
 

 

 
Chodzić w Duchu Świętym 

 
3 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26.01.2020 

Teksty dostępne na stronie: www.onjest.pl 

 

 

 

 

 
 



 

 

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. 

 
  



 

 

30.01.2020, czwartek – Ewangelia według św. Marka 4, 21-25 

 
Jezus mówił ludowi: „Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem 
lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma 
bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, 
niechaj słucha”.  I mówił im: „Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą 
miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, 
temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma”. 
 

31.01.2020, piątek – Ewangelia według św. Marka 4, 26-34 

 
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie 
jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 
pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora 
już na żniwo». 
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści 
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, 
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje 
się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 
podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». 
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 
uczniom. 
 

01.02.2020, sobota – Ewangelia według św. Marka 4,35-41 

 
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: 
«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak 
był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 
napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, 
powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się 
uspokoił i nastała głęboka cisza. 
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» 
Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet 
wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 

 
  

 

 

26.01.2020, niedziela , biskupów Tymoteusza i Tytusa. Niedziela Słowa Bożego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZEMIENIAĆ 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. Mateusza 4,12-23 

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 Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Słowo nawrócenie często 
rozumiemy jako przejście od jednego wyznania do drugiego. Tymczasem lepszym 
słowem byłoby wtedy konwersja, gdyż słowo „nawracać się” z greckiego „metanoia” 
oznacza tyle co 'przemiana (meta) umysłu (nous)'. Człowiek, który się nawraca zmienia 
swoje myślenie i patrzenie na świat. To co było „przed” jest całkowicie inne niż to co 
jest „teraz”. Najlepszym przykładem nawrócenia jest św. Paweł. Szaweł spotyka w 
drodze do Damaszku Jezusa, traci wzrok i dzięki temu zostaje odcięty od świata, by 
przemyśleć swoje życie w perspektywie tego wydarzenia. Zmienia (meta) się 
całkowicie. Przybiera nowe imię i oddaje się całkowicie na służbę Chrystusowi. 

Ø Gdy dziś przeczytałem wezwanie do nawrócenia zadałem sobie pytanie, czym dla mnie 
jest METANOIA? Czy moje życie jest całkowicie odmienne, odkąd spotkałem Jezusa 
najpierw w sakramencie pokuty, później komunii św. czy bierzmowania? Czy zmieniłem 
swoje patrzenie na świat i grzech po tym, jak przyjąłem Pana Jezusa jako swojego 
Pana i Zbawiciela? Czy nawracam się co dzień odrzucając okazję do grzechu, nie 
tłumacząc się mówiąc „bo inni tak robią” lub „taki jest świat”? Czy jestem gotów 
poświęcić to co mam (przywiązanie do grzechu, strach przed mówieniem o Jezusie, 
komfort bycia neutralnym) by iść za nim jak Piotr, Andrzej, Jakub i Jan?  

Ø Zastanów się proszę czym jest dla ciebie METANOIA, czyli nawrócenie. Pomyśl, bo 
przecież bliskie jest królestwo niebieskie, czyli panowanie Jezusa w twoim sercu oraz 
życiu. 

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 proszę prowadź mnie drogą nawrócenia. Daj mi siłę bym mógł zerwać ze 
swoimi złymi przyzwyczajeniami, wygodnictwem i kompromisami, które prowadzą mnie do 
grzechu. Jezu oddaję się 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? 



 

 

27.01.2020, poniedziałek , Bł. Jerzego Matulewicza 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ MOC ZAUFANIA  

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: 

2 Księga Samuela 5, 1-7. 10 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Jesteśmy nasiąknięci kulturą, która coraz w  większym stopniu nie odnosi się do Boga 
żywego. Autor Księgi Samuela zaznacza, że Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo 
Pan, Bóg Zastępów, był z nim. Prorok Jeremiasz pisze jeszcze bardziej 
jednoznacznie: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka 
na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: wybiera miejsca spalone na 
pustyni, ziemię słoną i bezludną. (Jr 17, 5-6) Dawid był człowiekiem szczerym przed 
Panem. Wylewającym przed Nim swoje serce. Stawał się coraz potężniejszy, bo Bóg 
Jahwe był z nim. W kim pokładasz swoje największe nadzieje? 

Ø Człowiek, który boi się Boga, to człowiek, który ufa Jego prowadzeniu. Prorok 
Jeremiasz pisze: Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego 
nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie 
puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; 
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. (Jr 17, 7-
8) Dawid miał za sobą naród, dlatego, że Bóg był z nim. Najpierw został przez Niego 
wybrany i namaszczony, a później trenowany w poznawaniu  prawdy o sobie samym 
oraz w walce zbrojnej.  Potrzebujemy modlić się o łaskę zaufania do Boga żywego i 
łaskę wybierania Jego Samego. Bóg żywy kocha takie modlitwy. Czy modlisz się o 
łaskę głębokiej wiary, wiary opartej  o słowo Boże? Czy jesteś człowiekiem 
zdeterminowanym w swojej wierze? 

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 pierwszy mnie szukałeś. Dziękuję, że jesteś sensem 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? 

 

 

28.01.2020, wtorek – Ewangelia według św. Marka 3, 31-35 

 
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 
przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją 
matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, 
rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi 
bratem, siostrą i matką». 
 

29.01.2020, środa – Ewangelia według św. Marka 4,1-20  

 
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się 
przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na 
brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: 
„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i 
przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie 
miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po 
wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło 
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. 
Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: 
trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do 
słuchania, niechaj słucha”. 
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o 
przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla 
tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby 
patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie 
nawrócili i nie była im wydana tajemnica”. 
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne 
przypowieści? 
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a 
skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. 
Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, 
natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są 
niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz 
się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają 
wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze 
wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię 
żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: 
trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.  
 
  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 26.01.2020, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 4,12-23 

 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 
Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia 
Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, 
który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: 
Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus 
przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego 
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał 
innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni 
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, 
nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. 
 

27.01.2020, poniedziałek – 2 Księga Samuela 5, 1-7. 10 

 
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły 
mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad 
nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty 
będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem». 
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid 
przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla 
nad Izraelem. 
W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. 
Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś całym 
Izraelem i Judą rządził lat trzydzieści trzy. 
Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom 
zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj, lecz 
odepchną cię ślepi i kulawi». Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid 
jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe. Dawid stawał się 
coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim 
 
  

 

 

28.01.2020, wtorek , Św. Tomasza z Akwinu 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ UCZNIEM 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, 31-35 

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 Uczniowie przebywali z Jezusem całymi dniami, a On wykorzystywał codzienne 
sytuacje do nauki. Nie mówił im przecież teoretycznych wykładów z teologii, czy 
dogmatów. Po prostu był z nimi i całym sobą, słowami ale i stylem życia przekazywał 
nową Dobrą Nowinę. Podobnie w opisanej sytuacji - Jezus skorzystał z okazji, by 
przekazać coś ważnego. Jezus i dzisiaj ma taki sam styl nauczania swoich uczniów. On 
chce do Ciebie mówić w codziennych sytuacjach Twojego życia. Każde wydarzenie, 
które jakoś porusza Cię - wystraszy, niepokoi, denerwuje, cieszy, zachwyca - każda 
taka sytuacja jest momentem, kiedy warto spojrzeć na Jezusa i spytać: co chcesz mi o 
tym powiedzieć? Czy masz takie nastawienie? Czy szukasz Boga w szarej 
codzienności? On przemawia nie tylko przez Słowo. On jest zawsze i wszędzie i przez 
Ducha Św., który mieszka w Tobie, może zawsze do Ciebie przemawiać. 

Ø Jezus po to przyszedł, żebyś nie był sam zdany na siebie. On chce Ci dawać nie tylko 
swoją miłość, ale i swoje pomysły, rozwiązania. Jezus chce z Tobą współpracować w 
wypełnianiu woli Ojca - aby Jego miłość rozlewała się na jak najwięcej ludzi. kto pełni 
wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką - dzięki sakramentowi chrztu nie jesteś 
niewolnikiem, ani nawet sługą Boga. Bożym marzeniem jest, byś był kimś niezwykle 
bliskim, z kim Jezus ma komunię serca, z kim jak z bratem/ siostrą będzie budować 
królestwo Ojca. Czy masz pragnienie pełnienia woli Bożej? Czy jej szukasz, modlisz się 
o nią - by ją poznać i jak najlepiej wypełniać? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Proszę Cię Panie rozpal moje serce, proszę niech Twoja miłość mnie przyciągnie i 
wzbudzi pragnienie zasłuchania się w Twoją wolę, determinację pójścia za 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? 



 

 

29.01.2020, środa , Św. Anieli Merici 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ WYPEŁNIONYM SŁOWEM BOŻYM  

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 4,1-20  

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 Oto siewca wyszedł siać. Słowa wypowiedziane przez Jezusa przetrwały dwa tysiąclecia. 
Jakże muszą być ważne, doskonałe, genialne, Boskie. Jezus, kochający człowieka ponad 
swe ziemskie życie, nie tylko opowiadał przypowieści ale i je tłumaczył. Te, w swej 
nieprawdopodobnej mocy, przetrwały do dzisiaj, dla nas. Jako synowie i córki Boże mamy 
pełne prawo a może i obowiązek do dziedziczenia tych słów. Jezus pozostawił nam 
spadek. Nie odrzucajmy Go, raczej otwórzmy i bierzmy garściami. 

Ø …zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Jakże to banalnie proste, 
usłyszanego, przeczytanego słowa Bożego nie oddawajmy szatanowi. Słowo Boże wypala 
wszelki bród, oczyszcza umysł, tak jak najlepsze czyściwo usuwa rdzę. Jak zatruta rana 
musi być przemyta, zdezynfekowana. Tak jedynym ratunkiem dla naszego umysłu, dla jego 
oczyszczenia z szatańskich podszeptów, jest Jego Słowo. Powtarzane, medytowane, 
rozmyślane, wypala wszelki lęk, napełnia Bożym pokojem i miłością. Czy sięgasz do 
Niego, gdy ci źle, nie wiesz co robić, doświadczasz sytuacji jakiegoś ucisku? 

Ø Ile z tych słów tak w nas głęboko tkwi, że stanowi pewną zaporę dla naszego wroga, 
inteligentnej bestii, która tylko czyha, by z pomocą czasem niewinnie wyglądających 
pomysłów, czasem naszych „uzasadnionych” pretensji, naszego niezadowolenia, dopaść 
nas? Tak się nie da, jeśli jednym uchem wleci a drugim wyleci będziemy na polu walki ze 
złym przygrywać. Cóż lepszego w obliczu naszej wolności a na naszą obronę mógł nam 
pozostawić Jezus, jak właśnie nie Słowo. Lekkie, łatwo przenośne, wiele miejsca nie 
zajmuje, tanie a wręcz za darmo. I czemu ja z Niego tak mało korzystam? 

Ø …ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. Słowo ma być przyjęte, by 
rozgościło się tak, aby zapanowało w nas i nad nami. Wypełnieni Słowem spełnimy 
wezwanie św. Pawła - nie dawajcie miejsca diabłu! Czy moje myśli są Boże? Czy 
przeprosiłem? Czy wybaczyłem? Czy może rozpamiętuję spotkane mnie krzywdy? Bo on 
czy ona kiedyś, 5 czy 20 lat temu, zjadła mi moje jabłko. Nie wybaczę. Nie przeproszę. Bo 
to on czy ona pierwsza. Ale w Boga wierzę! Więc jaki grunt, stanowię dla Słowa? 

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 
dziękuję Ci z Słowa. Przepraszam, że takie słabe poletko stanowię dla nich. 

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? 

 

 

01.02.2020, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZWOLIĆ PANU UCISZAĆ BURZĘ W SERCU 

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 4,35-41 

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 Gwałtowne burze na Jeziorze Galilejskim nie były rzadkością, a mimo to 
niejednokrotnie zaskakiwały rybaków. I właśnie takie zdarzenie wpędziło w panikę 
Apostołów. Zupełnie niezrozumiale, po ludzku zachowuje się Jezus. Jak w takich 
warunkach trwogi można położyć się spać i zasnąć. Trzeba być albo wyczerpanym 
fizycznie, albo pozbawionym emocji. Jezus mógł tak zrobić, bo jest Bogiem. Uczniowie 
dostrzegli to wyraźnie, gdy w odpowiedzi na ich krzyk, swoim słowem uciszył burzę. 
Uczniowie wiedzieli, że taką władzę nad żywiołami ma tylko Bóg.  

Ø Jezus był cały czas z uczniami, w samym wnętrzu tej przerażającej sytuacji. Nie opuścił 
ich ani na chwilę. W naszym życiu też mogą pojawiać się różne mniejsze lub większe 
burze, w których możemy krzyczeć z wyrzutem do Boga: „nic Cię to nie obchodzi, że 
giniemy?”. Trudności są częścią naszej codzienności. Mimo, że o tym wiemy, to i tak 
niejednokrotnie spadają na nas jak „grom z jasnego nieba” (choroba, śmierć bliskich, 
utrata pracy, zdrada, kradzież, …). Tak, jak obecność Jezusa w łodzi nie chroniła 
Apostołów przed gwałtownym wichrem i falami zalewającymi łódź, tak obecność Boga 
w naszym życiu też nie chroni nas przed przeciwnościami. Ale Jego obecność przynosi 
ratunek, ucisza burze i niepokoje.  

Ø Co robić, gdy przyjdą trudności? Panikować, buntować się? Nie, biec do Jezusa, 
obudzić Go, oddać Mu swoje życie. To On ma być jego kapitanem, moim Panem. Bo 
On jest zawsze przy mnie, w samym środku mojej burzy i ciemności. Ale przyniesie 
„głęboką ciszę” dopiero, gdy przestaniemy wierzyć tylko we własne umiejętności i 
poprosimy Go o pomoc. Jego Słowo przynosi pokój i poczucie bezpieczeństwa. Jakich 
burz doświadczamy w naszym sercu, życiu? Jak pozbyć się lęku i bojaźni? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie, proszę ucisz burzę, która kotłuje się we mnie. Daj mi wiarę w Twoją żywą obecność 
przy 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? 



 

 

31.01.2020, piątek , Św. Jana Bosko 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZWALAĆ BOGU NA PRZEMIANĘ SIEBIE 

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 4, 26-34 

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 Wielokrotnie, gdy czytam i rozważam Słowo Boże, to nie znajduję nic co by mnie jakoś 
szczególnie dotykało czy poruszało. Bardzo często nie znajduję przełożenia przeczytanego 
tekstu na swoje życie. Zastanawiałem się nawet, czy robię coś źle czy może mało aktywnie 
podchodzę do czytania i rozmyślania. Ba, zdarzało mi się zasypiać podczas czytania 
Pisma Świętego. Po dłuższym czasie zrozumiałem, że to nie ma aż takiego znaczenia jak 
mi się wydawało, że o wiele ważniejsza jest wierność i wytrwałość w sięganiu po Słowo 
Boże, nawet gdy nic wielkiego nie zauważam. Bo czy śpię czy czuwam, we dnie i w nocy, 
nasienie kiełkuje i rośnie, ja sam nie wiem jak. Widzę to po latach - jak Słowo, naprawdę 
nie wiem jak, zmieniło mój stosunek do bliskich, dało mi większą przestrzeń wolności w 
stosunku do mojej pracy, dało mi większą wrażliwość na to, jak dokonywać lepszych 
wyborów na co dzień... Pomyśl o tym, czy jesteś tak po prostu - wierny? 

Ø Ziemia sama z siebie (greckie: automate) wydaje plon. Biskup Grzegorz Ryś wielokrotnie 
powtarza, że o wiele bardziej Słowo czyta nas, niż my czytamy Słowo. Co to znaczy? Otóż 
to, że to Ono jest bardziej aktywne w nas, niż my korzystając z Niego. Czyli musimy dać 
mu szansę, aby nas czytało, aby oświetlało nasze życie i nasze wybory życiowe. Papież 
Franciszek mówi też, że gdy adoruje Najświętszy Sakrament, to tak, jakby się opalał 
korzystając ze słońca. A w Słowie Jezus jest taki sam jak w sakramencie. Opalam się w 
Nim i przed Nim a wtedy moja ziemia sama z siebie wydaje plon. Zaplanowałeś już 
najbliższe "plażowania" przed Pismem Świętym? Czy sięganie po nie stało się nawykiem? 

Ø Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie - zauważ, że to opis procesu, 
który potrzebuje swojego czasu, nie dzieje się w jednym momencie. Tak rośnie w nas 
królestwo Boże, czyli inaczej mówiąc - Boża obecność. Mówiąc jeszcze inaczej, rośnie w 
naszym życiu obecność Jezusa, który ze swoją obecnością przynosi pokój, radość, miłość, 
cierpliwość, opanowanie, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność. Daj Bogu czas na swój 
wzrost, ale bądź wierny a Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz 
przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię (Oz 6,3).  

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, dziękuję 
Ci, że zmieniasz mnie bardziej niż ja sam siebie, dziękuję za nieustanną obecność we 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? 

 

 

30.01.2020, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WŁAŚCIWIE SŁUCHAĆ 

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 4, 21-25 

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 Jezus aż dwukrotnie w tak krótkich przypowieściach napomina uczniów, aby dobrze 
słuchali. Uważajcie na to, czego słuchacie. Dziś aż nadto jest informacji, które wlewają 
się do mojego umysłu i mojego domu. Muszę jakoś wybierać, bo nie jestem w stanie 
przetrawić wszystkich. Jak wybieram - ile czasu zajmuje mi oglądanie 
bezwartościowych programów, stron internetowych a ile takich, które niosą wartości?  

Ø Dla Izraelity słuchanie należało do pierwszego nakazu. Jezus odpowiedział: Pierwsze 
jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nas, Pan jest jeden. (Mk 12, 29) Według hebrajskiego 
znaczenia słowa prawda, słuchać, przyjmować słowo Boże – to nie znaczy nadstawiać 
ucha na prawdę, ale to znaczy otworzyć na nią swoje serce i wprowadzać ją w życie. 
Oznacza to po prostu być posłusznym, uległym. Na tym właśnie polega posłuszeństwo 
w wierze, którego domaga się usłyszane przepowiadanie. 

Ø Człowiek jednak nie chce słuchać i na tym polega jego dramat. Jest głuchy na wołanie 
Boże. Tylko sam Bóg może otworzyć ucho swojego ucznia, przekuć je, żeby, gdy 
nadejdą czasy mesjańskie, głusi usłyszeli.  Cuda Jezusa w tym kontekście oznaczają, 
że wreszcie lud głuchy zrozumie słowo Boże i będzie mu posłuszny. 

Ø Jakie przesłanie kieruje do nas Bóg w tych dwóch krótkich przypowieściach? 
Przypowieść o lampie przypomina nam, że tylko wtedy jesteśmy użyteczni, gdy 
realizujemy w swoim życiu to, do czego jesteśmy powołani. Lampa czy jakiekolwiek 
inne światło jest użyteczne wówczas, gdy daje światło w pomieszczeniu, w którym 
zostało postawione dla dobra innych. Przypowieść o mierze napomina nas, abyśmy nie 
mierzyli wszystkich swoją miarą. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i 
jeszcze wam dołożą. 

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 proszę Cię o uzdrowienie mojego ucha, abym słyszał Twój głos i wołanie 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? 


