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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. 

 
  



 

 

25.10.2019, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 12, 54-59 

 
Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na 
zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr 
wieje z południa, powiadacie: 
 
„Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i 
nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie 
nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? 
 
Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w 
drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia 
przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. 
Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek». 
 

26.10.2019, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 13,1-9 

 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w 
Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 
Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie». 
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał 
zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, 
ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po 
co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze 
na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 
 
  

 

 

20.10.2019, niedziela Św. Jana Kantego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM NIE USTAJĄC W MODLITWIE 

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 17, 8-13 

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 W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, by zawsze się modlić oraz w niej nie ustawać. 
Podaje przykład natrętnej wdowy i niesprawiedliwego sędziego, który pomaga kobiecie 
wyłącznie dlatego, żeby zaprzestała go nachodzić. Pan Jezus mówi, że Bóg jest 
nieskończenie dobry, więc tym bardziej wysłucha zanoszonych do Niego modlitw. Tę samą 
prawdę, o wytrwalej modlitwie, znajdziesz w dzisiejszym pierwszym czytaniu. To właśnie 
dzięki modlitwie Mojżesza wojska izraelskie, pod wodzą Jozuego, były w stanie zwyciężyć 
przeważające siły Amalekitów.  

Ø Tę historię biblijną można też odczytać jako opowiadanie o walce duchowej. Amalekici byli 
narodem pogańskim i zagorzałym wrogiem Izraela. Bitwa zaś rozgrywa się w Refidim, czyli 
w miejscu gdzie na pustyni Mojżesz uderzył laską w skałę a z niej wypłynęła życiodajna 
woda. Przypomnij sobie spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni i Jego słowa, że tylko 
On może dać prawdziwą „wodę żywą”. Ta bitwa więc to symbol walki szatana z ludźmi, 
którą ten prowadzi, by odsunąć nas od Jezusa.  

Ø Każdy z nas stara się walczyć z pokusami tak, jak Jozue z Amalekiem, lecz wciąż 
upadamy. Bóg daje nam przepis na zwycięstwo. „Super bronią” jest właśnie modlitwa. Nie 
jest jednak ona zwykłym odklepaniem „paciorka”, godziną odstaną na niedzielnej 
Eucharystii. To jest wytrwałe stanie przed Bogiem aż do momentu zwycięstwa. To jest trud 
i przełamywanie własnych słabości, bólu czy zniechęcenia. Czy chcesz takiej modlitwy? 
Czy pragniesz walczyć o swoje i innych zbawienie? A może wolisz zostawić wszystko tak 
jak jest, bo to łatwiej i bezproblemowo?  

Ø Zauważ także, że Mojżesz nie był sam na modlitwie. Gdy zaczął słabnąć, wtedy pomogli 
mu inni. Wybrał do pomocy kapłana Aaron i wodza Chura. Czy ty starasz się szukać 
pomocy w modlitwie u innych? Czy dbasz o to, by w czasie trudności lub zwątpienia, byli 
przy tobie i podtrzymywali cię ludzie mający prawdziwą relację z Panem Bogiem? 

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: 
Zapraszam Cię do modlitwy psalmem PS 121 (120), w którym zawołasz „Naszą pomocą jest 
Zbawiciel świata“ 

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? 



 

 

21.10.2019, poniedziałek Bł. Jakuba Strzemię 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZEOBRAŻAĆ SŁOWO BOŻE  W SWÓJ DOM 
RODZINNY 

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: 

List do Rzymian 4, 20-25 

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 Abraham wzrastał w wierze. Owo wzrastanie, aby doświadczyć namacalnie obietnicy w 
postaci syna Izaaka, trwało wiele lat.  Gdy wychodził z Charanu, swojego rodzinnego 
miasta, miał 75 lat (por. Rdz 12,4), a zmiana jego imienia z Abram na Abraham dokonała 
się w 99 roku jego życia. Abramowi nie mógł narodzić się syn z jego żony Saraj, ale 
Abrahamowi tak, bo to Abraham otrzymał obietnicę: Abraham nie okazał wahania ani 
niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę 
Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. To wzrastanie w 
wierze opartej o Boże obietnice trwało 24 lata. Rok później w 100 roku życia narodził się 
upragniony syn Izaak. Czy twoja wiara oparta jest o Boże obietnice? Czy prosisz z 
determinacją o wzrastanie w wierze? 

Ø Od naszej współpracy z łaską Bożą będzie zależało nasze wzrastanie w wierze a nasze 
trudne doświadczenia mogą temu wzrastaniu służyć. Potrzebujemy spoglądać oczami 
słowa Bożego na nasze życie, nasze trudności, nasze niepowodzenia. Słowo Boże pozwoli 
nam w poczuciu bezpieczeństwa przejść nasze życiowe zawirowania. Słowo Boże ma stać 
się naszym domem, w którym usłyszymy prawdę o sobie a prawda ma moc nas wyzwolić. 
Czy słowo Boże stało się twoim domem, w którym czujesz się bezpiecznie? Jak reagujesz 
na Boże napomnienia? 

Ø Słuchanie głosu Pana to kluczowe i centralne doświadczenie w słowie Bożym. Brak 
posłuszeństwa głosowi Pana rodziło nieszczęścia, niewole i cierpienie w życiu Narodu 
Wybranego. 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, (…) w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, 
aby nam dać ziemię, opływającą w mleko i miód. (Ba 1, 19-20) Czy słyszysz głos Boży w 
swoim życiu? Czy wprowadzasz usłyszane polecenia do swojego 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: Jezu, dziękuję Ci 
za dar wiary. Dziękuję Ci, że słowo Boże stało się moim domem rodzinnym. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 

 

 

23.10.2019, środa – Ewangelia według św. Łukasza 12,39-48  

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 
ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie 
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie”. 
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też 
do wszystkich?” 
Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, 
którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej 
żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy 
tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim 
mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z 
powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać 
się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o 
godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu 
miejsce. 
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił 
zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego 
woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, 
od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od 
niego żądać będą”. 
 

24.10.2019, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 12,49-53  

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
 
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz 
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw 
synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; 
teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.  
 
  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 20.10.2019, niedziela – Księga Wyjścia 17, 8-13 

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 
powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do 
walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w 
ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z 
Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.  
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał 
przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy 
zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na 
nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej 
strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale 
wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem 
miecza. 
 

21.10.2019, poniedziałek – List do Rzymian 4, 20-25 

Bracia: 
Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, 
ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, 
że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu 
to za sprawiedliwość. 
A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego 
samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy 
wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to 
został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego 
usprawiedliwienia 
 

22.10.2019, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 12, 35-38 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra 
wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi 
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan 
zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: 
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, 
gdy ich tak zastanie». 

 

 

22.10.2019, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ NA PRZYJŚCIE 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: 

Ewangelia według św. Łukasza 12, 35-38 

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 Jezus tłumaczy, czego oczekuje od swoich uczniów - przyjaciół. Mają być czujni - na 
podobieństwo czuwania w nocy, kiedy wszyscy śpią - czyli inaczej niż większość, niż 
norma. Mają mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Co to znaczy czuwać? 
Żołnierz czuwający na straży, matka czuwająca w nocy przy chorym dziecku... ale jak 
czuwać przez całe życie? 

Ø Czuwać, to skupić swoją uwagę na czymś. Można być zajętym jakąś pracą, ale czuwać 
nad kimś/ czymś innym - czyli mieć to cały czas na uwadze, zwracać się wzrokiem, myślą, 
wykonywać różne czynności w taki sposób, aby nie przerwały czuwania, być nade 
wszystko skupionym na danym obiekcie. Żyjesz tak, by czuwać przy Bogu? Czy 
podejmujesz decyzje mając za priorytet, by ich skutki nie odłączyły cię od Boga? Czy 
czuwasz nad swoimi nawet drobnymi wyborami, by były zgodne z wolą bożą - czyli 
umacniały miłość, nie egoizm, budowały pokój, nie rozłam itd.? 

Ø Gdyby słudzy z ewangelii spali, też mogliby przecież otworzyć, tylko trwało by to chwilę 
dłużej. Tu jeszcze podkreślone jest, że mają zaraz, natychmiast otworzyć, czyli mają być 
przygotowani, gotowi we wszystkim, aby nic nie musieć już kończyć, czy jeszcze 
szykować. To kwestia priorytetów w sercu i umyśle - na ile twój umysł jest już 
przygotowany, czyli przemieniony na wzór umysłu Jezusa? Rz 12, 2: przemieniajcie się 
przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Czy 
obserwujesz, jak Duch Św. przemienia twoje myślenie, porządkuje priorytety? W dłuższej 
perspektywie czasu powinna być widoczna jakaś zmiana, ponieważ nikt nie jest doskonale 
podobny do Jezusa, w każdym łaska ma dużo pracy do wykonania. Każdy dzień twojego 
życia jest czasem darowanym ci na tę przemianę, na jak najściślejsze zjednoczenie ze 
Zbawicielem - tak aby gdy nagle przyjdzie, być gotowym - zgodnym z Nim we wszystkim, 
pragnącym tego, co On i oddanym Jemu tak, jak On się oddał nam. 

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: Duchu Św. 
przemieniaj mój umysł! Proszę przypominaj mi o sobie, rozpalaj moje serce tęsknotą i 
pragnieniem zjednoczenia z Tobą! 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 



 

 

23.10.2019, środa Św. Jana Kapistrana 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STAWAĆ SIĘ NA WZÓR CHRYSTUSA – SŁUGI 

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 12,39-48  

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Wczytując się w dzisiejszy tekst możemy poczynić zaskakujące odkrycie, że Jezus 
zamiennie używa słów „rządca” i „sługa”. Te dwa słowa odnoszą się do jednej i tej samej 
osoby, która ma postępować zgodnie z tym, co zlecił Pan domu. Rządca otrzymuje od 
swojego Pana własność po to, aby swoją pracą służyć innym. Rozważ, co otrzymałeś od 
Boga, jakie dary posiadasz? Czy i w jaki sposób Twoje dary służą drugiemu człowiekowi? 

Ø Gdy dalej rozważymy owo rządzenie i służbę w szerszym kontekście Ewangelii, to 
największym przykładem tego, który ma władzę, ale oddał ją na rzecz służby jest Chrystus 
– Sługa. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł , aby Mu służono , lecz żeby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu (Mk 10,45). On , istniejąc w postaci Bożej , nie skorzystał ze 
sposobności , aby na równi być z Bogiem , lecz ogołocił samego siebie , przyjąwszy 
postać sługi (…) uniżył samego siebie , stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej (Flp 2,6-8). 

Ø Jezus, który „na równi był z Bogiem”, Stwórca wszechświata staje się sługą dla człowieka? 
W ludzkich kategoriach trudne to do pojęcia. Jeszcze bardziej zaskakujące jest, gdy 
uświadomimy sobie cel służby Jezusa – oddanie życia, umieranie, śmierć po to, aby w 
innych wzbudzić życie. Nie bójmy się pomyśleć, że to także wezwanie dla każdego z nas, 
wezwanie do oddania cząstki samego siebie na rzecz drugiego. 

Ø Czy matka, która doświadcza problemów ze zdrowiem po urodzeniu kolejnego dziecka, nie 
oddaje jakoś swojego życia? Czy ojciec, który w trudnej sytuacji rodziny pracuje na 1,5 
etatu nie zapiera się siebie i nie umiera? Stań przed Panem i pomyśl, jaka jest Twoja 
droga, czy, gdzie, w jakich sprawach, komu i w jakich sytuacjach jesteś wezwany do 
oddania swojego czasu, sił, zmęczenia, swoich uzdolnień na rzecz drugiego człowieka? 
Najtrudniej dla tego, co stoi najbliżej....  

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, mój rozum 
wie, że oddanie się na rzecz drugiego to wyraz miłości, ale moje serce często jest twarde i 
tego nie przyjmuje. Tylko Ty możesz zmienić moje serce, gdy wlejesz w nie swojego Świętego 
Ducha. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 

 

 

26.10.2019, sobota  

 CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYNOSIĆ OWOCE W ŻYCIU  

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 13,1-9 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Przedwczesna, tragiczna śmierć czy cierpienie, były w mentalności Żydów (ale także 
często w naszej) postrzegane jako kara za grzechy. Na dramaty, choroby, wojny, 
kataklizmy należy spojrzeć jak na „znaki czasu”, poprzez które Bóg przemawia do 
człowieka i wzywa do nawrócenia, do przemiany serca i życia. To może być bolesne, 
wymagać podjęcia trudu zerwania z przyzwyczajeniami, zmianą wartości. Jednak 
pozwala na nowo skierować się ku Bogu, poddać się Jego miłości, pozwolić, aby Duch 
działał w nas. 

Ø Można być na zewnątrz pięknym drzewem, z bujnymi liśćmi (z pozoru pobożnym), ale 
bez owoców. Owoce zawierają nasiona, które przynoszą dalszy rozwój. Drzewo, które 
nie przynosi owoców, jest więc niewiele warte. Nie dość, że nie będzie z niego pożytku, 
to jeszcze wyjaławia glebę z tego co wartościowe i cenne dla pozostałych drzew 
owocujących. Owocami w naszym życiu są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” (Gal 5,22n). Jakim drzewem 
jestem: przynoszącym owoce dobrych czynów, słów i myśli, czy takim, które tylko 
czerpie korzyści kosztem innych? 

Ø Jezus, jest ogrodnikiem, który szczególnie troszczy się o każde drzewo. Przelał swoją 
krew, aby każdy miał szansę przynieść owoce. Drzewa same z siebie nie mają wpływu 
na owocowanie. Człowiek ma. Ma wolną wolę, która pozwala na dokonywanie wyborów 
i podejmowanie decyzji. Bóg jest cierpliwy, daje nam czas i możliwości do nawrócenia. 
Mamy ewangeliczny „rok”, by zacząć owocować. Ale kiedyś przyjdzie ten ostatni rok. 
Czy wykorzystuję właściwie łaski jakimi obdarza mnie Jezus 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, najtroskliwszy Ogrodniku, bądź uwielbiony w Twojej przelanej za nas krwi.  

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 



 

 

25.10.2019, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, ABY INTERPRETOWAĆ ZNAKI CZASU 

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 12, 54-59 

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  jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? Znakiem, którego tłumy nie mogły rozpoznać, był 
sam Jezus - Jego słowa a przede wszystkim czyny wskazywały, że jest tym, za kogo się 
podawał - Synem Bożym. Czy ja, gdybym był w tym tłumie, rozpoznałbym Jezusa jako 
Zbawiciela świata? Nie sądzę. Ale Pismo Święte daje klucz do rozpoznawania znaków - 
tym kluczem jest Duch Święty. Starzec Symeon rozpoznał w dzieciątku Jezus Mesjasza, 
bo był pełen Ducha Świętego, Maryja przyjęła kierowane do niej słowo, bo była "pełna 
łaski", co oznacza właśnie Ducha Świętego. Apostoł Piotr wyznał, że Jezus jest Synem 
Boga, bo nie objawiły mu tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16,17). 
Czy prosisz o Bożego Ducha, aby zrozumieć to, co dzieje się w tobie i wokół ciebie? 

Ø Słowa o chmurze podnoszącej się na zachodzie przywodzą na myśl historię proroka 
Eliasza, który prosił o deszcz: sługa (Eliasza) powiedział: "Oto obłok mały jak dłoń 
człowieka podnosi się z morza!" Wtedy mu (Eliasz)rozkazał: "Idź, powiedz Achabowi: 
Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył". Niebawem chmury oraz wiatr 
zaciemniły niebo i spadła ulewa (1Krl 18, 44-45). Eliasz widząc chmurę, odczytał znak, 
rozpoznał to, co się wydarzy i w wierze kazał podjąć określone działanie. Ostatnio moja 
córka nie mogła poradzić sobie z promotorem swojej pracy licencjackiej. Zrezygnowana 
chciała zaczynać wszystko od nowa. Modliłem się za nią i Pan pokazał mi tę sytuację jako 
znak domagający się mojego działania - motywowania, afirmacji, zaoferowania pomocy. 
Udało się wszystko poukładać. Tak, odczytany znak nie może ostatecznie pozostać bez 
jakiejś reakcji - konkretnego działania. Jak reagujesz na znaki z najbliższego otoczenia - 
zachowanie dzieci, współmałżonka, swoje własne? Ignorujesz je, czy coś z nimi robisz? 

Ø Ostatnie zdanie nawiązuje do kary więzienia grożącej za długi. Dla słuchaczy Jezusa było 
oczywiste, że brak porozumienia z wierzycielem, skończy się więzieniem i jeśli nikt twoich 
długów nie spłaci, to z niego nie wyjdziesz. Tłum słuchający Jezusa był na tyle inteligentny, 
aby zrozumieć coś tak oczywistego, ale nie wykorzystał tej inteligencji do odczytania znaku 
jakim był Jezus. Czy ja/ ty nie popełniamy tego samego błędu? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę 
Cię o Ducha dla zrozumienia tego, co jest we mnie i tego, co dzieje się wokół 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? 

 

 

24.10.2019, czwartek Św. Antoniego Marii Clareta 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MIEĆ ODWAGĘ, BY BYĆ CHRZEŚCIJANINEM 

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 12,49-53  

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 Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. O jakim 
ogniu mówi Pan Jezus? Czy jest to ogień Starego Testamentu, gdzie ogniem Bóg karał 
grzeszników, niszczył zło i grzechy, spalił Sodomę i Gomorę? Czy jest to raczej płomień, 
który pojawia się nad apostołami, gdy ci otrzymali Ducha Świętego? Dobra nowina 
głoszona przez Jezusa jest właśnie takim ogniem, który z jednej strony rozpala ludzkie 
serca, a z drugiej – wywołuje podział, wymaga decyzji i odwagi. 

Ø Działanie Jezusa kojarzy nam się z pokojem i miłością. Przychodząc do zebranych w 
wieczerniku apostołów Pan Jezus mówi: Pokój wam (J 20,19). Ale nie zawsze tak jest. W 
konfrontacji ze światem dotyka nas rzeczywistość zgoła inna. W dzisiejszym fragmencie 
czytamy: Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 
Chrześcijanie nie należą do świata. Negują jego wartości (lub może lepiej: ich brak) tak, jak 
ci ze świata wyśmiewają życie uczniów Jezusa. Pan Jezus posyła nas jak owce między 
wilki (Łk 10,3). Czy mamy odwagę stanąć po stronie wartości, które głosi Jezus? Czy 
mamy odwagę mówić o tym wprost? Czy mamy odwagę żyć tak, aby zostać wyśmianym? 

Ø Pamiętajmy, o słowach Jezusa skierowanych do nas: ja jestem z wami, po wszystkie dni aż 
do skończenia świata (Mt 28, 20). W modlitwie arcykapłańskiej wstawia się za nami: Ja za 
nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi (J 
17, 9). Dlatego sądzę, że nie mamy się czego bać. Jeśli jesteśmy świadkami Jezusa to 
ogień, który rzucił na ziemię, nie jest naszym unicestwieniem, ale obietnicą nowego życia. 

Ø Pytanie tylko, co tak naprawdę jest naszym życiem i co wypełnia nasze serce? Jakie mamy 
marzenia? W co wkładamy cały nasz trud? Czy w ciągu dnia zastanawiamy się nad tym, 
czego pragnie od nas Jezus? Czy jedynym naszym pragnieniem jest spełnianie Jego woli? 
Czyjej akceptacji szukamy, czy nie rodziców, dzieci, prezesa, kolegów? Czyje wymagania 
nadają kierunek naszemu 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: Proszę cię Panie 
o twojego Ducha, by rozpalił we mnie ogień wiary. 

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? 


