
 

 

 
Chodzić w Duchu Świętym 

 
2 tydzień zwykły 

 
 

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
 

 
 
 
 

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu (Hbr 11,6) 
 

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19.01.2020 

Teksty dostępne na stronie: www.onjest.pl 
 

 

http://www.onjest.pl/


 

 

 

 

 

 
Rysunek tygodnia: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Opracowanie rozważań:  Jolanta i Jerzy Prokopiuk, Łukasz Kneć, Monika Mosior, Jolanta i Krzysztof 

Mikos, Przemek i Ewelina Rożnowscy, Ewa i Wojciech Palczyńscy, Elżbieta 
Gładka, Monika Grozik, Józefa Zygmunt – Dłubacz, Maciej Zimecki 

Korekta:    Jerzy Prokopiuk 
Rysunek:    Marta Stańco 
Dystrybucja broszury:  Basia i Marek Mikuccy 
Asysta kościelna:   ks. Wojciech Jaśkiewicz 
Aplikacje mobilne:  Tomek Romanowski/ Tymoteusz Abramek 
Druk:    Drukarnia Urdruk, Oleśnica 
Projekty graficzne:  Gladiatore Marketing Michał Gadomski 
 

Niniejsze rozważania przygotowują osoby ze wspólnoty „On Jest”, Ruchu Światło – Życie  

Źródło czytań zamieszczonych w aneksie: www.liturgia.wiara.pl 

http://www.bing.com/images/search?q=foska&view=detail&id=1AFDCB8C165443400EF8A0082A0C7AAFF792C142&first=61&FORM=IDFRIR


 

 

 

 

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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19.01.2020, niedziela , Św. Józefa Sebastiana Pelczara 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŚWIADCZYĆ SWOIM ŻYCIEM O 
ZMARTWYCHWSTAŁYM JEZUSIE 

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. Jana 1, 29-34 

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: 

➢ „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 
Izraelowi”. Ten fragment brzmi trochę egzotycznie. Faktycznie, gdzieś daleko w Afryce, Azji 
czy Bliskim Wschodzie są ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni i nie znają Jezusa 
Chrystusa. Ale to tak daleko. Tym ludziom pomagamy wysyłając misjonarzy i to ich 
zadania by nieść Dobrą Nowinę. To ich zadanie! 

➢ Tymczasem niedawno na jednej z Mszy Św. w mojej parafii sakrament Chrztu Św. przyjęła 
kilkuletnia dziewczynka. Skomplikowane losy dziecka oraz jej przybranych rodziców 
spowodowały, że dopiero teraz mogła przyjąć ten sakrament. Wtedy pomyślałem sobie, że 
dzisiejszy fragment nie jest jednak taki niezwykły dla nas żyjących tu i teraz. Jest między 
nami wielu ludzi, młodszych i starszych, którzy nie są ochrzczeni. 

➢ Dlaczego tak się dzieje? Przecież jest nas według statystyk ponad dziewięćdziesiąt procent 
zadeklarowanych rzymskich katolików! Ci ludzie nie mogli więc nie spotkać się z osobą 
ochrzczoną. Dlaczego więc żyjąc wśród nas nie zapragnęli poznać Jezusa Chrystusa? 
Czyżby nasze życie nie zachęcało do stania się chrześcijaninem? A przecież to właśnie 
świadectwo życia pierwszych chrześcijan, to jak pomagali sobie oraz innym, wzbudzało 
zainteresowanie wśród pogan, którzy mówili „Patrzcie, jak oni się miłują”. 

➢ Czytając więc jeszcze raz ten werset z dzisiejszej Ewangelii zadałem sobie pytanie: Czy 
jestem jak Jan Chrzciciel, który chrzcił wodą tylko po to, by mógł się objawiać ludziom 
Jezus Chrystus? Czy moje życie, nawet w tych najdrobniejszych gestach, jest 
świadectwem? To trudne pytanie, ale trzeba je sobie zadać prosząc w modlitwie o Ducha 
Św., który „odsłoni co ukryte”! 

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: Przyjdź 
Duchu Św. i pomóż mi znaleźć wszystkie te miejsca mojego życia gdzie nie świadczę o 
Jezusie Zmartwychwstałym. Panie Jezu prowadź mnie, bym nigdy nie stał się zgorszeniem dla 
innych. 

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?  



 

 

20.01.2020, poniedziałek , Św. Sebastiana 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ POSŁUSZNYM GŁOSOWI PANA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Pierwsza Księga Samuela 15, 16-23 

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: 

➢ Być posłusznym głosowi Pana to, w słowie Bożym klucz do otwierania lub zamykania 
ludzkiego powodzenia.  Samuel odrzekł królowi Saulowi: «Czyż milsze są Panu 
całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest 
posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. Dla Boga żywego wcale nie 
najważniejsza jest ludzka aktywność, nawet w postaci służby. Nasza bowiem aktywność 
ma być wyrazem usłyszenia głosu Pana i wprowadzenia go w życie. Dla współczesnego 
chrześcijanina jest to bardzo trudne do zrozumienia. Współczesny człowiek sądzi raczej, 
że musi być aktywny, kreatywny i zaradny. Ile czasu poświęcasz na słuchanie głosu Pana? 
Co jest korzeniem twojej aktywności życiowej? 

➢ Słowo Boże pokazuje, że odrzucenia i niewole Izraela były konsekwencją niesłuchania 
głosu Pana. Król Saul po wielu zwycięstwach przestał słuchać głosu Pana. Pan wysłał cię 
w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą (…) Amalekitów, będziesz z nimi walczył (…). Czemu 
więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach 
Pana. Prorok Baruch tak mówi o niewoli: Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków 
naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga 
naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu.  Przylgnęły przeto do nas 
nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza (…) (Ba 1, 19-20) Ile 
czasu poświęcasz Słowu Bożemu, aby Go słuchać? Czy prosisz o głód słowa Bożego? 

➢ Wszelkie zwycięstwa Narodu Wybranego opisane w słowie Bożym oraz dokonanie 
odkupienia przez Jezusa dokonuje się drogą posłuszeństwa Bożym wezwaniom - Bożemu 
głosowi. Człowiek nie musi wszystkiego rozumieć, raczej potrzebuje być wiernym. 
Potrzebuje przyjąć postawę Maryi, która słowo Boże wiernie rozważa w swoim sercu. 
Potrzebujemy przeżuwać słowo Boże, jak krowy, które przeżuwają trawę lub słomę a z 
tego jest mleko. My na ogół połykamy słowo Boże, nie delektując się smakiem. Czy słowo 
Boże przeżuwasz czy przełykasz nie delektując się treścią i przesłaniem? 

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, 
że uczysz mnie przeżuwać Twoje słowo. Dziękuję, że uwrażliwiasz mnie na słuchanie 
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?  



 

 

21.01.2020, wtorek , Św. Agnieszki 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ W WOLNOŚCI 

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. Marka 2, 23-28 

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: 

➢ uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy - można by spytać, skąd im to przyszło do 
głowy? Byli przecież przesiąknięci tradycją i zwyczajami. Może Jezus zaczął pierwszy 
zrywać te kłosy, chociaż ewangelia o tym milczy? A może stałe bycie w bliskości Jezusa 
tak ich przemieniło? Może sami się nagle zreflektowali i zdziwili, co robią? Dzień po dniu, 
godzina po godzinie nasiąkali nauką, ale przede wszystkim miłością Mesjasza. Jego 
reakcje, Jego cuda, Jego spojrzenie pełne miłości i pokoju powoli wyzwalało ich serca z 
rygoru i niewoli prawa ujętego w setkach przepisów i zakazów doprowadzonych aż do 
absurdu.   

➢ Tak skutkuje bliskie przebywanie z Jezusem. Serce chłonie Jego miłość, która topi lęk. 
Umysł nasiąka światłem Jego słowa i coraz jaśniej widzi Prawdę. W ten sposób coraz 
pewniej wybierasz dobro = wolę Bożą. Potrafisz ją rozpoznać i masz wolność, żeby jej 
pragnąć i ją realizować. Czy zauważasz u siebie taki proces ku wolności? On musi mieć 
miejsce, jeśli Słowo zostało przyjęte. Jezus - Słowo - przyszedł, aby dać wolność: 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. (J 1,12) 

➢ Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu (Jer 31,33) Ta obietnica 
została już wypełniona - ofiara Jezusa sprawiła, że możemy przyjmować Ducha Św., a On 
uświęca nasze serca tak, że przykazania nie są narzuconym z zewnątrz ciężarem. Czy 
któreś przykazanie wciąż odczuwasz jak konieczny ciężar, nie identyfikujesz się z nim, albo 
wręcz nie potrafisz przyjąć? To zadanie Ducha Św., aby oświecił i przekonał Twój umysł i 
serce. Duch przekonuje świat o grzechu: On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu 
(...) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. (J 16, 8.13.) 
Wołaj o Ducha Prawdy dającego wolność od zła i wolność do dobra - do czynienia 
pięknych dzieł, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2,10b) 

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: Pragnę Cię 
jeszcze pełniej przyjąć Duchu Św.! Czyń we mnie Twoją wolę Panie, przemieniaj mnie! 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

22.01.2020, środa , Św. Wincentego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POSTAWIĆ W CENTRUM MIŁOŚĆ 

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. Marka 3, 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: 

➢ Był tam człowiek… On rzekł do człowieka… Podnieś się na środek! Jezus zostaje 
postawiony w obecności faryzeuszów w sytuacji pozornego konfliktu: wierność prawu, 
przykazaniu Bożemu czy miłość do człowieka. Jezus stawia w centrum („na środku”) 
człowieka by pokazać, że prawo ma sens tylko w funkcji miłości (por. Mk 2,27) i że 
naprawdę nie ma konfliktu między miłością Boga a miłością człowieka, który jest 
obrazem i mieszkaniem Boga, bo miłość jest jedna. Tylko „technicznie” dzielimy ją na 
miłość do Boga, drugiego człowieka i siebie samego. Czy widzisz w sobie taki konflikt? 
W jakich sytuacjach? Jak go rozwiązujesz w praktyce? 

➢ A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. … Jeżeli jesteś „obkuty” z 
katechizmu i liturgicznych przepisów i rubryk, badaj swoje serce, czy nie wchodzisz w 
postawę religijnego policjanta, który specjalizuje się w śledzeniu zachowań bliźnich 
(może nawet Papieża) tylko po to, aby wytknąć im złamanie jakichś przepisów. Jeżeli 
mówisz, że ich przestrzeganie jest wyrazem miłości, sam widzisz, że nie są one celem 
same w sobie. 

➢ Spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich 
serc... Jezus spojrzał z gniewem? Czyżby zgrzeszył? Przecież gniew jest jednym z 
grzechów głównych! Odczuwanie uczucia gniewu nie jest grzechem (jest nim 
nieuporządkowane działanie pod jego wpływem), wręcz przeciwnie – bez gniewu nie 
moglibyśmy obronić tego co ważne, istotnych dla nas wartości. Jezus reaguje tu 
gniewem na postawienie przez faryzeuszów na głowie relacji prawa i miłości. Warto 
zauważyć, że ewangelia nie wspomina nigdzie, aby Jezus reagował gniewem na 
grzeszników (np. nierządnice i celnicy) ale reaguje tak na postawę religijnych 
hipokrytów… 

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, uzdrów moje serce.   

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?  



 

 

23.01.2020, czwartek , Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSPOMINAĆ DOBRO I SIAĆ WDZIĘCZNOŚĆ 

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: 

1 Księga Samuela 18, 6-9. 19, 1-7  

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: 

➢ Zwycięstwo Dawida nad Goliatem wzmacnia serce Narodu Wybranego. Rodzi radość i 
wzmacnia wiarę w Boga Jahwe. Rodzi potrzebę wyrażenia radości: I zaśpiewały 
kobiety wśród grania i tańców: Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Podobna 
jest reakcja po wyjściu Izraela z niewoli egipskiej i przejściu przez Morze Czerwone. 
Radość i entuzjazm całego narodu wyraził się w pieśni uwielbienia Boga: Pan jest moją 
mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, 
uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. (Wj 15,2). Ktoś 
wyliczył, że przeciętny mieszkaniec Polski należy do grona ok. 8% najbogatszych ludzi 
na świecie, patrząc na to, co posiadamy i w jakich warunkach żyjemy. Czy wyrażasz 
swoją wdzięczność Bogu, że żyjesz tu i teraz? 

➢ Pamięć ludzka jest jednak krótka i potrzebuje wzmacniania wdzięczności. Jeśli 
wdzięczność nie jest wzmacniana i praktykowana, to da się zaobserwować taki 
schemat zachowań Narodu Wybranego, ale i w jakimś stopniu każdego człowieka: 
Izrael doświadcza jakiegoś ucisku (niewoli) - Izrael prosi Jahwe o ratunek – Bóg ratuje 
– Izrael świętuje – Izrael zapomina. Na ile odnajdujesz w tym schemacie siebie 
samego?  

➢ To wzmacnianie wdzięczności dokonuje się przez przypominanie i celebrowanie 
wydarzeń minionych. Dlatego Bóg mówi - Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie 
zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy: by z twego serca nie uszły po 
wszystkie dni twego serca. (Pwt 4,9). Mamy takie szczególne miejsce, gdzie dokonuje 
się zarówno to przypomnienie jak i uwielbienie w sposób doskonały, bo mocą samego 
Jezusa. Tym miejscem jest Eucharystia. Spróbuj najbliższą swoją Eucharystię przeżyć 
właśnie w taki sposób - przypominając sobie dobro otrzymane i dziękując za nie przez 
naszego Pana 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: 
Jezu za Twoją obecność w moim życiu. Dziękuję za wszelkie zwycięstwa w moim życiu. 
Dziękuję za objawienie Twojej mocy  i wierność Twoim  obietnicom. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

24.01.2020, piątek , Św. Franciszka Salezego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ PRZYJACIELEM JEZUSA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 3, 13-19 

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: 

➢ Przeczytałem tekst kilkakrotnie i zacząłem się zastanawiać, czy to jest w ogóle do mnie i o 
mnie. Jezus wybiera sobie takich 12 „liderów“, ale ja? Do głoszenia nauk? Do wypędzania 
złych duchów? Nie bardzo się z tym utożsamiam. 

➢ Zacząłem nieco więcej rozumieć, gdy zobaczyłem, jaki był główny cel, dla którego Jezus 
powołuje tych dwunastu - I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli. Dosłowny przekład z 
greckiego brzmi tak: I ustanowił Dwunastu, aby byli z Nim. Mocno dotknęło mnie, że to 
właśnie jest istotą powołania przez Jezusa, istotą bycia uczniem - być z Jezusem! 
Owszem, ważne jest, co z tego bycia z Nim wynika dla mojego życia, ale wszystko 
zaczyna się tam - gdzieś w intymnej części mnie samego, gdy jestem z Nim, sam na sam. 
Czyż właśnie to nie jest najgłębszym sensem praktykowanego Lectio Divina? 

➢ Jezus nie powołuje mnie w pierwszej kolejności "do roboty", ale do bycia z Nim, do 
wspólnoty z Nim. To bycie z Jezusem realizuje się poprzez moją wierność sakramentowi 
pojednania i Eucharystii - dzięki temu jestem z Nim cały czas. Ale też modlitwa i Słowo 
Boże, praktykowane najlepiej codziennie. Nieraz z dużym wysiłkiem staram się być z Nim, 
wiernie, każdego dnia. Jak realizuje się na co dzień Twoje "bycie z Jezusem"? 

➢ Z przebywania z Jezusem rodzi się dopiero coś więcej i w dzisiejszym Słowie opisane jest 
jako "wysłanie, aby głosili naukę". Pomyślałem sobie, jakie to prawdziwe także we 
wspólnocie małżonków - jesteśmy razem, kochamy się a z tego później rodzi się coś więcej 
- dzieci w wymiarze fizycznym, ale także jakieś takie wzajemne pragnienie, aby w prostych 
gestach - kwiaty, dotyk, ciepłe słowo, etc. - pokazać sobie nawzajem miłość, która zrodziła 
się z bycia razem. Widzisz jakieś owoce swojego osobistego bycia z Jezusem? 

➢ Uczniowie byli z Jezusem jakiś czas a później zostali posłani a właściwie to sami chcieli 
pójść, aby mówić o tym co widzieli, słyszeli i czego dotykali, bo tak mocno to bycie z 
Jezusem ich zmieniło. Kto wie, jak Ty się zmienisz, gdy tak wiernie zaczniesz być z 
Jezusem, nie tylko od święta, ale każdego dnia? To pytanie, czy chcesz zaryzykować 
przygodę życia, żyć obficie, odkrywać nowe, nieznane przestrzenie życia duchowego? 

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, daj mi 
Ducha, który pomoże mi być wiernym przebywaniu z Tobą dzień po dniu, cierpliwie i wytrwale. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

25.01.2020, sobota , święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIEUSTANNIE GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ 

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. Marka 16,15-18 

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: 

➢ idźcie i głoście, to wezwanie (tzw. wielki nakaz misyjny) ma charakter uniwersalny i jest 
skierowane do każdego z nas. Wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii. Jest 
ona dobrą wiadomością dla każdego człowieka o tym, że może być zbawiony, jeśli tylko 
(aż) uwierzy, przyjmie chrzest i odwróci się od tego co złe. Mam stać się narzędziem 
Jezusa, który pragnie, aby Dobra Nowina o zbawieniu dotarła do każdego człowieka. 
Jestem więc odpowiedzialny nie tylko za własne zbawienie, ale także za życie wieczne 
brata i siostry, męża/żony, dzieci, przyjaciół, znajomych. Czy zdaję sobie z tego 
sprawę?  

➢ Nie jest łatwo dawać świadectwo wiary, bo w oczach ludzi można się ośmieszyć, 
narazić na kpinę. To niejednokrotnie wymaga odwagi. Sam z siebie nie mogę nic, ale 
wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). On daje mądrość i odwagę do 
świadczenia o Jezusie w każdym miejscu i czasie: w rodzinie, w pracy, w sytuacjach 
życia codziennego. Czasami to codzienne świadczenie może być żmudne, po ludzku 
nie przynoszące żadnych efektów. Jesteśmy jednak wezwani do nieustannego bycia 
świadkami, bo może się zdarzyć, że moje świadectwo będzie dla kogoś jedyną okazją 
do spotkania z Chrystusem. Jakim jestem świadkiem? Czy proszę o wytrwałość, 
odwagę? 

➢ Drogą do przyjęcia zbawienia jest wiara. Jaka jest moja wiara? Czy ja rzeczywiście 
wierzę? W Kogo i co? Czy modlę się o wiarę, jej wzrost? 

➢ znaki towarzyszyć będą; Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca (J 14,12) 

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: 
„Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! Chcę 
nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy“ (Ps 51, 14-15) 

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 

 19.01.2020, niedziela – Ewangelia według św. Jana 1, 29-34 

 
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po 
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował 
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz 
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym”. 
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 
 

20.01.2020, poniedziałek – Pierwsza Księga Samuela 15, 16-23 

 
Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi: 
«Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy». Odrzekł: «Mów!» I 
mówił Samuel: «Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych 
oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan 
bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i 
nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi 
walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? 
Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana». 
Saul odpowiedział Samuelowi: «Posłuchałem głosu Pana: szedłem 
drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, 
a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i 
większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu twemu, jako 
pierwociny rzeczy obłożonych klątwą».Samuel odrzekł: «Czyż milsze są 
Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? 
Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu 
baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość 
bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On 
jako króla». 
 

21.01.2020, wtorek – Ewangelia według św. Marka 2, 23-28 



 

 

 
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie 
Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: 
«Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im 
odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł 
się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu 
Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które 
tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: 
«To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 
Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». 
 

22.01.2020, środa – Ewangelia według św. Marka 3, 1-6 

 
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał 
uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. 
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A 
do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś 
złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy 
wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości 
ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego 
stała się znów zdrowa. 
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę 
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 
 

23.01.2020, czwartek – 1 Księga Samuela 18, 6-9. 19, 1-7  

 
Gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyna Goliata, kobiety ze wszystkich 
miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze 
bębnów, okrzyków i cymbałów. I śpiewały kobiety wśród grania i tańców: 
„Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy”. A Saul bardzo się 
rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: „Dawidowi przyznały 
dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania”. I od 
tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. 
Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi swoje, by zabili 
Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida, uprzedził go 
więc o tym, mówiąc: „Ojciec mój, Saul, pragnie cię zabić. Od rana miej się 
na baczności; udaj się do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. 
Tymczasem ja pójdę, by stanąć przy mym ojcu na polu, gdzie ty się 
będziesz znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z ojcem. Zobaczę, co 



 

 

będzie, i o tym cię zawiadomię”. 
Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem. Powiedział 
mu: „Niech nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi. Nie 
zawinił on przeciw tobie, a czyny jego są dla ciebie bardzo pożyteczne. 
On przecież swoje życie narażał, on zabił Filistyna, dzięki niemu Pan dał 
całemu Izraelowi wielkie zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. 
Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć przeciw niewinnej krwi, bez 
przyczyny zabijając Dawida?” Posłuchał Saul Jonatana i złożył przysięgę: 
„Na życie Pana, nie będzie zabity!” 
Zawołał Jonatan Dawida i powtórzył mu całą rozmowę. Potem 
zaprowadził Dawida do Saula i Dawid został u niego jak poprzednio. 
 

24.01.2020, piątek – Ewangelia według św. Marka 3, 13-19 

 
Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni 
przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł 
wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. 
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej 
Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek 
Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, 
Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona 
Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. 
 

25.01.2020, sobota – Ewangelia według św. Marka 16,15-18 

 
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do 
nich: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. 
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do 
rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. 
 
 
  



 

 

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.  



 

 

 
 


