz. 

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? 

 

 

On zaś rzekł: «Jakub». Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz 
Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś ». 
Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on 
odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» – i pobłogosławił go na owym 
miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem 
Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie». 
Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę, 
gdyż został porażony w staw biodrowy, w ścięgno biodra. 
 

10.07.2019, środa – Ewangelia według św. Mateusza 10, 1-7 

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad 
duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie 
słabości. 
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat 
jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, 
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i 
Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie 
do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej 
do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest 
królestwo niebieskie”». 
 

11.07.2019, czwartek – Psalm 34 

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana. 
 
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 
 
Wysławiajcie razem ze mną Pana, 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, 
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, 
będę was uczył bojaźni Pańskiej. 
 
Powściągnij swój język od złego, 
a wargi swoje od kłamstwa. 



 

 

Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 07.07.2019, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-9 

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po 
dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani 
torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» 
Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: 
bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. 
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was 
królestwo Boże»”. 
 

08.07.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 9,18-26 

Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając 
pokłon, prosił: „Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na 
nią rękę, a żyć będzie”. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. 
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i 
dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: „Żebym się choć Jego 
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. 
Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: „Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła”. I od tej 
chwili kobieta była zdrowa. 
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum 
zgiełkliwy, rzekł: „Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. A oni 
wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a 
dziewczynka wstała. 
Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. 
 
09.07.2019, wtorek – Księga Rodzaju 32, 23-32. 33b 
Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i 
jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich 
przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. 
Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu 
jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i 
wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: 
«Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub powiedział: «Nie puszczę cię, 
dopóki mi nie pobłogosławisz!» Wtedy tamten go zapytał: «Jakie masz imię?» 

 

 

09.07.2019, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ NOWĘ IMIĘ NADANE PRZEZ PANA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Rodzaju 32, 23-32. 33b 

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 Jakub wraca do Kanaanu razem z żonami i dziećmi. Niespodziewanie, w drodze powrotnej  
ktoś zmaga się z Jakubem. Bóg objawia się znowu w drodze. Patriarcha zaczyna sobie 
zdawać sprawę z rangi spotkania, dlatego tak zażarcie walczy. A wreszcie rzekł: Puść 
mnie, bo już wschodzi zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie 
pobłogosławisz! Błogosławieństwo w języku Biblii oznacza obdarowanie, pobłogosławić, 
oznacza przekazać dar życia od samego Boga. Jakub wykorzystuje swoje "5 minut", 
walczy o błogosławieństwo i otrzymuje je. Czy ja toczę jeszcze jakieś boje, zmagania 
duchowe o Boże błogosławieństwo dla mojego życia, czy juz poddałem się i płynę z 
prądem życia? Dzisiejsze Słowo mówi ci - walcz, nie poddawaj się, chwytaj Boga za słowo, 
nawet jeśli będzie to coś kosztować, tak jak Jakuba jego zwichnięte biodro. 

Ø Momentem kulminacyjnym walki z aniołem jest zmiana imienia z Jakuba na Izraela. 
Zmiana imienia oznacza w Biblii zmianę tożsamości. Bóg zmienia tożsamość Jakuba. Z 
oszusta i złodzieja staje się Izraelem, czyli tym, za którego będzie walczył Bóg. Izrael także 
jako naród będzie doświadczał, że Bóg walczy za niego. On staje się ojcem Narodu 
Wybranego i ten naród dziedziczy po Jakubie jego tożsamość. Gdy Izrael wychodził z 
Egiptu mocno doświadczał obecności Bożej: O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze 
słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. Egipcjanie krzyknęli: Uciekajmy 
przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. (Wj 14, 24-25).  

Ø Ale nasza zmiana imienia już się dokonała. Na krzyżu wywalczył ją dla nas Jezus 
Chrystus. Odtąd moje imię nadane mi przez Boga brzmi "mój ukochany syn", "moja 
ukochana córka". Każdy z nas musi "tylko" przejść pewną drogę zmagań rozumianą jako 
nawrócenie - zmianę myślenia, aby uwierzyć w to swoje nowe imię i związane z nim Boże 
błogosławieństwo. Ta zmiana myślenia dokona się przez Słowo Boże, bo Biblia pokazuje 
nam jak myśli Bóg. Czy zmagasz się, aby każdego dnia znaleźć czas na napełnianie się 
Jego myślami? 

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, daj mi 
łaskę wytrwania przy Twoim Słowie, aby ono zmieniało moje myślenie i otwierało mnie na 
błogosławieństwo, jakie masz dla swojego ukochanego syna. 

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? 



 

 

10.07.2019, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO GŁOSIĆ KRÓLESTWO NIEBIESKIE 

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, 1-7 

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 rozważaniu dzisiejszej Ewangelii pomogło mi to, że spróbowałem sobie wyobrazić to 
wydarzenie. Jezus siedzi na uboczu, nie ma tłumu ludzi i towarzyszącego im hałasu. Są 
tylko uczniowie siedzący nieopodal przy ognisku. W pewnym momencie Jezus zaczyna 
przywoływać ich do siebie. Jak to czyni? Wybiera ich, wołając po imieniu! Zna każdego z 
nich i wie jakie są jego zalety oraz wady. Powołuje Kościół! Fascynujące jest kogo wybrał 
na uczniów i świadków – zauważ kim oni są, jakie mają wykształcenie? Bóg nie wybiera 
uzdolnionych, lecz uzdalnia wybranych. To właśnie zastanowiło mnie, jak ja patrzę na 
moich braci i siostry w Kościele. Czy szukam w nich dobra, tak jak Jezus znalazł w 
Apostołach? Czy może wciąż oceniam i krytykuje skupiając się na wizji „idealnego 
Kościoła”, którego nie zakładał Jezus, jeśli spojrzymy kogo wybrał na uczniów. 

Ø W drugiej części tego tekstu Pan Jezus powierza misję tym, którzy mają być nowym 
Izraelem, czyli tworzy podwaliny Kościoła. Do czego następnie wzywa uczniów? Dlaczego 
ta misja jest tak ważna? A może czytając to zapytam Go, do czego wzywa mnie? 

Ø Jezus mówi: Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7), czyli zachęca 
nas do wyruszenia w drogę, gdyż na niej każdemu napotkanemu możemy mówić o 
Królestwie Bożym. Jeśli porównam swoje życie do drogi to mój marsz rozpoczął się na 
pierwszych katechezach w szkole czy przedszkolu, trwał w czasie nauki, lecz jak wygląda 
teraz? Czy przypadkiem nie urządziłem sobie długiego postoju od Boga, bez planu i chęci 
by wyruszyć w dalszą drogę? Komu ostatnio opowiedziałem o Jezusie? Czy mam odwagę 
mówić o Nim współmałżonkowi, swojemu dziecku, znajomym w sąsiedztwie czy pracy? 
Kiedy ostatnio przyłączyłem się do marszu innej osoby, wyrównałem z nią krok, 
wsłuchałem się w to co mówi, by poznać skąd i dokąd idzie, a następnie powiedziałem jej o 
Bogu? 

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 Jezus 
zapraszam Cię na moją drogę życia. Proszę bądź mi towarzyszem i przewodnikiem. Daj siły 
bym miał odwagę mówić o Tobie. 

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? 

 

 

13.07.2019, sobota , św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SPOGLĄDAĆ NA SWOJE ŻYCIE Z 
PERSPEKTYWY WIECZNOŚCI 

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, 24-33 

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 Bycie chrześcijaninem oznacza bycie drugim Chrystusem. Bycie chrześcijaninem 
oznacza upodabnianie się do Jezusa, a to oznacza, że nie będzie miło, lekko i 
przyjemnie. Ewangelista Mateusz pisze: Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż 
bardziej jego domowników tak nazwą. Jan Apostoł pisze jeszcze dosadniej: Jeżeli was 
świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, 
świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja 
was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.(J 15,18-19). 

Ø Jezus ukazuje nasze zmagania w perspektywie wieczności. Mamy się bać tego, który 
może nas doprowadzić do piekła – wiecznego potępienia. Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 
może zatracić w piekle. 

Ø Często brakuje nam wiary i na ogół nie żyjemy w perspektywie wieczności. Piekło i 
niebo są dla nas abstrakcją, której nie rozumiemy, bo nic dla nas konkretnego nie 
oznaczają. To co możemy i mamy czynić, to prosić Jezusa o nieustanną świadomość, 
że życie na ziemi jest tylko pierwszym etapem życia, które będzie trwać dalej, tylko w 
innej formie. 

Ø Jezus zapewnia nas także, że Ojciec niebieski troszczy się o każdego człowieka. U was 
zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Potrzebujemy w sposób konkretny 
doświadczyć, że Ojciec niebieski troszczy się o szczegóły naszego życia. Proś zatem o 
takie doświadczenie w swoim życiu. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary. Proszę Cię o życie w świadomości tego, że czekasz na 
mnie w swoim Królestwie, że kiedyś do Ciebie przyjdę. 

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? 



 

 

12.07.2019, piątek , św. Brunona z Kwerfurtu 

CHODZIĆ W DUCHU  ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZAĆ BOŻEGO PROWADZENIA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Rodzaju 46,1-7.28-30 

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: 

Ø Izrael na zaproszenie swojego syna Józefa wyrusza do Egiptu. Zabiera całą swoją rodzinę  
- dzieci, wnuki, córki i wnuczki – całe swoje potomstwo oraz cały swój dobytek i wyrusza w 
nieznane, tak jak jego dziadek Abraham. Bóg troszczy się o Izraela i objawia mu się w 
widzeniu nocnym. Jakub odpowiada już tak jak Abraham, przyjaciel Boga: Oto jestem. Te 
słowa oznaczają gotowość słuchania i bycia posłusznym temu, co się usłyszy. A jaka jest 
twoja postawa, gdy słyszysz Boży głos w swoim sumieniu? Zagłuszasz go różnymi swoimi 
sprawami, które w danym momencie są ważniejsze, czy zatrzymujesz się i zaczynasz 
słuchać? 

Ø Bóg zapewnia patriarchę, że jego podróż jest drogą ku pomyślności. On będzie go stale 
prowadził i czuwał nad każdym jego krokiem. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię 
tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę. To co objawił Bóg 
było ważne dla jego rodziny. Bóg mówi również o tym co było bardzo ważne dla Jakuba: 
Józef zamknie ci oczy. On spotka się ze swoim ukochanym synem Józefem. Dawno 
opłakanym i pogrzebanym w jego sercu. Bóg wskrzesza to co było umarłe i nieustannie 
rodziło cierpienie w życiu Jakuba. Ale stanie się to dopiero, gdy Jakub pójdzie posłusznie 
za tym, co powiedział Bóg. 

Ø Izrael mógł w końcu spotkać się ze swoim ukochanym Józefem.  Syn pierwszy wychodzi 
na spotkanie z ojcem, rzuca mu się na szyję. Józef musiał bardzo tęsknić przez te 
wszystkie lata za ojcem. Tęsknota rodziła ból i wewnętrzne rozdarcie. Byli ze sobą głęboko 
związani przez miłość i wiarę w Boga swoich przodków. Mogli znowu się spotkać i cieszyć 
się swoją obecnością. Okazuje się, że w życiu najważniejsza jest miłość, która objawia się 
przez obecność. Czy ja i ty nie zapominamy, że to obecność jest warunkiem miłości w 
małżeństwie i rodzinie? Bez obecności, ofiarowania czasu i pogłębiania relacji, wszystko 
się sypie. Czy "marnujesz" czas dla bliskich, nawet przez prostą obecność, słuchanie, 
docenienie pracy, afirmację...? 

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 
głęboką świadomość Twojego prowadzenia. Naucz mnie być i żyć w swojej rodzinie, nie tylko 
dla niej pracować. 

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? 

 

 

11.07.2019, czwartek , św. Benedykta, patrona Europy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ MOC UWIELBIENIA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Psalm 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 W święto w Benedykta z Nursji, patrona Europy, Bóg pragnie przypomnieć nam prawdy, 
które w dużej mierze zagubiliśmy. Wydaje nam się, że wszystko zależy od naszego wysiłku 
i ludzkiej pracy. Intelekt postawiliśmy na piedestale i nosimy w sobie przekonanie, że 
wszystko co nie jest zgodne z rozumem ludzkim, jest nieprawdziwe lub nie istnieje. 

Ø Choć w życiu ludzkim potrzebna i konieczna jest praca, to jednak nie istniejemy dlatego, że 
pracujemy. Istniejemy dlatego, że Bóg powiedział do nas: Żyj, rośnij! (Ez 16,6) Święty 
Ignacy w swoim fundamencie ćwiczeń duchowych, pisze słowa niezwykle ważne: Człowiek 
jest po to stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to 
zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu 
pomagały do osiągniecia celu, dla którego jest on stworzony. (nr 23). 

Ø Król Dawid w Psalmie 34 ukazuje tę prawdę jednoznacznie. Chcę błogosławić Pana w 
każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię 
Jego wspólnie wywyższajmy! Uwielbianie Boga pozwala nam uznać, że jesteśmy 
stworzeniami, zależnymi od swojego Stwórcy, ale Stwórcy, który nas kocha, który jest 
dobry i da tego doświadczyć także tobie, kiedy się do Niego zwracasz. 

Ø Modlitwa uwielbienia jest szczególnym darem dla człowieka wierzącego. Każda forma 
szczerej modlitwy otwiera drzwi naszego życia dla Bożej mocy. Lecz modlitwa uwielbienia 
wyzwala więcej mocy Bożej niż jakakolwiek inna forma prośby, bo dotyka głębszego 
poziomu wiary. Moc uwielbienia ukazuje historia Pawła i Sylasa z Dziejów Apostolskich. 
Obydwaj zostają wtrąceni do więzienia, do najgłębszego lochu, a dla pewności, że nie 
uciekną, zakuto im nogi w dyby. O północy, gdy uwielbiają Boga, nagle powstaje silne 
trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się 
wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. (Dz 16, 26). Jakie jest twoje uwielbienie? 
Masz z tym kłopot? Ja też, dlatego wtedy biorę do ręki Psalmy uwielbienia, jak ten 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: Jezu, proszę Cię 
o łaskę i umiejętność uwielbiania Ciebie. Proszę Cię o odkrycie mocy uwielbienia.  

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? 


