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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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15.09.2019, niedziela , Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO GŁOSIĆ MIŁOŚIERDZIE BOŻE WŚRÓD 
GRZESZNIKÓW I WYKLUCZONYCH 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-10 

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: 

➢ Dziś kolejna Niedziela w moim domu. Uczestniczę we Mszy Św. a później zasiadam 
przy obiedzie wraz z moją rodziną. Może dziś przyjdą znajomi albo wybierzemy się na 
miły spacer? Odpoczniemy i będziemy się radować sobą. Takie spędzanie Niedzieli jest 
na prawdę dobre, jednak słowa „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi” z dzisiejszej 
Ewangelii wzbudziły we mnie pytanie: Czy nie zamykam się na tych, którzy żyją na 
marginesie społeczeństwa lub odwrócili się od wiary? 

➢ Zadałem sobie następujące pytania i proszę cię byś zrobił to samo: Kiedy ostatnio 
zająłem się losem jakiejś osoby samotnej, wykluczonej np. przez alkoholizm, brudnej 
lub nieprzyjemnej? Czy starałem się porozmawiać o wierze z moimi bliskimi, którzy nie 
przyjmują sakramentów? Czy napomniałem osobę otwarcie grzeszącą np. koleżankę 
mieszkającą bez ślubu z chłopakiem? 

➢ Pan Jezus nie bał się siedzieć i jeść z wykluczonymi. Mówił im o królestwie Bożym, ale 
równocześnie wskazywał kierunek do zmian. Dawał nadzieję, że każdy jest szczególny 
w oczach Boga i poświęci On dla niego wszystko, nawet swoje życie. 

➢ Dlatego może warto zaplanować dziś jakiś krok, który w najbliższym tygodniu pozwoli 
nam spotkać się z jakimś „celnikiem i grzesznikiem”, by podzielić się miłością jaką 
otrzymaliśmy na dzisiejszej Eucharystii od Pana Jezusa. 

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: 
Panie Jezu proszę Cię o dar otwartości serca oraz odwagi, bym potrafił dzielić się Tobą z 
innymi. Naucz mnie jak mówić o Twojej wielkiej miłości do człowieka. 

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?  



 

 

16.09.2019, poniedziałek , Świętych męczenników Korneliusza i Cypriana 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UWIERZYĆ W BOŻĄ SPRAWCZĄ MOC SŁOWA 

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 7, 1-10 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ Uzdrowienie sługi setnika z Kafarnaum mogło się dokonać, ponieważ ów rzymski 
żołnierz uwierzył w moc sprawczą słowa Jezusa.  Panie, nie trudź się, bo nie jestem 
godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego 
przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Często nie 
możemy oglądać znaków i cudów w naszym życiu, ponieważ nie uwierzyliśmy w moc 
sprawczą Boga żywego. Owo uzdrowienie może dokonywać się na różne sposoby, ale 
pierwsze jest zawsze słowo uzdrowienia Boga żywego. Trudno nam uwierzyć w moc 
sprawczą słowa, ponieważ żyjemy w wielosłowiu, słowach wypowiadanych bez 
pokrycia. Często za swoje słowa nie ponosimy odpowiedzialności. Czy odkryłeś moc 
słowa Bożego? Czy ponosisz odpowiedzialność za swoje słowa? Czy prosisz Jezus o 
doświadczanie mocy sprawczej Jego słowa? 

➢ Autor Księgi Mądrości pisze znamienne słowa: Nie zioła ich uzdrowiły ani okłady, lecz 
słowo twe, Panie, co wszystko uzdrawia. Bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią. 
(Mdr 16, 12-13a) Prorok Izajasz pisze: W Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 5c), a  
Piotr apostoł: Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. (1P 2, 24) Potrzebujemy powoływać 
się na Boże obietnice. Potrzebujemy ogłaszać Boże zwycięstwo w Jezusie, ponieważ w 
ten sposób wyraża się nasza wiara. Potrzebujemy dziękować za uzdrowienie, którego 
jeszcze nie widać, ponieważ wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. (Hbr 11,1) Jak często powołujesz 
się na Boże obietnice? Czy potrafisz dziękować za coś, czego jeszcze nie widzisz? 

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 moc sprawczą Twojego słowa. Dziękuję za uzdrowienia, które się już 
dokonały i te, które się dokonają jeszcze 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?  



 

 

17.09.2019, wtorek , Św. Roberta Bellarmina 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, KTÓRY PRZYGOTOWUJE NA ŻYCIE WIECZNE 

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 7, 11-17 

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: 

➢ Na jej widok Pan zlitował się nad nią. Jezus nie znał kobiety, nikt Go nie prosił o pomoc, 
ale On sam zdecydował się zadziałać i to w tak spektakularny sposób. Mógł ją 
pocieszyć, uleczyć jej serce z bólu, mógł zrobić coś innego - ale On obdarował hojnie, 
dając też wszystkim innym nadzieję, że śmierć nie jest największą siłą tego świata, że 
jest ktoś potężniejszy. Dziś też łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że śmierć to jakaś 
straszna siła, że to koniec. Czy pamiętasz, że Bóg jest ponad śmiercią, że po śmierci 
jest dalsza, dużo ważniejsza część życia? 

➢ Przesadne dbanie o zdrowie, strach przed chorobą, jakimś nieszczęściem, ostatecznie 
śmiercią swoją czy najbliższych, pokazuje na nieuporządkowanie w tej kwestii. Życiowe 
hasło "zdrowie jest najważniejsze" jest z gruntu niechrześcijańskie, a jak często pada z 
ust wierzących... czy z twoich także? Zdrowie może bardzo łatwo stać się bożkiem. 
Przecież w życiu z Jezusem nie chodzi o to, by być zdrowym. Doczesne życie ma nas 
nauczyć kochać, przygotować do wiecznego życia w miłości - ile czasu, wysiłku, 
zatroskania poświęcasz na tę naukę, a ile na dbanie o zdrowie i dobrobyt ciała - 
swojego, dzieci, bliskich?  

➢ Ciało tak czy inaczej niszczeje, "zużywa się" - ważne, by to "zużywanie" było inwestycją 
w wieczność. Czy masz taką perspektywę na co dzień? Czy rezygnujesz z pewnych 
rzeczy, o inne mocno zabiegasz, poświęcasz czas i środki na sprawy, które nie dają 
zysku materialnego i doczesnego, ale tylko duchowy? Autentyczna wiara musi być 
przełożona na konkret codzienności, życie wieczne nie może być odległą abstrakcją, o 
której nigdy nie myślisz. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie pokaż mi, co mogę zmienić w moim myśleniu i działaniu? Proszę pokazuj mi 
codziennie właściwe wybory. 

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?  



 

 

18.09.2019, środa , Święto świ. Stanisława Kostki, patrona Polski 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W OBIETNICE OJCA 

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 2, 41-52 

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: 

➢ Młody Jezus po raz pierwszy udaje się na święto Paschy. Jego rodzice, jak nakazywało 
prawo, chodzili co roku do Jerozolimy, tym razem jednak zabierają swojego Syna ze sobą, 
uznając, że teraz jest On gotowy, wystarczająco dojrzały na kolejny krok wtajemniczenia w 
żydowskie prawdy wiary. Na ile moja wiara jest dojrzała? Czy tak jak Jezus, który w tej 
scenie został zaproszony do pełnego uczestnictwa w przeżywaniu najważniejszego święta 
żydowskiego, ja także widzę i świadomie przemierzam kolejne etapy na swojej drodze 
duchowej? Czy widzę swój rozwój? Czy może jednak nadal kręcę się w kółko, ciągle 
wałkując te same tematy i ze strachu nie idę dalej, nie zmieniam swojego życia? 

➢ Dojrzałość chrześcijańska to wezwanie do poznawania i wypełniania woli Bożej, słuchania 
Jego słowa. Słucham, rozważam, wielokrotnie zachwycam się słowem Bożym, ale co 
dalej? Czym innym jest podziwiać naukę Jezusa a czy innym tą nauką żyć. A Maryja 
zachowywała te słowa w swoim sercu. Maryja pewnie była pierwszą osobą, która usłyszała 
słowo swego Syna-Boga. Na pewno ogarniał ją ból zagubienia dwunastoletniego Jezusa, a 
potem radość odnalezienia i te trudne słowa, które usłyszała: czy nie wiedzieliście że 
powinienem być w domu Ojca? Przypominasz sobie sytuacje w swoim życiu, kiedy ciężko 
było Ci przyjąć wolę Bożą? Czy potrafisz przyjąć kierowane do twojego serca słowo Boże? 
Jeśli tak, to jakie są tego owoce? Takie z ostatniego tygodnia? 

➢ Pierwszym owocem wiary przyjmującej Słowo Boże jest radość z błogosławieństwa 
zawartego w obietnicy Ojca. Do tego, aby wzrastać w słowie potrzebne jest serce dobre, 
czyste, pewne miłości Ojca. Serce zatwardziałe nie usłyszy! A już na pewno niczego nie 
zrozumie. Co zajmuje twoje serce? Czy jest w nim pokój, dobro, przebaczenie?  

➢ Mnie czasem brakuje pokory, chciałabym widzieć owoce mojego rozwoju duchowego od 
razu, natychmiast tu i zaraz rozumieć prawdy wiary, których uczy Kościół i Ewangelia. Nie 
zawsze jest to możliwe, serce człowieka musi uczyć się cierpliwości w przyjmowaniu 
tajemnic wiary. Ufając Panu i Jego obietnicy: Błogosławieni czystego serca albowiem oni 
Boga oglądać będą (Mt 5, 8). 

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 czyste serce zdolne pojąć Twoją Miłość do 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?  



 

 

19.09.2019, czwartek , Św. Januarego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ZOBACZYĆ SWÓJ GRZECH I PRZYJĄĆ 
PRZEBACZENIE 

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 7, 36-50 

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: 

➢ Grzesznica i faryzeusz Szymon to dwie główne postacie, które spotykają się dziś z 
Jezusem. Dla każdej z nich jest On kimś innym. Odpuszczenie grzechów, którego 
doświadczyła kobieta, wywołało w niej wdzięczność przejawiającą się namaszczeniem 
nóg Nauczycielowi. Natomiast w Szymonie cała ta sytuacja wywołała wątpliwości co do 
osoby samego Mistrza. 

➢ Ale On nie pozwała mu na zbyt długie powątpiewanie. Opowiada przypowiastkę, zadaje 
pytania, aby doprowadzić gospodarza do właściwych wniosków. Daje się poznać jako 
mający władzę odpuszczania grzechów. Przypomnienie Szymonowi zasad gościnności, 
których ten nie zastosował, nie jest robieniem mu wyrzutów, ale pomocą w poznaniu 
Boga.  

➢ Wrażliwość Jezusa wynikająca z Jego miłości pozwala zaakceptować zachowanie 
grzesznicy i faryzeusza. Pan nigdy nie rezygnuje z żadnego człowieka.  

➢ Nauczyciel nie tylko wie, kim jest kobieta, która namaściła Mu nogi, ale także wie, co 
kryje się w sercu Szymona. Wskazuje faryzeuszowi miejsce jego niedomagania. 
Rozmawia tylko z nim, natomiast nie zamienia ani słowa z niewiastą. Gospodarz jest w 
centrum uwagi Mistrza, bo On wie, że potrzeba tu Jego działania i Słowa. Szymon nie 
jest w stanie zrozumieć swojego położenia, bo poczucie samowystarczalności, które 
dobrze się rozgościło w jego sercu, na to mu nie pozwala. Jezus daje się poznać jako 
Ten, który może odpuszczać grzechy. 

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 łaską widzenia moich grzechów i przychodzenia do Ciebie jako 
jedynego Pana, który ma moc mi je odpuścić.   

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?  



 

 

20.09.2019, piątek , Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ W DRODZE 

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 8, 1-3 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym 
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

➢ Jezus wędrował przez miasta i wsie. Dziś poruszyło mnie słowo "wędrował". Przypomniał 
mi się wiersz Stachury: Wędrówką życie jest człowieka; Idzie wciąż, Dalej wciąż, Dokąd? 
Skąd? Stachura nie odpowiada na pytanie skąd i dokąd, czy po co. Zatrzymaj się dziś i 
postaw sobie te pytania. Spójrz na Jezusa, przecież jako chrześcijanie mamy Go 
naśladować.  

➢ Po pierwsze, On wie, dokąd i po co idzie - do Jerozolimy, gdzie spełni się Jego misja. Nie 
wymyślił jej sam sobie, tylko przyjął wolę od swego Ojca: Moim pokarmem jest wypełnić 
wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło (J 4, 34). Ja często postępuję 
odwrotnie - zamiast najpierw pytać się Pana, dokąd i po co, zakładam, że to co robię 
będzie podobać się Bogu, bo mi wydaje się niezłe, może nawet bardzo dobre. Jak moja 
trzyletnia wnuczka, która upiera się przy czymś, co wydaje jej się najwłaściwsze i nie ustąpi 
za żadne skarby świata. Zadajesz Panu pytania co do swojej drogi? Prowadzisz z Nim 
jakiś dialog w trakcie modlitwy?  

➢ Po drugie, podróż Jezusa jest wypełniona treścią - nauczając i głosząc Ewangelię o 
królestwie Bożym. Jego podróż nie jest marnowaniem czasu, owszem, są i w Ewangelii 
miejsca ukazujące odpoczywanie i świętowanie, ale zasadniczą treścią jest wypełnienie 
misji otrzymanej od Ojca - głoszenie Ewangelii. Co wypełnia moje życie? Czy w jakiś 
sposób żyję jako chrześcijanin, to znaczy, czy widać Ewangelię w mojej codzienności - 
pracy, wypoczynku, świętowaniu, relacjach z innymi?  

➢ Po trzecie, Jezus nie chodzi sam: A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet. To nie byli 
przypadkowi ludzie. Apostołów wybrał sam, a kobiety, które z Nim szły, doświadczyły 
wcześniej uzdrowienia. Z kim ty chodzisz w życiu i kto chodzi z tobą? Czy oni wszyscy 
pomagają ci wędrować z Jezusem, czy raczej od Niego odciągają? Wiersz Stachury 
kończy się tak: Dopóki sił, Będę szedł! Będę biegł! Nie dam się! Tak, ale łatwiej i pewniej 
iść i biec z innymi, którzy wędrują w tym samym kierunku. Szukasz ich? Znalazłeś? 

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, pomóż mi 
znaleźć osoby, z którymi będziemy się wspierali na drodze do Ciebie, wspólnotę uczniów w 
której Ty jesteś na pierwszym miejscu. 

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?  



 

 

21.09.2019, sobota , Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PODDAĆ SIĘ LECZENIU PRZEZ 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 9,9-13 

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: 

➢ Celnik, poborca podatkowy – Mateusz -  siedział w komorze celnej. Był na marginesie. 
Faryzeusze i uczeni pogardzali nim z powodu zadawania się z poganami, a pozostali 
ludzie byli wrogo nastawieni ze względu na ściągane z nich opłaty. Do kogo mi 
najbliżej: do celnika, co buduje wokół siebie komory celne, pobiera od innych (nie 
zawsze uczciwie) pochwały, komplementy, zaszczyty, dobra duchowe i materialne? czy 
do faryzeuszy – uznających się za „sprawiedliwych”, przywiązanych do przepisów i 
zewnętrznej strony, działających „od-do”, stawiających przepis nad miłością i 
miłosierdziem, własny obraz w społeczeństwie nad potrzeby drugiego człowieka? 

➢ Grzech jest złem nie dlatego, że jest czymś niezgodnym z wolą Boga, ale dlatego, że 
nas zabija. Skoro nas zabija, to należy go leczyć, najlepiej u najlepszego specjalisty - 
Jezusa. Tam nie ma kolejek, ani limitów przyjęć. Żeby poddać się leczeniu trzeba 
uznać, że jest się chorym (grzesznikiem). Jeśli tkwimy w duchowym fałszywym 
samozadowoleniu, to nie przyjdziemy po pomoc. „Idźcie” skierowane do faryzeuszy nie 
jest odrzuceniem grzesznika, ale nakazem, który ma pomóc w odkryciu prawdy o sobie. 
Jak często staję w prawdzie przed sobą i Bogiem (rachunek sumienia)? Co z niego 
wynika? Jak często korzystam z uzdrawiającej mocy sakramentów? 

➢ Jezus działał poza konwenansami (zasiadając z celnikami, uzdrawiając w szabat) po to, 
aby przywracać człowiekowi godność dziecka Bożego. Tak jak miłosierny Ojciec z 
przypowieści o synu marnotrawnym cieszy się z każdego, kto wraca do domu Ojca. 
Jaki ja jestem dla osób żyjących według innych wartości niż „moje”. Czy zachowuję się 
jak faryzeusze – odrzucam, pogardzam? Czy jak Jezus i miłosierny Ojciec – wychodzę 
im naprzeciw, zasiadam z nimi, zapraszam do zmiany życia? 

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, zapraszam Cię do mojego życia. Przemień je, uzdrów serce, pomóż stawać się 
Twoim uczniem. 

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 

 15.09.2019, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-10 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: 
«Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z 
nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za 
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 
i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się 
ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak 
samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 
potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, 
zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie 
szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i 
sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą 
zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów 
Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». 
 

16.09.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 7, 1-10 

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, 
wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego 
ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, 
wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił 
mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś 
mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował 
nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko 
domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, 
bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie 
uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój 
sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą 
żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a 
przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, 
zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: 
«Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A 
gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 
 



 

 

17.09.2019, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 7, 11-17 

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego 
uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie 
wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. 
Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią 
i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, 
którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» 
A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. Wszystkich zaś 
ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i 
Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po 
całej okolicznej krainie. 
 

18.09.2019, środa – Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-52 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.  Gdy miał 
lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.  Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice.  Przypuszczając, że jest w towarzystwie 
pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.  
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.  
 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.  Wszyscy zaś, 
którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.  
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie».  Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»  Oni 
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka 
Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.  Jezus 
zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.  
 

19.09.2019, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 7, 36-50 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc 
do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która 
prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w 
domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z 
tyłu u Jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami 
swej głowy je wycierała. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 
olejkiem. 



 

 

Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On 
był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się 
Go dotyka, że jest grzesznicą». 
Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś do powiedzenia». 
On rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». 
«Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 
denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował 
obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?» Szymon 
odpowiedział: «Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował». 
On zaś mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». 
Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: «Widzisz tę 
kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona 
zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie 
pocałunkiem; a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. 
Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. 
Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ 
bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». 
Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje grzechy». 
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że 
nawet grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię 
ocaliła, idź w pokoju». 
 

20.09.2019, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 8, 1-3 

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o 
królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały 
uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą 
opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; 
Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. 
 

21.09.2019, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 9,9-13 

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w 
komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On 
wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło 
wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego 
uczniami.Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz 
Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy 
to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 
Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż 
ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. 



 

 

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.  



 

 

 
 


