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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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10.11.2019, niedziela , Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PATRZEĆ NA POSIADANE DOBRA W 
PERSPEKTYWIE ZMARTWYCHWSTANIA 

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 20, 27-38  

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: 

➢ W dzisiejszej Ewangeli saduceusze pytają Jezusa „… którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę.” Ludzie ci zastanawiają się, co z tego co 
mają tu, na ziemi, będą posiadać po zmartwychwstaniu. Każdy z nich ma w głowie i 
chyba w sercu, listę bogactw, tytułów i osób, które uważa za swoją własność.  

➢ Gdy czytam ten fragment, przed oczyma staje mi moja osobista lista „tego co mam i co 
sam osiągnąłem”. Mam wiele rzeczy, które nazywam swoimi, bo przecież nabyłem je za 
swoje ciężko zarobione pieniądze. Są wśród nich przedmioty małe, ale myślę także o 
domu czy o samochodzie. Moja jest także wiedza, którą zdobyłem w szkole oraz żona i 
gromadka dzieci. To wszystko należy do mnie, lecz czy aby na pewno? Jedna chwila 
nieuwagi i samochód lądujena złomowisku. W nowej pracy okazuje się, że moja wiedza 
nie jest potrzebna i muszę uczyć się od nowa. Dzieci żenią się i odchodzą, by tworzyć 
własne, niezależne rodziny. Starość, choroby lub wypadki odbierają bliskich.  

➢ Czy masz w swoim sercu listę "swoich" rzeczy lub osób? Czy zdajesz sobie sprawę, że 
to, co posiadasz i co wypracowałeś, to są dary Boga? Czy zdajesz sobie sprawę, że po 
śmierci nic z tego, co posiadasz, nawet twoje ciało, nie zostanie zabrane przed oblicze 
Boga? Jedyne co będzie się liczyć to miłość Boga i bliźniego. A może nie myślisz o tym 
zabiegany w codzienności? Możliwe, że tak jak ja, zapominasz o tym co najważniejsze 
oraz jedyne, czyli o ZMARTWYCHWSTANIU. Przecież po zmartwychwstaniu wszystko 
będzie inne niż tu, na ziemi. Jak w takiej perspektywie widzisz więc listę rzeczy, które 
posiadasz oraz tych, które musisz mieć? Jak oceniasz swój stosunek do Boga i ludzi?   

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, dziękuję za wszystko co mam, bo otrzymałem to z Twoich rąk. Proszę o dar 
pokory oraz mądrości, bym mógł tym wszystkim służyć innym a przez to realizować Dobrą 
Nowinę. 

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?  



 

 

11.11.2019, poniedziałek, Św. Marcina z Tours, rocznica odzyskania niepodległości 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO POZWOLIĆ WZRASTAĆ SWOJEJ WIERZE 

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 17, 1-6 

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: 

➢ Żeby przejść bezpiecznie różne doświadczenia życiowe, potrzebujemy wzrastać w wierze. 
Tym doświadczeniem może być zgorszenie, głębokie zranienie odbierające chęć do życia, 
inne trudne doświadczenia życiowe. Każde z tych doświadczeń może nas zabić albo 
wzmocnić wiarę. Od nas zależy co z tymi doświadczeniami uczynimy. Możemy je  
"przerobić  na modlitwie" w czasie, który jest nam potrzebny. Na ogół nie jest to krótki czas. 
Można także wybrać opcję narzekania, szemrania, a w konsekwencji śmierci w 
rozgoryczeniu. Jak reagujesz na trudne doświadczenia życiowe? Jakie trudne 
doświadczenie odbiera ci siły i chęć do życia? Co z nim robisz dalej?  

➢ Jezus na prośbę uczniów: Dodaj nam wiary, mówi o wierze jako ziarenku gorczycy. 
Ziarenko gorczycy jest najmniejszym ziarenkiem, ledwo widocznym dla oka. Wiara jak 
ziarno gorczycy ma moc czynić rzeczy niemożliwe. Symbolem owej mocy jest 
przesadzenie morwy. Czym jest zatem morwa? Morwa ma długie i mocne korzenie, toteż 
wyrwanie ich i przesadzenie jest w zasadzie niemożliwe. Jest to możliwe jedynie mocą 
wiary w Jezusa. Morwa dla nas może być symbolem bardzo zawikłanych spraw 
osobistych, rodzinnych, wspólnotowych, zawodowych, mających długie i mocne korzenie w 
naszym życiu.  Łukasz ewangelista zaznacza bowiem: Powiedzielibyście tej morwie: 
„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Jakie sprawy w 
twoim życiu mają długie i mocne korzenie, które trudno ci pokonać lub rozwiązać? 

➢ Można byłoby zadać sobie pytanie, co sprawia, że nasza wiara ma moc sprawczą? Moc 
sprawczą sprawia wiara w moc słowa Boga żywego. Setnik z Kafarnaum powiedział do 
Jezusa: Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. (Łk 7,7b) Jezus na takie 
słowa odpowiedział: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. 
(Łk 7, 9b) Zacznij zatem tak się modlić: Jezu, uzdolnij mnie do wiary w moc Twojego 
słowa. Pozwól mi przekroczyć to co w moim życiu wydaje się być niemożliwe, aby 
oddawać Ci chwałę. 

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 w moim życiu.  Dziękuję Ci za doświadczenie mocy Twojego słowa. 

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?  



 

 

12.11.2019, wtorek, Św. Jozafata 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ SŁUGĄ MIŁOŚCI 

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 17, 7-10 

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: 

➢ Propozycja Jezusa kolejny raz jest rewolucyjna/ szokująca/ gorsząca. Ale tylko przy 
założeniu, że dobro czynione ludziom, służenie im, ma na celu zyskanie ich 
przychylności, poprawę swojego wizerunku, zapracowanie na dobrą opinię, sympatię. 
Gdy brak wdzięczności, szczególnego traktowania bardzo boli, gdy z tego powodu 
pojawia się żal, gorycz - to oznaka, że jednak motywacją czynienia dobra nie była 
miłość (do bliźniego i Boga). Oczywiście powinniśmy okazywać ludziom wdzięczność. 
Jednak uświadom sobie, co czujesz w sytuacji, gdy nie otrzymujesz dowodów 
wdzięczności, uznania, docenienia albo gdy są one skromne? 

➢ Może nieświadomie uważasz, że czynienie dobra (służba) jest czymś dodatkowym, 
nadprogramowym, jakąś opcją - i dlatego jeśli się na nią zdecydujesz, to zasługujesz na 
szczególne wyróżnienie i docenienie. Tymczasem postawa służby jest sednem życia 
chrześcijanina. Jest próbą wypełnienia sprawiedliwości, bowiem otrzymałeś od Boga 
niezmierzone łaski i dobra, a nie masz możliwości inaczej Mu się odwdzięczyć, jak 
służąc Jemu obecnemu w bliźnim. Jezus nam tak niesamowicie pokornie, ofiarnie i 
uniżenie służy, że nieprzyjęcie podobnej postawy jest wywyższaniem się i 
niewdzięcznością.  

➢ 1 Kor 2, 9: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują To wspaniała obietnica, 
a przecież miłość do Boga można najlepiej okazać kochając i służąc konkretnemu 
człowiekowi, inaczej wiara i miłość jest ułudą i oszukiwaniem siebie: albowiem kto nie 
miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś 
mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego (1J 4, 
20-21)  

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 wylecz mnie z szukania u ludzi uznania, docenienia... Ty sam bądź moim 
pocieszeniem, moją radością, niech Twoja miłość przepełni mnie i popchnie do 
bezinteresownej służby braciom!  

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?  



 

 

13.11.2019, środa, Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników Polski 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DZIĘKOWAĆ BOGU 

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 17,11-19 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

➢ W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który uzdrawia z trądu proszących go o 
"litość". Trąd to w tamtych czasach był chorobą beznadziejną. To wyrok śmierci 
zapadający jeszcze za życia, choroba prowadząca do wypędzenia poza nawias 
społeczny każdej chorej osoby. Bogacz czy biedak - nagle stawał się nikim. I Jezus 
spotyka takie osoby, które widzą w Nim nadzieję i proszą Go o litość. I każe im iść do 
kapłanów, aby ich zobaczyli. A oni posłusznie to wykonują. Jeszcze w drodze uzdrawia 
ich - przywraca im życie. Jednak tylko jeden wraca, aby oddać chwałę Bogu. 

➢ Gdzie jest dziewięciu? - Jezus zadał to pytanie jedynemu uzdrowionemu, który wrócił. 
Jak często uciekam się w trudnych, czasem beznadziejnych, sytuacjach do Boga 
prosząc go o rozwiązanie? A co robię, gdy on pomaga mi rozwiązać wszystkie te 
trudne sytuacje?  Czy oddaję Bogu chwałę? A może uznaję, że znów się udało 
zapominając o tym, że prosiłem o to Boga? A może oceniam, że sukces to efekt 
mojego własnego wysiłku i włożonej pracy? Czy nie jestem jak tych dziewięciu i 
zapominam oddać Bogu chwałę po cudach, które czyni w moim życiu? Czy potrafię być 
wdzięczny za to co mam? 

➢  A był to Samarytanin. Żydzi pogardzali Samarytanami uważając ich za najgorszą z 
ludzkich nacji i nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. A jednak jedynie Samarytanin 
zachował się porządnie w tej całej sytuacji. Dzisiaj Jezus pyta, jak wiele w moim 
otoczeniu, życiu, jest osób, których nie akceptuję, nie lubię z powodu stereotypów lub 
wyrobionych przez mnie ocen? Czy potrafię na nich spojrzeć oczami Jezusa? 

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: Od 
myśli, że jestem trochę lepszy - wybaw mnie Panie. Od braku wdzięczności - wybaw mnie 
Panie.  

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?  



 

 

14.11.2019, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODNALEŹĆ BOGA W ŻYCIU CODZIENNYM 

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 17,20-25  

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: 

➢ Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was. Co oznacza takie stwierdzenie? Żyjemy w 
świecie, który jakoś nie przypomina Królestwa. Jesteśmy zabiegani, przemęczeni, z 
trudem powstrzymujemy się by nie warczeć na bliskich. Wokół widzimy ludzi 
rozgoryczonych i nieszczęśliwych. A Jezus mówi o Królestwie Bożym. Gdzie jest to 
Królestwo? Jak mamy Go znaleźć w sobie? Jak mamy żyć na co dzień by dotknąć tej 
rzeczywistości? A może królestwo Boże to po prostu Jezus, który w nas jest? 

➢ W kontekście dzisiejszej Ewangelii wydaje się, że gdy prosimy w modlitwie Pańskiej: 
Przyjdź Królestwo Twoje, to de facto prosimy Boga o przemianę naszego serca. 
Chcemy, by Jezus przyszedł do naszego życia, uzdrowił to, co domaga się 
uzdrowienia, abyśmy mogli w końcu dostrzec Go w nas i w drugim człowieku. Prosimy 
o wrażliwe serce, które będzie wyczulone na działanie Ducha Świętego w naszym 
życiu. Pomyśl, czy tego naprawdę chcesz. Jeśli tak, to nie zwlekaj i proś, aby w tobie 
się to spełniło! 

➢ Jesteśmy bombardowani informacjami podawanymi w mniej lub bardziej spektakularny 
sposób. I wszyscy, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy na nie podatni. Nawet, gdy się 
przed tym bronimy, np. wyrzucając telewizor z domu. Z Panem Bogiem nie jest tak 
łatwo. Musimy wykonać pewien wysiłek, bo Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże 
nie przyjdzie dostrzegalnie. Aby czegoś doświadczyć musimy się wyciszyć, inaczej nie 
usłyszymy Bożego szeptu. Jaki podejmujesz wysiłek, by słuchać głosu Pana na 
codzień? 

➢ Czy potrafisz przyznać sam przed sobą, że jesteś świątynią Ducha Świętego? Czy 
dotykasz na co dzień tej rzeczywistości, o której mówi dzisiaj Jezus? Czy koncentrujesz 
swój wysiłek na tym, by odnaleźć w sobie Królestwo Boże? 

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 Jezu uzdrów moje serce, abym mógł odnaleźć w sobie Twojego 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?  



 

 

15.11.2019, piątek, Św. Alberta Wielkiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM STRZEGĄC SIĘ BŁĘDÓW POPRZEDNICH POKOLEŃ 

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 17, 26-37 

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: 

➢ Charakterystyczne jest, że każde pokolenie popełnia te same błędy. Za czasów Noego jak i 
i Lota ludzie robili wszystko, tylko nie zwracali uwagi na Boże prawo i kierowane do nich 
słowo Boga: Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi (...) ale Noe żył w 
przyjaźni z Bogiem (Rdz 6,5n). Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo 
występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie (Rdz 18,20). Czy dziś, w niedawno jeszcze 
chrześcijańskiej Europie jest inaczej? Czy prawo Boże ma posłuch? Dziś Bóg, szczególnie 
przez objawienia Maryi, cuda eucharystyczne, niedawno w Sokółce czy Legnicy, mówi nam 
to samo - że On jest Panem, tym, który ma prawo do tego, aby być najważniejszym. Jakie 
miejsce zajmuje Jezus w twoim życiu - na marginesie czy w centrum? 

➢ Nie chodzi o to, że mieszkańcy ziemi za Noego czy Lota jedli i pili, ale o to, że w swoim 
życiu nie słuchali Pana, nie słuchali Jego słowa. Przez to nie byli w stanie rozpoznać tego, 
co nadchodzi i odpowiednio się przygotować czy przeciwdziałać. Po uprowadzeniu do 
Babilonu, Żydzi płakali i mówili: nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by 
pójść za przykazaniami Jego, które nam dał. (...) byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy 
Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo (...) Nie byliśmy 
posłuszni głosowi Pana, (…) we wszystkich mowach proroków, posłanych do nas. Każdy 
chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i 
czyniliśmy, co jest złe przed oczami Pana, Boga naszego (Ba 1,18nn). Ale wtedy było już 
dla nich za późno. Dla nas nie jest jeszcze za późno, by słuchać Pana i kierować się Jego 
Słowem w codziennym życiu. Czy i jak wykorzystujesz czas, który jeszcze masz?  

➢ ... kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. 
Gotowość zostawienia tego, co posiadam, nieprzywiązanie do rzeczy, pokazuje stan mojej 
wolności i gotowości na spotkanie z Bogiem. Jak reagujesz, gdy zgubisz np. sto złotych, 
ukradną rower czy okradną mieszkanie? Ja chodzę długo pełen rozżalenia i złości, ciągle 
widzę jak bardzo jestem przywiązany do tego, co posiadam a przecież kiedyś wszystko to 
zostawię. Panie, daj mi Twojego Ducha wolności! 

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, uwolnij 
mnie ode mnie samego! 

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?  



 

 

16.11.2019, sobota , Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 

 CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I SZUKAĆ OPIEKI U BOGA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 18,1-8 

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: 

➢ Wytrwałość w prośbie jest znakiem autentycznego pragnienia. Jest pochodną męstwa, 
polega na długotrwałej realizacji dobra mimo napotykanych trudności. Takim dobrem 
jest modlitwa, czyli stawanie w relacji do Boga. Jak mówi Katechizm, jest spotkaniem 
Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli (KKK 2560). Zawsze 
znajdą się przeszkody odciągające od modlitwy (zmęczenie, nadmiar obowiązków, złe 
przyzwyczajenia, ...). Część z nich można wyeliminować, a na niektóre nie mamy 
prawie żadnego wpływu. Ale szatanowi zależy na tym, abyśmy przestali się modlić, 
zapomnieli o Bogu. W modlitwie najważniejsza jest żywa więź z Bogiem. To rozmowa 
dwóch bliskich sobie osób. Jeśli zapomnę o modlitwie zaniknie więź. Jaka jest moja 
modlitwa? Czy nie traktuję Boga tylko jako zakładu usługowego? Czy nie przypominam 
sobie o Nim tylko wtedy, gdy jestem w potrzebie? 

➢ Wdowy w czasach Jezusa, nie posiadały żadnych praw. Jeśli nie miały synów, którzy 
się nimi chcieli zaopiekować, były skazane na nędzę. Sędzia był przedstawicielem 
znienawidzonego przez Izrael najeźdźcy. Jak bardzo kobieta musiała być 
zdesperowana, skoro zwróciła się do wroga, by wziął ją w obronę. Jeżeli ta kobieta 
zwraca się do przedstawiciela Rzymian i on bierze ją pod swoją opiekę, dlaczego ja nie 
miałbym zwracać się do Boga z każdą sprawą? Bóg jest kochającym Ojcem, który chce 
dla nas tylko dobra. Czy szukam pomocy u Boga w trudnościach? Czy wierzę w Jego 
opiekę? Czy jestem też wdzięczny za dobro, którym mnie obdarza? 

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: „Ty 
jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą 
odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję” (Jd 9,11). Panie, przymnóż mi wiary 
(por. Łk 17,5) 

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 

 10.11.2019, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 20, 27-38  

 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz 
tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był 
bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo 
swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 
zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu 
więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za 
żonę». 
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i 
w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 
Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 
mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla niego żyją». 
 

11.11.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 17, 1-6 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły 
zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla 
niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w 
morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. 
Uważajcie na siebie! 
Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I 
jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił 
się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu». 
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się 
z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna». 
 
  



 

 

12.11.2019, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 17, 7-10 

 
Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie 
mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu 
raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję 
się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za 
to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać”». 
 

13.11.2019, środa – Ewangelia według św. Łukasza 17,11-19 

 
Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i 
Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, 
ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się 
kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że 
jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz 
do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się 
nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. 
Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 
 

14.11.2019, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 17,20-25  

 
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, 
odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie 
powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest 
pośród was”. 
 
Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby 
jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto 
tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak 
błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do 
drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. 
 
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to 
pokolenie”. 
 



 

 

15.11.2019, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 17, 26-37 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna 
Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy 
Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak 
działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i 
budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba 
„deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy 
Syn Człowieczy się objawi. 
 
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech 
nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do 
siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować 
swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. 
 
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden 
będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: 
jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». 
 
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam 
zgromadzą się i sępy». 
 

16.11.2019, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 18,1-8 

 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 
się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się 
nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga 
się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i 
nie zadręczała mnie”». 
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają 
do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie?» 
 



 

 

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.  



 

 

 
 


