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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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17.11.2019, niedziela , Św. Elżbiety Węgierskiej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POWIERZYĆ SWOJE ŻYCIE JEZUSOWI 

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 21, 5-19  

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: 

➢  

➢ Stanąłem w wyobraźni przed Jezusem i zobaczyłem swoją PYCHĘ. To jest moja 
„świątynia”, którą obwieszam kolejnymi pochlebstwami, osiągnięciami, zdobyczami jak 
klejnotami. Jest ona we mnie wbudowana, a w jej środku tkwi mój „bóg”, czyli ja sam.  

➢ Pan Jezus patrzy na mnie i mówi „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapowiada wielką wojnę z 
moją pychą i egoizmem. To nie będzie cud dokonany jednym słowem, lecz zmiana 
porównywalna do wielkich kataklizmów przyrody i upadków wielkich królestw. I będzie 
to walka z największym wrogiem, oskarżycielem, czyli szatanem. To walka na śmierć, 
czyli piekło i potępienie oraz życie, czyli zbawienie oraz zmartwychwstanie. Zły będzie 
chciał wykorzystać każdą moją wadę, uzależnienie czy zranienie, które są częścią mnie 
jak bliscy w rodzinie. Posunie się do wszelkich oszczerstw, zniewag, oszustw, ale 
będzie także chciał mnie zastraszyć lub przekupić władzą. 

➢ To przerażająca wizja zmiany, czyli nawrócenia. Jak to przetrwać? Jak zwyciężyć? 
Sam nie mam żadnych szans. Jedyne wyjście to powierzyć się całkowicie Jezusowi. Ja 
mam tylko dawać świadectwo wiary i trwania przy Nim, pomimo burz w sercu lub w 
życiu. Tylko to daje gwarancję „Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją 
wytrwałość ocalicie wasze życie”.  

➢ Czy chcesz ocalić swoje życie wieczne? Czy jesteś gotów na walkę z pychą i 
egoizmem? Jeśli TAK, to nie bój się tylko zaufaj i powierz się Jezusowi. 

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

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu Ufam Tobie! 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

18.11.2019, poniedziałek , Bł. Karoliny Kózkowny 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UJRZEĆ SWOJĄ ŚLEPOTĘ 

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, 35-43 

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: 

➢ Ślepota i Jerycho dotyczą w jakiś sposób każdego człowieka.  Jerycho wyznacza na mapie 
wszelkie ludzkie wyobcowanie wobec Boga, ale także wobec samego siebie. Człowiek 
może być niewidomy na to kim jest. Będąc orłem na ogół bywa kurą dziobiącą ziarna z 
ziemi. Potrzebujemy szukać i ujrzeć swoją ślepotę jak ów niewidomy pod Jerychem. Jak 
długo nie ujrzymy swojej ślepoty nie mamy potrzeby nic z tym zrobić. Człowiek bywa 
niewidomy na otrzymywane dobro. Człowiek może być niewidomy na potrzeby swojego 
współmałżonka. Może być także niewidomy na swój grzech. Ślepota może dotykać 
różnych dziedzin naszego życia. Na co jesteś niewidomy w swoim życiu? Co z tym robisz?  

➢ Ślepota owego niewidomego tak bardzo mu doskwierała, że z całą determinacją krzyczał 
za Jezusem: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!  Człowiek może przyzwyczaić się 
do swojego grzechu, ślepoty, niepełnosprawności. Może żyć w swojej kałuży błota do 
końca swojego życia. Potrzebujemy najpierw wołać do Jezusa, aby ujrzeć swoją ślepotę i 
ujrzeć skutki, jakie pozostawia w naszym życiu. Jezus nie bez kozery pyta się 
niewidomego: Co chcesz, abym ci uczynił? Jaka byłby twoja odpowiedź na pytanie 
Jezusa? 

➢ Człowiek staje się niewidomy z powodu pychy. Pycha bowiem zaślepia człowieka. Pycha 
także sprawia, że nie widzimy otrzymywanego dobra. Kultura, w której żyjemy, sprawia, że 
człowiek bardzo często czegoś żąda, wymaga, nie widząc otrzymywanego dobra, ale nie 
dostrzegając także swojej postawy roszczeniowej i konsumpcyjnej. 'DNA' człowieka 
wierzącego to dziękczynienie i uwielbianie Boga żywego. Święty Paweł pisze bowiem: W 
każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was (1Tes 5,18). Potrzebujemy ujrzeć swoje szemranie, narzekanie i przekształcać je w 
dziękczynienie i uwielbienie, a to wszystko domaga się trenowania nowej postawy. Czy 
dostrzegasz pychę w swoim życiu? W czym ona się przejawia? Czy dostrzegasz potrzebę 
dziękowania ludziom i Bogu żywemu? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci 
za ujrzenie mojej ślepoty. Dziękuję za dostrzeganie najmniejszego otrzymanego dobra. 
Dziękuję, że mogę trenować wdzięczność. 

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?  



 

 

19.11.2019, wtorek , Bł. Salomei 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CHODZIĆ W 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: 

Pierwszy List św. Jana 4, 10b 

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: 

➢ Bóg pierwszy mnie umiłował - może trzeba powtórzyć to sobie 20 razy, żeby choć trochę 
dotarło? Pan święty i odwieczny wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 
synów (Ef 1, 4-5) Bóg podjął autonomiczną decyzję, żeby Cię powołać do życia, zanim 
stworzył wszechświat. Zaplanował, jak Cię stworzy i jak Cię ukocha. Nie musiał tego robić, 
nie brakowało mu niczego do pełni szczęścia. A jednak zechciał, byś istniał i mógł Go 
poznać, i z Nim się zjednoczyć. Nie miał pewności, że Ty też będziesz tego chcieć, ale 
wolał dać Ci wolność i możliwość kochania, niż stworzyć sobie niewolnika. Dał Ci 
możliwość bycia niewdzięcznym, odwrócenia się od Niego. Dał Ci w ciemno 100% swojej 
miłości - siebie samego w Jezusie. Jezus przelał swoją krew całkowicie bezinteresownie, 
nie wiedząc, czy Nim nie wzgardzisz - dając Ci największy możliwy dowód swojej miłości, 
który jednocześnie jest ratunkiem i zbawieniem. Czy ta prawda Cię zachwyca, porusza? 
Na ile o niej pamiętasz na co dzień, na ile wpływa na Twoje decyzje, nastroje, myśli? 

➢ Chwilę dalej św. Jan w swoim liście pisze: My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam 
pierwszy nas umiłował. (1J 4,19) Sami z siebie nie bylibyśmy w stanie miłować Boga. Tylko 
prawdziwe przyjęcie Jego miłości uzdalnia nas do odpowiedzi - przemiany serca i życia. 
Dlatego tak ważne jest uświadamianie sobie tej prawdy - umysłem i sercem przyjmowanie 
miłości Boga. Grzech pojawia się w momencie, gdy braknie miłości, gdy braknie wiary, że 
Bóg daje siłę i wszystko co potrzebne. Wtedy przychodzi pokusa, że sam musisz 
zadziałać, zadbać o swoje dobro, potrzeby, szczęście - a szatan podsuwa grzeszne 
sposoby ich zapewnienia. Przekonuje, że zjedzenie, wypicie czegoś poprawi sytuację; 
przekonuje że tylko krzykiem, przemocą, siłą można rozwiązać sytuację; że uczciwie się 
nie da, bo zginiesz w tym świecie, itd. A wszystko zaczyna się od niewiary w bożą miłość.  

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: Dziękuję Panie 
za Twoją bezinteresowną miłość! Proszę Duchu Św. daj mi jeszcze głębiej poznać, czym ta 
miłość jest, kim Ty jesteś! Kim ja jestem dla Ciebie... 

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?  



 

 

20.11.2019, środa , Św. Rafała Kalinowskiego 

CHODZIĆ W DUCHU SWIĘTYM TO ZOBACZYĆ JAK BARDZO BÓG MNIE OBDAROWAŁ 

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 19, 11-28 

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: 

➢ Pierwsza moja myśl to dziękczynienie. Pragnę dziękować Bogu dobremu za wszystko to, 
czym mnie obdarzył. Za otrzymane życie, zdolności umiejętności, za małżonka, dzieci, 
rodzinę, znajomych. Za Jego codzienną bliskość, miłosierdzie dla mojego grzechu, płynące 
z krzyża. Za nieskończoną Miłość. Za to, że jest Bogiem żywym i działającym pośród nas. 
Za każdą łaskę, poruszenie serca, za Słowo Boże, sakramenty, za ludzi dokoła. Ale także 
trudne zdarzenia, decyzje, które wydawały mi się bezsensowne, niepotrzebne, których nie 
chciałam, ale które w konsekwencji prowadziły do uzdrowienia serca, relacji, wspomnień. 
Bóg nie daje niczego, co nie służyłoby nawróceniu, nie zsyła trudów ot tak, dla kaprysu. 
Trudne zdarzenia, osoby, sytuacje mogą prowadzić ku Niebu jako szansa nawrócenia. Czy 
widzisz jak bardzo cię Bóg obdarował? Czy potrafisz dziękować? 

➢ Pan Bóg w swoim geniuszu daje nam czas na nawrócenie! Posyła Syna, aby objawił Jego 
miłość. Czas pomiędzy odejściem a powrotem Syna Bożego to czas oczekiwania, dany 
nam ze względu na uszanowanie przez Boga naszej wolności. To jest dla nas czas na 
podjęcie trudu, wytężonej pracy na swoim sumieniem, czas na poddawanie się 
prowadzeniu Ducha świętego. Ten czas, dobrze wykorzystany, zaowocować może 
pojawieniem się wielkich darów duchowych. To właśnie życie pełne Ducha Świętego, który 
nas przemienia, sprawia, że stajemy się miłosierni jak Ojciec, do Niego podobni, stajemy 
się tacy jak ON. To największy skarb, tajemnica naszego życia. Być jak ON! 

➢ Jeśli zobaczysz za co możesz dziękować Bogu, to pójdź dalej… pomyśl teraz, gdzie są te 
skarby darowane od Boga. Co z nimi zrobiłeś czy rzeczywiście pomnożyłeś otrzymane 
dobro, łaskę wiary. Czy nawet najmniejsza szansa na nawrócenie została przeze ciebie 
dobrze wykorzystana. Czy też zakopałeś ją głęboko ze strachu przed zmianą, z powodu 
braku zaufania w dobroć Boga. Może ciągle jeszcze myślisz o Bogu w ten sposób: ”Panie, 
lękałem się Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym.” Strach powoduje wielkie blokady w 
naszym życiu duchowym. Dlatego tyle razy, w różnych sytuacjach Jezus mówił do uczniów: 
Nie bój się, odwagi, Ja jestem!  

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, nie chcę 
bać się Ciebie, błogosław mi na drodze mojego rozwoju duchowego. 

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?  



 

 

21.11.2019, czwartek , Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE ŻYCIE 

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 19,41-44  

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 pędzie dnia codziennego zabiegamy o nowe dobra: samochód, dom, wakacje, lub 
też walczymy z czasem by pozawozić dzieciaki na jeszcze kilka nowych zajęć. Biegamy 
jak szaleni, między domem, szkołą, pracą, praniem i obiadem. Pytanie: jak bardzo 
dajemy wciągnąć się w tę gonitwę, jaki mamy dostęp do własnego „ja”. Czy 
reflektujemy nad tym, co dla nas i naszych rodzin rzeczywiście jest najważniejsze? 
…na widok miasta zapłakał nad nim… Jak myślisz, czy Jezus patrząc na ciebie też 
usiadłby i zapłakał tak, jak nad Jerozolimą? Jeśli tak, to jak myślisz, dlaczego? 

➢ Jesteśmy w drodze. Dopóki jesteśmy w drodze, dopóty mamy szansę. Bóg stoi i czeka 
na nas. Na nasze nawrócenie. Nie stoi bezczynnie. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. 
Przyznaliśmy się do Niego. Dlatego nie zostawia nas samych. Co chwilę podsuwa nam 
momenty otrzeźwienia, stawia na naszej drodze ludzi i wydarzenia, które zmuszają nas 
do refleksji. To ja odpowiadam za jakość mojego życia a nie na odwrót. Co mam 
zmienić w moim życiu, aby nie było takie, jak do tej pory?  

➢ Jesteśmy wezwani dzisiaj do przewartościowania naszego życia. Do wybrania z całego 
natłoku spraw i obowiązków tego, co ważniejsze; tak jak Maria z przypowieści o Marcie 
i Marii. Co to jest dla ciebie to "ważniejsze"? Pytaj Pana, proś, aby ci to dziś 
uświadomił. Nie ma takiej potęgi i takiego sukcesu w życiu, które w jednej sekundzie 
nie może zamienić się w pył. Więc może warto się dzisiaj zatrzymać, aby rozpoznać 
czas naszego nawrócenia….i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, za to, 
żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Każde rozważanie Słowa Bożego jest 
przecież tym "czasem nawiedzenia", za każdym razem spotykasz w Słowie żywego 
Jezusa, którego możesz pytać i słuchać tego, co ma ci do powiedzenia. 

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 pozwól mi zobaczyć to, co w moim życiu wymaga zmiany. 

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?  



 

 

22.11.2019, piątek , Św. Cecylii 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM DBAJĄC O ŚWIĄTYNIĘ SWOJEGO SERCA 

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 19, 45-48 

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: 

➢ Świątynia wybudowana przez Salomona była, w przekonaniu Żydów, miejscem, w którym 
przebywał Bóg żywy. Znakiem tego zamieszkania były tablice Prawa - 10 przykazań - 
przechowywane w najświętszym miejscu świątyni. Ale Bóg zapowiadał, że chce nam dać 
więcej: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu (Jr 31,33). Dziś 
moje serce może stać się świątynią Boga żywego, gdy zaproszę Go, aby w nim 
zamieszkał, gdyż jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20). Czy zameldowałeś Jezusa w swoim sercu na stałe, czy 
tylko czasem u ciebie pomieszkuje? 

➢ Jeśli czytam dzisiejszy fragment tak, że świątynię w nim opisaną utożsamiam ze świątynią 
mojego serca, to co znaczy wyrzucanie z niej (z niego - serca) sprzedających? Owi 
sprzedający oznaczają to wszystko, co nie powinno się znajdować w moim sercu, bo 
inaczej będzie jaskinią zbójców a nie miejscem zamieszkiwania Boga żywego. Co to jest? 
Co jest przeciwne zamieszkiwaniu Boga w świątyni mojego serca? Jaki grzech, 
niewierność bożym zasadom, zaniedbanie? A może po prostu różne sprawy codziennego 
życia i informacje ze świata zapełniają wszystkie zakamarki mojego serca i dla Boga nie 
ma już miejsca? 

➢ I nauczał codziennie w świątyni. Czyli dla mnie - pouczał mnie w sercu. Czy daję mu 
szansę na kształtowanie mojej świątyni serca przez regularne nasiąkanie Słowem Bożym, 
sakramentem, rekolekcje, lekturę, która buduje moje życie duchowe? 

➢ przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Te słowa mocno mi dziś uświadamiają, że w 
świątyni mojego serca toczy się walka duchowa. Jezus przyszedł, aby owce miały życie i 
miały je w obfitości, ale złodziej (diabeł) nie daje za wygraną i przychodzi, aby kraść, 
zabijać i niszczyć (J10,10). Ale w tekście jest także wskazówka, jak toczyć walkę - „Mój 
dom będzie domem modlitwy”. Czy moje/twoje serce jest takim miejscem? 

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, niech 
moje serce stanie się domem nieustannej modlitwy - ciągłego dialogu, pytania Ciebie i 
znajdywania odpowiedzi. 

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?  



 

 

23.11.2019, sobota , Św. Klemensa I 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM OCZEKUJĄC 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 20,27-40 

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: 

➢ Człowieka zawsze będzie nurtować pytanie: co będzie po śmierci, czy jest jakaś inna 
rzeczywistość, nowe życie? Niektórzy jednak wolą myśleć, że jeśli czegoś nie widać, to 
lepiej żyć jakby nic nie było „po”. Tak jest wygodniej, łatwiej, bez wyrzutów sumienia. 
My możemy z wiarą za świętym Pawłem powiedzieć: „Skoro umarli nie 
zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1Kor 15,16-17).  

➢ Jeżeli Bóg jest Bogiem żywych, tzn., że musiał wzbudzić do życia Abrahama, Izaaka i 
Jakuba. On sam jest Życiem i dawcą życia. Ponieważ Bóg nas ukochał, to chce dla nas 
życia lepszego, nie tylko tego na ziemi. "Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. "(Flp 
3,20). „Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne 
ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha (Rz 8,11). Obecnie jesteśmy dziećmi 
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3, 2). Czy wierzę w 
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

➢ Małżeństwo jest potrzebne ludziom w tym świecie. Jest czasowym znakiem miłości i 
płodności Boga (por. Ef 5,31-32). Sensem życia nie jest więc przetrwanie w 
potomstwie, ale moja relacja z Bogiem. Ważne w relacji małżeńskiej jest więc 
przygotowanie do zmartwychwstania i życia wiecznego z Bogiem. Czy żyję 
perspektywą wieczności? 

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 żyć tak, abym z radością oczekiwał na spotkanie 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?  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 17.11.2019, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 21, 5-19  

 
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i 
darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: 
«Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?»  
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz „nadszedł czas”. 
Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i 
przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy 
mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw 
królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do 
składania świadectwa. 
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem 
dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie 
będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. 
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z 
was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u 
wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie 
wasze życie». 
 

18.11.2019, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 18, 35-43 

 
Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i 
żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. 
Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: 
«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali 
na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną!» 
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, 
zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» On odpowiedział: «Panie, żebym 
przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to 
widział, oddał chwałę Bogu. 
 



 

 

19.11.2019, wtorek – Pierwszy List św. Jana 4, 10b 

 
Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za 
nasze grzechy. 
(tekst aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią) 
 

20.11.2019, środa – Ewangelia według św. Łukasza 19, 11-28 

 
Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko 
Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi.  Mówił więc: 
«Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla 
siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał 
im dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aż wrócę".  Ale jego 
współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: 
"Nie chcemy, żeby ten królował nad nami"  Gdy po otrzymaniu godności 
królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, 
aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: "Panie, 
twoja mina przysporzyła dziesięć min".  Odpowiedział mu: "Dobrze, sługo 
dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 
dziesięciu miastami!"  Także drugi przyszedł i rzekł: "Panie, twoja mina 
przyniosła pięć min".  Temu też powiedział: "I ty miej władzę nad pięciu 
miastami!" Następny przyszedł i rzekł: "Panie, tu jest twoja mina, którą 
trzymałem zawiniętą w chustce.  Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś 
człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie 
posiał".  Odpowiedział mu: "Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! 
Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i 
żąć, gdziem nie posiał.  Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja 
po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał".  Do obecnych zaś rzekł: 
"Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min".  Odpowiedzieli mu: 
"Panie, ma już dziesięć min".  "Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie 
dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma Tych zaś przeciwników 
moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i 
pościnajcie w moich oczach"».  
 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.  
 
  



 

 

21.11.2019, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 19,41-44  

 
Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: 
„O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to 
zakryte przed twoimi oczami. 
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię 
i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią 
w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego 
nawiedzenia”.  
 

22.11.2019, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 19, 45-48 

 
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do 
nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go 
jaskinią zbójców». 
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz 
przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, 
cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. 
 

23.11.2019, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 20,27-40 

 
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 pojmie ją za żonę i niech wzbudzi 
potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł 
bezdzietnie. Pojął 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 krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem 
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze 
powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać. 

 
  



 

 

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.  



 

 

 
 


