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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. 

 
  



na zewnątrz w czasie kadzenia. 
Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. 
Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. 
Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została 
wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie 
to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie 
bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki 
napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do 
Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca 
ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, 
by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym 
to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. 
Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem 
posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i 
nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś 
moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”. 
Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w 
przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie 
w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. 
A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem 
żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i 
mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie 
hańbę w oczach ludzi”.  
 

20.12.2019, piątek – Księga proroka Izajasza 7,10-14 

I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, 
Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz 
odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł 
[Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się 
ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam 
znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. 
 

21.12.2019, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 1,39-45 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 
miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a 
duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: 
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 
łona. a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, 
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z 
radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Jej od Pana». 
 

15.12.2019, niedziela  

OCZEKIWAĆ PANA TO TRWAĆ W WIERZE NAWET W OBLICZU ZWĄTPIENIA I 
PRZECIWNOŚCI 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 11, 2-11 

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 Zaskoczyło mnie to pytanie Jana Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać? Dlaczego o to pyta z więzienia? Przecież sam rozpoznał w Jezusie 
zbawiciela, gdy chrzcił Go w wodach Jordanu (Mt 3, 13-17). Dlaczego?  

Ø Może to uwięzienie, uczucie opuszczenia i osamotnienia. Głosił przyjście Oswobodziciela, 
więc może spodziewał się jakiejś interwencji, zbrojnego lub cudownego działania, które 
wyrwie go z rąk Heroda. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło. Czyżby Bóg go opuścił? 
Czyżby więc Jan wątpił? 

Ø Może usłyszał o Jego dziełach pełnych miłości oraz miłosierdzia. Dowiedział się, że 
przebywa z grzesznikami i jada u celników. A przecież on na brzegu Jordanu nazywał 
faryzeuszy „plemieniem żmijowym” i gromił grzeszny tłum wzywając do nawrócenia, a 
Zbawiciela zapowiadał jako sprawiedliwego, lecz surowego sędziego (Mt 3, 10-12). Czyżby 
więc wątpił? 

Ø Czasami czuję się jak Jan opuszczony, niedoceniony i wątpiący. Moje plany i działania na 
„chwałę bożą” nie dają mi poczucia bliskości Boga. Mimo, że działam i świadczę, czytam 
Pismo Św. oraz modlę się, to wciąż mam w sobie pustkę, brak Jego obecności. Wtedy 
przychodzi zwątpienie nie w Boga, lecz w siebie i swoją wiarę. Staję wtedy jak Jan i pytam 
dlaczego jest inaczej niż myślałem. Dlaczego teraz czuję się samotny a wcześniej 
wypełniałeś mnie po brzegi swoim Duchem? 

Ø W Ewangelii Jezus odpowiada: "Tak! Ja jestem Bogiem i Zbawicielem. Czynię cuda, daję 
Swoje błogosławieństwo i jestem Miłosierdziem". Jednak, by móc działać we mnie i przeze 
mnie, musi mnie umniejszyć. To lekarstwo na pychę, które uczy mnie zawierzenia oraz 
pokory. Dlatego też mówi Janowi lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż 
on. 

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 Ci za czas obfitości oraz ciszy. Dziękuję, że jesteś ze mną zawsze i dbasz o 
moją duszę. Jezu, naucz mnie proszę pokory. 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? 



16.12.2019, poniedziałek  

OCZEKIWAĆ PANA TO, OCZEKIWAĆ SPEŁNIANIA JEGO OBIETNIC 

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 Liczb 24, 2-7. 15-17a 

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 Bóg Jahwe prowadzi Swój lud także przez swoje obietnice. Taka też była droga Abrahama. 
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co 
było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć 
stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest łono 
Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w 
wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, 
co obiecał. (Rz 4, 18-21) Tak wygląda też wiara w słowie Bożym - wiara biblijna. Czy twoja 
wiara oparta jest o słowo Boże? Czy żyjesz obietnicami Boga żywego? Jakie obietnice 
otrzymałeś ostatnio? 

Ø Wyrocznia Balaama zawiera obietnice obfitości i pomyślności dla Izraelitów. Spoglądając z 
góry na namioty Izraela, porównuje je do lasu, w którym rosną wonne aloesy i cedry. 
Aloesy nie występowały pierwotnie na obszarze Kanaanu, lecz metafora może odnosić się 
do napływowego ludu Izraelitów "zasadzonego" w Ziemi Obiecanej przez Boga. Cedry nie 
rosną w pobliżu strumieni, dlatego hebrajskie słowo może oznaczać każde drzewo iglaste. 
Obraz obfitej ilości wody i zasiewu nawiązuje do urodzaju ziemi Kanaan oraz obietnicy 
potomstwa zawartej w przymierzu. Ów obraz pomyślności przedstawiony jest w języku 
zrozumiałym dla tamtych czasów i tamtej kultury. Bóg przemawia bowiem do człowieka w 
języku dla niego zrozumiałym.  W jakim obrazie musiałbyś otrzymać obietnice Bożej 
pomyślności dla siebie? Co jest dla ciebie ważne? 

Ø Boże obietnice realizują się w swoim czasie. Jedne realizują się szybko, a inne potrzebują 
nawet kilkudziesięciu lat. Abram czekał na spełnienie swojej obietnicy 25 lat, ponieważ tę 
obietnicę mógł  oglądać nie Abram, tylko Abraham. Często, aby obietnica się zrealizowała, 
człowiek potrzebuje przejść określoną drogę przemiany. Obietnica domagą sie ludzkiej 
wiary, a do niej dorasta się na ogół przez trudne doświadczenia życiowe. Jak reagujesz na 
trudne doświadczenia życiowe? Czy potrafisz za nie dziękować i błogosławić? W jakich 
sytuacjach wzrasta twoja wiara? 

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 Twoje obietnice. Dziękuję za łaskę wzrastania w wierze. 

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

Actio (działanie) 

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

17.12.2019, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 1, 1-17 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem 
Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem 
Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem 
Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem 
Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a 
matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był 
ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem 
Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; 
Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam 
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; 
Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i 
jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim 
Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem 
Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok 
ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem 
Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której 
narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w 
sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 
czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście 
pokoleń. 

18.12.2019, środa – Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-24 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę 
myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie 
bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, 
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło 
słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 
siebie. 

19.12.2019, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 1,5-25  

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z 
oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje 
byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich 
przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta 
była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. 
Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę 
kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, 
żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się 



Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 15.12.2019, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 11, 2-11 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z 
zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 
oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie 
i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają 
oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A 
błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą 
się na wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 
ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co 
więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż 
proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed 
Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on». 
 

16.12.2019, poniedziałek – Księga Liczb 24, 2-7. 15-17a 

Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według 
swoich pokoleń, ogarnął go duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: 
«Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; 
wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie 
Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. 
Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu: Niby szerokie 
doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni lub niby aloes, który Pan 
sadził, niby cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma 
wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę 
wyniesione». 
I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; 
wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa 
Boże, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który ogląda widzenie 
Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. 
Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: Wschodzi 
Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło». 
  

17.12.2019, wtorek  

OCZEKIWAĆ PANA WYPATRUJĄC GO W CODZIENNOŚCI 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 1, 1-17 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Co przez taką listę imion może dzisiaj mówić Duch Św.? Że wiedział dokładnie w której 
rodzinie narodzi się Jezus, znał wszystkich jej członków - ich losy, ich grzechy (a były i 
cudzołóstwa, i morderstwa, i bałwochwalstwa...), ich wiarę i niedowiarstwo. Bóg nie 
przygotował dla Jezusa idealnego rodowodu, nie zachowywał tych ludzi w jakiejś bańce 
łaski, która by ich ustrzegła od poważniejszych występków. Przeciwnie - dał im pełną 
wolność (jak wszystkim), a następnie przyjął tę rodzinę z całym jej bagażem, jako swoją 
rodzinę - swoich pradziadków, wujów, przodków. Przyjął ich ze wszystkimi historiami 
rodzinnymi, wspomnieniami, wstydami i rzeczami, o których się nie mówi, ale wszyscy 
je znają. Jezus wszedł w sam środek tego świata, bez upiększeń, bez retuszu. Jezus 
stał się 100% człowiekiem i przyjął ludzkość w całej jej prawdzie i biedzie, jako swoją 
rodzinę.  

Ø W momencie chrztu też zostałeś włączony w tę rodzinę Jezusa. Jesteś Jego bratem/ 
siostrą - i On się Ciebie nie wstydzi! Zna Cię do głębi, zna całą prawdę, każdy dzień i 
myśl - i przyjmuje Cię z tym wszystkim. Więcej - On jest w tym wszystkim (w Nim 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy Dz 17,28) i chce być bardziej zauważany przez 
Ciebie. Jezus nie chce mieć specjalnych warunków, nie chce żebyś przed Nim stawał 
od święta, prezentował Mu wyretuszowaną wersję siebie i swojego życia, zwracał się 
do Niego tylko w kościele i na klęcząco. On jest Prawdą i można Go spotkać tylko 
stając w prawdzie. Tak jak wszedł w konkretny grzeszny ród, urodził się w zapyziałej 
wiosce, żył bardzo skromnie - tak chce też wejść w nasze życie i przebywać z nami w 
dokładnie takich warunkach, w jakich żyjemy. W codzienności sprzątania, zmęczenia, 
pracy, bólu i radości - On jest... i pragnie, żebyś to jak najczęściej zauważał - bo wtedy 
zwracając się ku Niemu, będziesz mógł przyjmować od Niego potrzebne umocnienie, 
pocieszenie, prowadzenie. 

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. proszę uzdalniaj mnie do stałej świadomości, że mieszkasz we mnie, do stałej 
czujności serca na Twoje prowadzenie! Dziękuję Ci Panie, że zawsze jesteś blisko! 

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? 



18.12.2019, środa  

OCZEKIWAĆ PANA TO PRZYJMOWAĆ JEGO WOLĘ 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-24 

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 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym. Maryja była zaręczona Józefowi, a 
cudzołóstwo popełnione w tym czasie było karane ukamienowaniem. Józef miał wszelkie 
przesłanki do tego, żeby swoją narzeczoną wydać na ukamienowanie. Była w ciąży, na 
pewno nie z nim - czy może być jeszcze bardziej ewidentny dowód winy drugiej osoby? Był 
jednak człowiekiem sprawiedliwym - pomimo wszelkich przesłanek, nie chciał potępić 
swojej przyszłej żony. Nie zrobił tego, bo nie dał sobie prawa do jej sądzenia. Nie sądźcie a 
nie będziecie sądzeni mówi Chrystus. Ile razy oceniam innych, skazuję ich w swoich 
myślach, bo przecież wiem jacy są... Skąd we mnie ta pewność przy ocenianiu drugiej 
osoby. Przecież nie znam jej historii. Tego co ją ukształtowało? Co przeżyła? Czy była 
zdolna postąpić inaczej, z całym swoim bagażem przeżyć, doświadczeń? Czy potrafię z 
miłością patrzeć na innych - nawet na tych, którzy według mojej oceny, mnie skrzywdzili?  

Ø [...] zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl [...] Józef najprawdopodobniej 
długo zastanawiał się nad sytuacją, w której się znalazł. Pewnie gniew mieszał się ze 
smutkiem i z pytaniami. Czy został zdradzony? W jaki sposób Maryja zaszła w ciążę? 
Kiedy, jak to się stało? Kto jest ojcem? Pewnie rozważał różne scenariusze, które jednak 
nie dawały odpowiedzi... Po ludzku zrobił wszystko co mógł. Rozważył sytuację i 
zdecydował, że zrobi to, co uznał za słuszne - oddali żonę. Jednak, gdy tylko "powziął tę 
myśl" anioł Pana pokazał mu zupełnie inną perspektywę. Józef uwierzył. Postawił Boga 
ponad swoim intelektem. Bez najmniejszych wątpliwości uwierzył i wypełnił to, co 
zwiastował mu anioł. Przyjął Maryję do siebie, przyjął prawdę, która bez wiary byłaby nie 
do przyjęcia. Czy w swoich codziennych decyzjach polegam jedynie na swoim rozumie, 
czy też pytam Boga o Jego zdanie? Czy potrafię wypełnić to, do czego wzywa mnie Bóg? 

Ø [...] nie bój się wziąć do siebie Maryi. Józef musiał czuć strach...Nikt przed nim i po nim 
nigdy nie był i nie będzie w takiej sytuacji. Jednak w zwiastowaniu, które przeżywa Józef, 
nie ma miejsca nawet na jedno pytanie z jego strony. Józef wie, że Bóg się tym zajmie, 
skoro tak powiedział. Czy ufam Bogu i Jego opiece w mojej codzienności? 

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: Boże daj bym Ci 
ufał. Tobie Panie zaufałem - nie zawstydzę się na wieki. 

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? 

21.12.2019, sobota , Św. Piotra Kanizjusza 

OCZEKIWAĆ PANA, TO NIEŚĆ RADOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM 

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 1,39-45 

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 Napełnienie Maryi Duchem Świętym przerodziło się w jej życiu w konkretne dobro. Po 
zwiastowaniu, pod wpływem otrzymanego objawienia o tym, że jej krewna mimo swej 
starości i niepłodności poczęła w sposób cudowny syna, wyrusza do nich „z 
pośpiechem”. Doświadczenie miłości Boga przynagla ją do zaniesienia krewnym 
radości płynącej od Ducha Świętego, a także do zaoferowania pomocy. Jak 
odpowiadam Bogu na powołanie? Czy moja odpowiedź pobudza mnie do niesienia 
radości, do służenia pomocą? 

Ø Błogosławiona, która uwierzyła; wszyscy, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je 
są błogosławieni, czyli szczęśliwi (Łk 11,28). Maryja jest dla nas wzorem zasłuchania i 
bezwarunkowej wiary w obietnice Boże. Owocem tej wiary, słuchania i posłuszeństwa 
słowu Bogu jest jej prawdziwe macierzyństwo. Jakim słowem otrzymanym od Boga żyję 
obecnie? Do czego ono mnie wzywa? Jakie owoce słuchania Sowa widzę w swoim 
życiu? 

Ø Maryja zaniosła Jezusa Elżbiecie i Zachariaszowi. Jej pozdrowienie wywołało radość 
płynącą od Ducha. My także jesteśmy wezwani do tego, aby nieść ludziom Jezusa. 
Jeżeli żyjemy z Nim w komunii, wówczas wystarczy nasza obecność i dobre słowo, by 
obdarowywać tym, czym sami żyjemy. Jak wyglądają nasze spotkania z innymi ludźmi? 
Jakie dary duchowe niesiemy innym? Co porusza nasze serce? W jaki sposób Jezus 
przychodzi do mnie? 

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: 
„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,46-47). 

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? 



20.12.2019, piątek  

OCZEKIWAĆ PANA ROZPOZNAJĄC ZNAKI, KTÓRE DAŁ 

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 proroka Izajasza 7,10-14 

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 Wersety poprzedzające czytanie mówią, że Bóg już wcześniej przemówił do króla Achaza 
przez proroka Izajasza, zapewniając go, że wrogowie nie zwyciężą: Bądź spokojny, nie bój 
się, niech twoje serce nie słabnie... (Iz 7,4). Bóg jednak zapewne zobaczył obawy Achaza, 
dlatego przychodzi ponownie i zachęca do prośby o znak, który wzmocniłby wiarę Achaza. 
Jakże niezwykły Bóg, który rozumie wahania, brak wiary, odchodzenie od Niego i 
przychodzenie, szamotanie się w jakiejś niepewności i słabościach, których nawet nie 
potrafię dobrze nazwać. Przychodzi wielokrotnie, ciągle na nowo, aby zapewniać mnie: Nie 
lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, (…) i 
wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą (Iz 41,10). Odwagi! 

Ø Proś dla siebie o znak. Całe Pismo Święte pokazuje, że Bóg daje i chce dawać nam różne 
znaki - historie Abrahama, Mojżesza, Gedeona, pełne są bożych znaków, które 
wskazywały im drogę. Ale, czy to ma znaczyć, że jak rzucę monetą i wypadnie orzełek, to 
np. Bóg chce abym poszedł do kościoła, a jak reszka to na wycieczkę rowerową? Jak 
prosić i jak odczytywać znaki, które Bóg daje nam, aby nie wejść w jakiś ślepy zaułek? 
Zauważyłem, że drogą odczytywania przeze mnie bożych znaków w życiu jest wzrost mojej 
wiary, który bierze się z bycia w stanie łaski, karmieniu się ciałem Pana i Bożym Słowem. Z 
biegiem czasu zauważałem w sobie coraz większą wrażliwość na to, co mówi Bóg i 
podejmowałem właściwe decyzje. A jak ty czytasz Boże znaki w swoim życiu? 

Ø Pan sam da wam znak. I dał nam znak: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas 
przez Syna (Hbr 1,1-2). Jezus jest najważniejszym znakiem, który dał nam Bóg, jest 
kluczem do czytania wszystkich znaków od Boga, nawet w naszych małych, codziennych 
sprawach. Jak? Przez przylgnięcie do Niego, przez zaproszenie Go do kierowania naszym 
życiem. Przecież On jest jedno z Ojcem, z Nim odczytamy właściwie każdy Boży znak w 
naszym życiu, niczego nie przegapimy! Czy i jak dajesz sobie szansę na właściwe 
odczytywanie Bożych znaków przez Jezusa? Kim On dla ciebie naprawdę jest? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, 
przebywaj we mnie, daj mi wrażliwe oczy serca do czytania Twojej drogi dla mojego życia. 

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? 

19.12.2019, czwartek  

OCZEKIWAĆ PANA TO BYĆ OTWARYM NA JEGO DZIAŁANIE 

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 1,5-25  

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 Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie… Nie mieli jednak dziecka, 
ponieważ Elżbieta była niepłodna. Trudno jest czasami zrozumieć i przyjąć wolę Bożą. 
Robimy wszystko tak, jak trzeba, modlimy się z wiarą i nadzieją a tu nic. Ile trzeba pokory, 
aby przyjąć każdą decyzję, aby powiedzieć Bogu „tak” w każdej sytuacji? Zachariasz i 
Elżbieta modlili się o potomka, ale z czasem pewnie ich zapał nieco przygasł. Łatwiej jest 
się pewnie dostosować do rzeczywistości niż wiecznie żyć płonną nadzieją. 

Ø A jednak to Pana jest czas i miejsce. Oddając Mu swoje życie, godzimy się na to by On 
sam je kształtował tak jak chce i wtedy, kiedy chce. Archanioł Gabriel przychodzi z radosną 
nowiną do Zachariasza. Ale otwartość starego człowieka, starego nie tylko ciałem, lecz 
pewnie i duchem, jest inna niż będzie nieco później Maryi. Po tylu latach oczekiwań 
pragnie on spokoju, stabilizacji i chyba nie jest w stanie przyjąć tego, ze będzie miał syna i 
chyba nawet bardziej – tego, kim będzie jego syn. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; 
wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu 
spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga. Takie słowa budzą niepokój, oznaczają 
rewolucję. Czy Słowo dziś budzi jakiś niepokój także w twoim sercu? To miejsce niepokoju 
może być czymś, co Bóg chce powiedzieć ci dziś. Przyjrzyj się temu, nie uciekaj. 

Ø A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie 
uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Bóg jest łaskawy. Powala 
Zachariaszowi doświadczyć ciszy. W ciszy Zachariasz doznaje uzdrowienia. Po 
narodzinach Jana potrafi już wielbić Boga całym sercem. 

Ø Poszukaj ciszy w swoim sercu. Stań przed Jezusem i nic nie mów. Wsłuchaj się w głos 
twojego serca. Będziesz stał nagi przed Panem, obdarty z pychy, z inteligencji, z 
elokwencji. I dopiero wtedy usłyszysz Jego głos i doświadczysz radości spotkania. 

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 Ci 
Panie za Twoją obecność w moim życiu. Za wszystko, czym mnie obdarowałeś. 

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? 


