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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. 

 
  



28.02.2020, piątek – Księga Proroka Izajasza 58,1-9a  

 
Tak mówi Pan Bóg: 
«Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij 
mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają 
Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha 
sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe 
prawa, pragną bliskości Boga: 
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie 
uznałeś?” 
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie 
wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród 
niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się 
rozlegał zgiełk wasz na wysokości. 
Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy 
zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to 
nazwiesz postem i dniem miłym Panu? 
Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, 
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo 
połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. 
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za 
tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto 
jestem!”» 
 

29.02.2020, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 5,27-32 

 
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł 
do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. 
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory 
tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i 
pijecie z celnikami i grzesznikami?» 
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się 
źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz 
grzeszników». 
 
  

23.02.2020, niedziela , Św. Polikarpa 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DZIELIĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ  

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 List św. Pawła do Koryntian 3, 16-23 

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 W ostatni dzień ubiegłego roku razem z pielgrzymami spotkań Taize uczestniczyłem we 
Mszy Św. Zanim jednak rozpoczęła się Eucharystia, wielu młodych ludzi stawało i 
dawało świadectwo tego, co czynią dla innych z miłości. Mówili o tym, że w każdym z 
tych dzieł charytatywnych najważniejsze jest to, że spotykają się z tymi ludźmi, poznają 
ich i dają siebie, by nie czuli się samotni. Patrząc na nich można było pomyśleć, że to 
„głupstwo”, kropla w morzu potrzeb. Przecież podanie ciepłej zupy, czy oddanie swoich 
ubrań nie zmieni ich życia, nie uzdrowi z nałogu czy bezdomności. I to prawda! Sam 
gest, ofiara lub poświęcony czas mogą nic nie zmienić. Bo to jest drobiazg i głupstwo! 
Lecz jeśli w tym wszystkim jest Jezus Chrystus – i to podkreślił w homilii bp. Ryś – 
każdy drobiazg staje się JEGO dziełem, czyli ma moc Boga Wszechmocnego. 

Ø To samo dziś pisze św. Paweł. Wszystko co jest mądre, rozsądne i sprytne dla tego 
świata jest GŁUPSTWEM w oczach Boga i nic nie jest warte. Jeśli więc jesteś 
zamożny, a nie dzielisz się z innymi, nie szanujesz pracownika oraz oszukujesz, to jest 
twoje życie GŁUPSTWEM. Jeśli praca, hobby, koledzy czy koleżanki są dla ciebie 
ważniejsze niż żona, nie potrafisz jej wysłuchać, wesprzeć, a nawet jej usłużyć to 
kimkolwiek jesteś, to jest GŁUPSTWEM.  

Ø Co jest więc MĄDRE? Wszystko co czynisz z miłości do Boga wypełniając Jego wolę. 
Jeśli więc czynisz co chce od ciebie Bóg - a to pomagają rozpoznać sakramenty, 
lektura Słowa Bożego oraz wspólnota - możesz być bogaty lub biedny, mieć rodzinę lub 
być samotnym, pomagać innym lub cały czas poświęcać rodzinie. 

Ø A jaka jest Twoja mądrość: na czym budujesz wartości, swoje życie oraz przyszłość? 

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 ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Amen 

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? 



24.02.2020, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KIEROWAĆ SIĘ MĄDROŚCIĄ BOŻĄ 

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: 

List św. Jakuba 3, 13 – 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: 

Ø Św. Jakub przeciwstawia mądrość ziemską i mądrość płynącą z góry. Mądrość w tym 
kontekście to sposób myślenia, umiejętność rozróżniania dobra i zła i podejmowania 
decyzji. Mądrość jest oparta na wybranej hierarchii wartości i priorytetów. 

Ø Mądrość ziemska jest „zmysłowa”, koncentruje się na dobrach dostępnych dla zmysłów 
i szuka sposobów, aby je posiąść. Stąd „gorzka zazdrość”, skłonność do kłótni, żądza 
sporu i wszelki występek. Mądrość płynąca z góry natomiast koncentruje się na 
wartościach duchowych, nieprzemijających. Te wartości są dostępne dla każdego, a 
czym bardziej się nimi dzielisz, tym więcej ich masz. Stąd skłonność do zgody, 
miłosierdzie, łagodność, ustępliwość, czystość itd. 

Ø Mądrość Boża wynika z wiary w hojność i dobroć Boga. Pisze o tym również Św. 
Paweł:  A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata 
ani władców tego świata, zresztą przemijających (…) lecz właśnie głosimy, jak zostało 
napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie 
zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. (1 Kor 2, 6 – 
10). Skoro Bóg nas tak obdarował to nie musimy już tak walczyć „o swoje”! 

Ø Jaki jest twój sposób myślenia? Co jest dla ciebie ważne? Na ile w twoim myśleniu i w 
twoich życiowych wyborach gra rolę wiara w „wielkie rzeczy jakie przygotował dla ciebie 
Bóg”? 

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 za wielkie rzeczy, które mi przygotowałeś. Pomóż mi każdego dnia 
kierować się Twoją mądrością. 

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? 

imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz 
Tego, który Mnie posłał”. 
 

26.02.2020, środa – Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po 
to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca 
waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, 
jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. 
Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty 
dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja 
jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na 
rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, 
powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 
wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w 
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie 
bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać 
ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. 
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom 
pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie». 
 

27.02.2020, czwartek – Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20 

Mojżesz przemówił do ludu: 
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś 
nakazuję ci kochać twego Boga, Pana, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego 
nakazy, polecenia i przykazania; abyś żył i mnożył się, a twój Bóg, Pan, będzie 
ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 
Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał 
obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, 
niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 
 
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie 
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli 
wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego głosu, 
lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, 
którą Pan poprzysiągł dać ojcom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”. 
 
  



Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 23.02.2020, niedziela – 1 List św. Pawła do Koryntian 3, 16-23 

Bracia: 
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 
święta, a wy nią jesteście. 
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym 
świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego 
świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły 
przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców». 
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: 
czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy 
to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a 
Chrystus – Boga. 
 

24.02.2020, poniedziałek – List św. Jakuba 3, 13 – 18  

Najmilsi: 
Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim 
nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą 
mądrości. Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do 
kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. 
Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, 
zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i 
wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim 
czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i 
dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś 
sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 
 

25.02.2020, wtorek – Ewangelia według św. Marka 9,30-37 

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby 
kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 
pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to 
rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 
się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 
Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim 
ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi 
i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w 

25.02.2020, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ SERCEM W 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 9,30-37 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto 
wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów. Najbliżsi Jezusowi uczniowie mieli 
czas sam na sam z Nim, kiedy mówił im rzeczy nie przeznaczone dla tłumów, kiedy 
dzielił się z nimi trudnymi sprawami, które leżały Mu na sercu - swoją męką i 
zmartwychwstaniem. Byli Mu bliscy, chciał im objawić więcej niż innym... Oni jednak nie 
rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Jezus, kiedy mówił rzeczy wykraczające poza 
wyobraźnię nie był zrozumiany nawet przez nich, nie miał wsparcia nawet w tym 
najbliższym kręgu przyjaciół. Czy potrafisz słuchać i starasz się rozumieć trudne rzeczy, 
jakie mówi Jezus? Czy nie cenzurujesz ewangelii, przykazań, odrzucając niektóre 
według własnego osądu? 

Ø Jezus dzieli się swoim sercem, myślami o męce, a uczniowie posprzeczali się między 
sobą o to, kto z nich jest największy. Ogromny rozdźwięk, niezrozumienie, brak 
jedności - może wynikały ze skupienia uczniów na sobie samych, na ich planach, 
rozważaniach na temat swojego statusu, tego jak są postrzegani. Można być w 
obecności Jezusa, spotkać Go i jednocześnie być tak całkowicie skupionym na sobie, 
żeby nie usłyszeć i nie zrozumieć, co On mówi. Można w ten sposób przeżywać każdy 
rodzaj modlitwy, sprawiając, że jest ona adoracją własnego ego, a nie spotkaniem z 
Bogiem. Jeśli nie rozumiesz Słowa, jeśli masz wrażenie, że nie spotykasz Jezusa w 
modlitwie - może wciąż za bardzo zagłębiasz się w siebie samego, w swoje 
problemy/plany/wizje na temat modlitwy, zamiast skupić się tylko na Nim zostawiając 
siebie z boku? Może być tak, że Jezus mówi coś tak trudnego lub niespodziewanego, 
że nie przyswajasz Jego słów, nie chcesz ich tak naprawdę usłyszeć. Czy pragniesz 
usłyszeć wszystko, nawet jeśli to zaboli? 

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 otwórz moje uszy, pozwól mi goręcej pragnąć rzeczywiście spotkać 
Jezusa jak przyjaciela i pojąć, co On mi mówi. 

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? 



26.02.2020, środa , Środa Popielcowa. Początek Wielkiego Postu 

NAWRACAĆ SIĘ TO WEJŚĆ DO IZDEBKI SERCA  

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 

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: 

Ø Autentyczne życie duchowe nie jest możliwe bez ascezy (z greckiego to po prostu 
„ćwiczenie”). Nie znaczy to, że podejmowane przez nas wysiłki czy praca nad sobą 
zmieniają coś w nas same z siebie. Ich rolą jest otwarcie nas na działanie Boga, czynią 
nas one pojemnymi na łaskę. A Pan czyni resztę, to znaczy wszystko…  

Ø Kiedy więc dajesz jałmużnę…. „Kiedy” a nie „jeśli”, więc to nie możliwość tylko 
oczywistość. Jałmużna jest bezinteresownym darem, ofiarą, musi nas coś kosztować. 
Nie dajemy jej z tego co nam zbywa. Popatrz szeroko – tą ofiarą wcale nie muszą być 
pieniądze.  Może być np. tak deficytowy w naszym zabieganiu czas i uważność 
poświęcone komuś… 

Ø Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi…  Można 
oczywiście czytać to jako wskazówki do zewnętrznego zorganizowania sobie warunków 
do modlitwy. Ale tradycja widzi tu tę izdebkę, którą jest nasze serce: „Nie należy tu 
myśleć o izdebce oddzielonej ścianami, w której twoje ciało znajduje odpoczynek, ale o 
tej izdebce, która jest w tobie (…). Ta izba modlitwy jest zawsze z tobą, zawsze jest 
ukryta, a zna ją jedynie Bóg.” (św. Ambroży). Spróbuj w milczeniu skierować miłosną 
uwagę na Boga, który trwa w Twoim sercu.   

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: 
Ojcze, Ty widzisz w ukryciu. Oto jestem, odkryty przed 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? 

29.02.2020, sobota  

NAWRACAĆ SIĘ WIDZĄC BOGA W KAŻDYM CZŁOWIEKU 

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 5,27-32 

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 Celnik Lewi musiał żyć na marginesie społeczności i wzbudzać skrajne postawy wobec 
siebie. Ze względu na ściąganie podatków ludzie byli do niego wrogo nastawieni. 
Faryzeusze i uczeni pogardzali nim z powodu zadawania się z poganami. Dzisiaj 
można by wymienić inne wykluczone grupy społeczne, które po ludzku są 
marginalizowane, wzgardzane (niepełnosprawni, bezdomni,…). Jezus zasiadając z 
celnikami łamał wszelkie konwenanse. W Jego oczach wszyscy ludzie są równi. 
Przywraca człowiekowi godność. W Jego oczach wszyscy jesteśmy równi. Czy 
oceniam i klasyfikuję ludzi? Czy jest ktoś, z kim nie chcę utrzymywać kontaktów, bo 
uznaję go za „gorszego” (gorsza pozycja społeczna, status majątkowy, choroba, 
poglądy…)?  

Ø Jezus wchodzi między grzeszników, by im pomóc. Bóg patrzy inaczej niż my. Dla Niego 
nie liczą się nasze układy, znajomości, konwenanse. On powołuje na swoich uczniów 
każdego człowieka, także przestępców, oszustów, alkoholików, narkomanów,…Może z 
nich uczynić swoje narzędzia. On wchodzi w ludzkie słabości, leczy to, co jest chore, 
umacnia to, co słabe, „nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym 
płomyku” (Iz 42,3). Jak często korzystam z uzdrawiającej mocy sakramentów?  

Ø Jezus mówi każdemu „pójdź za Mną”. Jeśli podejmiemy zaproszenie, które jest także 
wyzwaniem, to musimy się liczyć z tym, że całe nasze dotychczasowe życie może ulec 
zmianie, przewartościowaniu. To może być trudne, ale na pewno oczyszczające i 
leczące. Czy słyszę, to zaproszenie w swoim życiu? Jak odpowiadam na nie? 

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, zapraszam Cię do mojego życia. Przyjdź i zmieniaj je według Twojej woli. 

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? 



28.02.2020, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ PRZEZ POST I JAŁMUŻNĘ 

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 58,1-9a  

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 Po kilkukrotnym przeczytaniu tego fragmentu natarczywie brzmiało we mnie pytanie: 
Jaki jest mój post piątkowy? Faktycznie, unikam mięsa, ale tak często opycham się 
słodyczami. Mam substytut i taki post niewiele mnie kosztuje, nie dotyka mojego serca, 
nic specjalnego nie wnosi. Jest tylko cotygodniowym rytuałem. Mam więc temat na 
rachunek sumienia. A może każdy z nas ma? 

Ø Przez cały dzisiejszy tekst przewija się myśl jak z jednej strony post a z drugiej 
jałmużna (dzielić chleb z głodnym) i miłosierdzie (rozerwać kajdany zła) są ze sobą 
powiązane. Właściwie jedno nie istnieje bez drugiego. Św. Augustyn powiedział kiedyś, 
że "post i jałmużna to jak dwa skrzydła unoszące nas do nieba". Nie da się modlić, 
pościć a jednocześnie pozostawać obojętnym wobec potrzebujących. Na jednym 
skrzydle nigdzie się nie wzniosę. Kiedy ostatni raz tak konkretnie, z tego co posiadam, 
kogoś wspierałem? A może Wielki Post to okazja, by zacząć na nowo być miłosiernym 
w konkrecie? Jest dziś tyle możliwości i tyle potrzeb... 

Ø Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Dzięki temu, 
że prorok nie waha się mówić w imieniu Pana, każdy może usłyszeć, co jest z nim nie 
tak, jak tego chce Pan. Dzięki więc niech będą za tych wszystkich, którzy wytykają mi 
błędy, może nawet są wredni i obcesowi wobec mnie. Jak na kogoś takiego reaguję, 
jakie uczucia się we mnie budzą? Co te uczucia mówią o mnie samym? Kto jest dla 
mnie takim "prorokiem" - żona, mąż, dziecko, teściowie, koledzy? Ostatnio pewien 
człowiek powiedział mi - jak się przygotowuję do spowiedzi, to idę pytać żonę i dzieci, 
co robiłem nie tak. Myśląc o tym, czuję jakiś lęk, ale może to dobry znak? 

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 ujrzeć mój grzech, abym się nawrócił i żył! 

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? 

27.02.2020, czwartek  

NAWRACAĆ SIĘ, TO TRACIĆ ŻYCIE DLA 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: 

Księga Powtórzonego Prawa 30,15-20 

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 Kładę przed wami życie i śmierć…Wybierajcie. Na pozór wybór jest prosty. Oczywiście, 
że wybieram życie! Kto by wybierał śmierć?! Tylko dlaczego ciągle doświadczam 
cierpienia, chorób i trosk? Bo pewnego wyboru dokonał kiedyś człowiek w raju i do 
dzisiaj żyjemy w cieniu jego konsekwencji. Wybór życia to nie jest napełnienie brzucha, 
odpoczynek na kanapie przed telewizorem i zapewnienie wszelkich wygód. Wybór 
życia, to pójście za Chrystusem. On powiedział Ja jestem drogą i prawdą i życiem (J 
14,6). Czy ja wybrałem Jezusa? Co to dla mnie znaczy? Czy moje czyny zawsze 
odzwierciedlają ten wybór? 

Ø Jezus powiedział nam co to znaczy iść za Nim. Wybrać życie, to zaprzeć się samego 
siebie co dnia wziąć swój krzyż i naśladować Go! Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma 
człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? (Łk 9,24n). Wybór 
życia będzie więc odpowiedzią na zaproszenie do przyjęcia krzyża. Krzyż jest nauką 
miłości, wiernej i trudnej. Boga bowiem nie kocha się abstrakcyjnie, nie kocha się, 
deklarując wobec Niego jakieś uczucia czy przynależność do Kościoła. Boga kocha się 
przez czyny, przez codzienne branie swojego krzyża i dźwiganie go mimo własnych 
słabości i upadków. Co jest moim krzyżem codziennym? Czy jestem gotów nieść go z 
miłością? 

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 mój wybieram Ciebie. Chcę Cię miłować, chodzić Twoimi drogami, zachowywać 
przykazania, prawa i nakazy Twoje, abym żył i abyś mi błogosławił. Spraw, aby serce moje 
nie odwracało się od Ciebie i abym nie pozwolił pociągnąć się fałszywym bogom, im się 
kłaniać i służyć. Chcę kochać Cię, o Panie, Boże mój, słuchać głosu Twojego i lgnąć do 
Ciebie, bo Ty jesteś moim życiem. 

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? 


