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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. 

 
  



Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”. 
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze 
świątyni.  
 

03.04.2020, piątek – Ewangelia według św. Jana 10, 31-42 

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: 
«Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych 
czynów chcecie Mnie kamienować?» 
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za 
to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga». 
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami 
jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a 
Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na 
świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli 
nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie 
wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we 
Mnie, a Ja w Ojcu». 
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, 
na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. 
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale 
wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. 
 

04.04.2020, sobota – Ewangelia według św. Jana 11, 45-47 

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus 
uczynił. 
Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że 
ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w 
Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas 
jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy 
nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden 
człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród». 
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku 
wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także 
po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go 
zabić. 
Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do 
krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi 
uczniami. 
A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do 
Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili 
jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?» 
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o 
miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać. 
 

  

29.03.2020, niedziela  

NAWRACAĆ SIĘ, TO ŻYĆ DUCHEM ŚWIĘTYM 

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. Pawła do Rzymian 8, 8-11 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø „A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.” Co to znaczy żyć według 
ciała lub Ducha?  

Ø Nie powinienem żyć według ciała. Czyli jak? Jestem przecież mężem, ojcem, 
pracownikiem i mam obowiązki, które są przecież bardzo przyziemne. Moja 
codzienność to są sprawy związane z potrzebami „ciała”. Muszę pracować by mieć 
pieniądze na życie dla mnie i mojej rodziny. Muszę jeść, pić i wypoczywać po to, by 
mieć siły na wszystkie wyzwania dnia codziennego. Nie mogę przeznaczyć codziennie 
kilku godzin na rozważanie Słowa Bożego czy też adorację, bo mam mnóstwo 
mniejszych lub większych spraw codziennych, które muszę załatwić. Czytam, oglądam 
filmy oraz słucham muzyki i nie myślę wtedy o Bogu. Spotykam się z rodziną lub 
znajomymi, a wtedy nie myślę o tym co wieczne, lecz o tym co tu i teraz. Czy więc żyję 
tylko „ciałem”? 

Ø Myślę, że św. Paweł nie pisze tutaj o obowiązkach czy też przyjemnościach życia 
codziennego. Moim zdaniem chodzi mu o to, co nosimy w sobie, jakie są nasze 
wartości i cele. 

Ø Co jest więc „życiem ciałem”? To, gdy moim priorytetem jest kariera za cenę 
nieobecności w domu, wyrządzonej krzywdy innemu człowieka czy też „kompromisu” w 
sprawach moralnych. To, gdy dla Boga wydzielam czas jedynie na Mszę Św. 
niedzielną. To, gdy swoimi talentami, czasem lub pieniędzmi nie potrafię dzielić się z 
innymi. To, gdy w wychowaniu dzieci myślę wyłącznie o ich „dobrym starcie” nie 
zważając jak kształtuje się ich wiara i moralność. 

Ø Dlatego zapraszam cię do refleksji nad swoim życiem. Zadaj sobie pytanie co jest jego 
celem w każdym aspekcie, działaniu czy założonym celu? 

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 ogłaszam Cię moim Panem i Zbawicielem. Proszę prowadź mnie bym stawał 
się człowiekiem Ducha, Twojego Ducha. 

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? 



30.03.2020, poniedziałek  

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ DAR BOJAŹNI BOŻEJ 

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 Daniela 13, 41c - 62 

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 Zuzanna posiadała jeden z wielkich darów Bożych - dar bojaźni Bożej. Wtedy Zuzanna 
zawołała donośnym głosem: «Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte, i wiesz 
wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto 
umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają». A Pan 
wysłuchał jej głosu. Zuzanna miała jakąś wewnętrzną siłę, aby sprzeciwić się dwom 
zdeprawowanym starcom. Najprawdopodobniej miała również duże poczucie własnej 
godności. Ów dar bojaźni Bożej uratował jej życie. Wlewa on w serce człowieka 
pragnienie, aby nie obrażać Boga żywego przez grzech. Czy posiadasz w swoim sercu 
pragnienie nie obrażania Boga żywego jakimkolwiek grzechem? Czy prosisz Pana, aby 
wlał takie pragnienie w twoje serce? 

Ø Bóg żywy broni Zuzanny bez jej udziału. Zsyła młodzieńca imieniem Daniel, który 
demaskuje kłamstwo dwóch starców. Potomku kananejski, a nie judzki, piękność 
sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak 
postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś, bojąc się, obcowały z wami. Córka 
judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Bóg zsyła człowiekowi pomoc, 
gdy on Go o to prosi. Nie musi obmyślać szczególnych strategii swojej obrony, 
ponieważ Bóg żywy przejmuje inicjatywę. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby 
uwierzyć w Boże wsparcie. Pan Roman Kluska, oskarżony niesłusznie o przestępstwa, 
których nie popełnił, osadzony w areszcie śledźczym, wołał nieustannie: Jezu, ufam 
Tobie! Następnego dnia został wypuszczony na wolność. Zacznij zatem i ty wołać w 
swoich sytuacjach cierpienia, bezradności czy ucisku: Jezu, ufam, Tobie! 

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 dar bojaźni Bożej. Dziękuję Ci za łaskę nie obrażania Twojego 
majestatu moim grzechem. 

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? 

31.03.2020, wtorek – Księga Liczb 21, 4-9 

Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; 
podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i 
Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie 
ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». Zesłał więc Pan na 
lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. 
Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i 
przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się 
Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na 
wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». 
Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I 
rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, 
zostawał przy życiu. 
 

01.04.2020, środa – Ewangelia według św. Jana 8, 31-42 

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, 
jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». 
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w 
niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» 
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz 
Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 
rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie 
zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to 
głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». 
W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». 
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów 
Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę 
usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». 
Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». 
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja 
bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie 
posłał». 
 

02.04.2020, czwartek – Ewangelia według św. Jana 8, 51-59  

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa 
moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że 
jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, 
ten śmierci nie zazna na wiek». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, 
który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?” Odpowiedział Jezus: 
„Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, 
który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie 
znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak 
wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, 
rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”. Na to rzekli do Niego 
Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?” Rzekł do nich 



Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 29.03.2020, niedziela – List św. Pawła do Rzymian 8, 8-11 

A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie 
według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto 
nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w 
was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch 
jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, 
który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 
 

30.03.2020, poniedziałek – Księga proroka Daniela 13, 41c - 62 

Na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela skazało na śmierć Zuzannę, fałszywie 
oskarżoną przez dwóch starców. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: 
«Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty 
wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie 
uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają». A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy 
ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem 
Daniel. Zawołał on donośnym głosem: «Jestem czysty od jej krwi!» Cały zaś lud zwrócił 
się do niego, mówiąc: «Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś?» On zaś, 
powstawszy wśród nich, powiedział: «Czy tak bardzo jesteście nierozumni, Izraelici, że 
skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją 
fałszywie obwinili». Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli: «Usiądź tu 
wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa». Daniel powiedział 
do nich: «Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę». Gdy zaś 
zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: «Zestarzałeś 
się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, 
wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż 
Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz 
więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich 
obcujących z sobą?» On zaś powiedział: «Pod lentyszkiem». Daniel odrzekł: «Dobrze! 
Skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na 
ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje». Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i 
powiedział do niego: «Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na 
bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami 
izraelskimi, one zaś, bojąc się, obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się 
na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich 
obcujących z sobą?» On zaś powiedział: «Pod dębem». Wtedy Daniel powiedział do 
niego: «Dobrze! Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z 
mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić!» Całe zgromadzenie 
zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. 
Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich 
własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła 
wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według Prawa Mojżeszowego. W dniu 
tym ocalono niewinną krew. 
 

31.03.2020, wtorek  

NAWRACAĆ SIĘ, BY W PEŁNI BYĆ POSŁUSZNYM BOGU 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Liczb 21, 4-9 

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 Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; 
podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. Bóg upomniał się o swój lud. Wyprowadził go 
z niewoli pośród wielkich znaków. Pan był z nimi stale - w dzień jako słup obłoku, w nocy 
jako słup ognia. Karmił ich codziennie manną i przepiórkami. W takich okolicznościach lud 
stracił cierpliwość do Boga i Jego planu. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: 
«Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? To nie tylko brak 
zaufania i miłości, to wielka to pycha i bezczelność. Plan Boży nie zgadzał się z 
wyobrażeniami ludzi, z ich planami, był niewygodny i wymagający - więc chociaż był 
ratunkiem i wybawieniem, został odrzucony. 

Ø Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi. Bóg który jest miłością 
uświadomił ludziom, co ich czeka, jeśli zrezygnują z Jego opieki, jaka jest ich realna 
pozycja wobec zła. Bez łaski bożej jesteśmy skazani na pożarcie przez węża, naszego 
śmiertelnego wroga - 1P 5,8: Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo 
pożreć. Człowiek ma tendencję do pychy - wyobraża sobie, że sobie sam świetnie poradzi. 
Szczególnie, kiedy w życiu jakoś się układa, jest w miarę dobrze, przychodzi pokusa 
odejścia od Boga, myśl, że może Pan Bóg nie jest konieczny do szczęścia. Albo, że bez 
przestrzegania przykazań byłoby nam lepiej, łatwiej. 

Ø Ta sama pokusa przychodzi także wtedy, kiedy jest ciężko, wraz z myślą że Pan Bóg nie 
pomaga, nie działa - czyli tak naprawdę nie spełnia naszych wyobrażeń. To dokładnie ta 
sama sytuacja, jaką mieli Izraelici. Jak reagujesz na takie pokusy? Czy zachowujesz 
zawsze wdzięczność i ufność za wszelkie łaski, za wiarę, za największą łaskę - zbawienia? 
Rz 8,18: Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, 
która ma się w nas objawić. Czy pamiętasz, że wszelkie trudności i cierpienia na drodze 
tego życia są przejściowe, a czekające Cię radość i rozkosze życia wiecznego są 
nieskończenie większe? 

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: Przepraszam 
Panie za moje zwątpienia, narzekania. Proszę Duchu Św. umocnij moją miłość i wiarę, pomóż 
mi widzieć prawdę o moim życiu, o Twojej obecności w nim. 

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? 



01.04.2020, środa  

NAWRACAĆ SIĘ, TO POSZUKIWAĆ PRAWDZIWEJ 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. Jana 8, 31-42 

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 Miliony oddały i oddają swoje życie za wolność, gdyż pragnienie bycia wolnym jest bardzo 
głęboko wpisane w serce człowieka. Wydaje się jednak, że wolność prawdziwa jest czymś 
więcej niż tylko brakiem ograniczeń zewnętrznych. Widać to dobrze na przykładzie ludzi, 
którzy mogą mieć wszystko a i tak są nieszczęśliwi. 

Ø Wolność musi być w jakiś sposób związana z prawdą. Uczy nas tego choćby historia – 
komuniści zapanowali głosząc idee wolności dla mas. Po krótkim czasie wprowadzili takie 
zniewolenie, jakiego świat do tej pory nie widział. 

Ø Jezus pokazuje faryzeuszom źródło zniewolenia – grzech. Grzech człowieka wypływa z 
jego serca ( z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa – Mk 
7,21, dlatego jeśli nie zostanie uzdrowione serce ludzkie, to zniesienie wszystkich 
ograniczeń zewnętrznych i tak nie da człowiekowi wolności. Dwie postacie jako przykład: 
Józef Stalin – mimo zewnętrznej władzy absolutnej, nieustannie bojący się konkurentów i 
po kolei ich eliminujący. Maksymilian Kolbe – mimo totalnych ograniczeń życia w obozie 
śmierci – miejscu całkowitego zniewolenia, oddaje dobrowolnie swoje życie za drugiego 
człowieka. Który z nich był naprawdę wolnym człowiekiem? 

Ø Jezus pokazuje, co zrobił z grzechem, który ogranicza naszą wolność: przez swą krew 
uwolnił nas od naszych grzechów (Ap 1,5) i pokazuje, jak osiągnąć wolność. Mówi, że 
wyzwoli nas prawda (poznacie prawdę a prawda was wyzwoli). Pokazuje, gdzie jest 
prawda: Ja jestem drogą, prawdą i życiem oraz poznacie prawdę jeśli będziecie trwać w 
mojej nauce. To znaczy, że poznawanie Jezusa przyniesie wolność, że On jest drogą do 
prawdziwej wolności, że u Niego jest moc wyzwolenia: Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 
wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Czy spotkałes już Jezusa, który przynosi wolność w 
konkretnych sprawach twojego życia? Czy jesteś gotów być posłuszny Prawdzie, którą 
odkrywasz? 

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, pokaż mi 
proszę co oznacza być wolnym. Daj mi poznać wolność, którą przynosisz wszystkim, którzy do 
Ciebie przychodzą. 

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? 

04.04.2020, sobota , Św. Izydora 

NAWRACAĆ SIĘ, TO SZUKAĆ 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. Jana 11, 45-47 

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 W dzisiejszej Ewangelii widzimy dwie postawy wobec Jezusa. Pierwsza to postawa 
wiary - ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Ludzie, którzy uwierzyli, 
pragną Go spotkać i dlatego udają się do Jerozolimy, gdzie czekają na jego przybycie - 
czyżby nie miał przyjść na święto? Druga postawa to wrogość wobec człowieka, który 
czyni wiele znaków. Część Żydów oraz faryzeusze postanawiają Go zabić, by 
zabezpieczyć swoje interesy “…lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, 
niżby miał zginąć cały naród“. Wypełnia się proroctwo Symeona - oto Ten 
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą (Łk 2,34). 

Ø Wybierając Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela dołączam do tych, którzy w Niego 
uwierzyli. Jednak czy mam w sercu pragnienie spotkania z Chrystusem? Czy 
poświęcam swój czas, siły oraz wygody, by spotkać Go w Komunii Św. czy na adoracji? 
Czy szukam wspólnoty ludzi wierzących, by razem z nimi szukać Boga w moim życiu? 
Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego. 

Ø A może zdarza ci się postawa sprzeciwu, wobec wymagającej nauki Ewangelii lub 
Kościoła? Może masz dobrze funkcjonujące życie osobiste oraz zawodowe, w którym 
Bóg to wypełnianie obowiązków wynikających z tradycji lub wychowania? Może wciąż 
tkwisz w “diabelskim kręgu stabilizacji” a przecież Jezus zaprasza do walki - 
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 
12,49). Co to znaczy w praktyce? Czy starasz się mówić otwarcie o Jezusie w pracy, w 
domu i w rodzinie? Czy poszukujesz Boga w częstym uczestnictwie w sakramentach? 
Czy rozwijasz swoją wiarę uczestnicząc w życiu parafii czy wspólnoty religijnej? 

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 rozpal moje serce i wyrwij mnie z każdego kompromisu czy zniewolenia, które 
oddala mnie od Ciebie. Proszę byś postawił na mojej drodze ludzi czy też sytuacje, które 
doprowadzą mnie wprost do Ciebie. 

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

Actio (działanie) 

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



03.04.2020, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ DAJĄC ŚWIADECTWO PRZEZ SWOJE CZYNY 

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 10, 31-42 

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 Wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. O 
tym, że Jezus jest jedno z Ojcem, świadczą Jego czyny. A jak twoje czyny zaświadczają, 
że masz relację z Bogiem? W jaki sposób inni mogą to zobaczyć? Znak krzyża przed 
posiłkiem w restauracji? Sprzeciw, gdy w twojej obecności szydzi się z Kościoła? 
Jednoznaczne opowiedzenie się za życiem od momentu poczęcia? Przyłączenie się do 
sprzeciwu wobec ideologii, która przymusem chce wtłoczyć w głowy twoich dzieci wartości 
niezgodne z twoimi? A może gotowość konkretnej pomocy komuś choremu, 
niepełnosprawnemu, starszemu? No i najtrudniejsze - czy w twoim czynie uczestniczy też 
twój ciężko zarobiony grosz? To najtrudniejsze, bo kieszeń nawraca się ostatnia. 

Ø W tej rozmowie z Żydami Jezus jasno dał im do zrozumienia, kim jest. W ewangeliach są 
miejsca, gdy Jezus ukrywa jeszcze swoją tożsamość i misję, ale teraz nadszedł właściwy 
czas na objawienie. Czy dziś nie jest czas dla mnie, dla ciebie, aby życiem i słowem 
pokazać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego - twojego Zbawiciela i Pana? Bo 
stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych (Rz 8,19). Tylu czeka, z 
upragnieniem, aby zobaczyć w naszych słowach i czynach twarz Jezusa i Ojca! To może 
być nawet prosty gest, ten ewangeliczny "kubek wody podany spragnionemu". Ale jeśli to 
zrobisz ze względu na Jezusa, to zaryzykujesz wytknięcie palcem, zelżenie, obśmianie za 
zacofanie i nienowoczesność.  

Ø Może masz obawy wobec tego, by czasem w trudnym środowisku jednoznacznie pokazać 
się jako chrześcijanin, ale Jezus pokazuje rozwiązanie - jedno z Ojcem. Ta jedność daje 
Jezusowi motywację do działania, napędza Go, dodaje sił. Jak zmierzać ku takiej jedności? 
- Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga (Łk 6, 12). 
Jak ta jedność, która da ci moc, realizuje się w twoim życiu? 

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, motywuj 
mnie do budowania jedności z Tobą na modlitwie, wlewaj w moje serce moc życia, które niech 
będzie zaraźliwe 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? 

02.04.2020, czwartek , Św. Franciszka z Pauli 

NAWRACAĆ SIĘ, TO ZMIENIAĆ MYŚLENIE 

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 8, 51-59  

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 Dla Żydów było nie do przyjęcia, że Bóg może objawić swoją twarz. Nie do przyjęcia było, 
że ten święty Bóg, którego imię wymawiano raz w roku, chciałby przyjąć ludzkie ciało i 
utożsamić się z człowiekiem i Jego ułomnością. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham 
umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. 
Tak naprawdę to oni sami chcieli dyktować Bogu to, jaki On ma być. Ale czy czasem nie 
bywa tak, że jesteśmy jak oni, np. jesteśmy źli na Boga, bo wydarzenia życiowe nie 
układają się po naszej myśli? 

Ø W życiu również funkcjonujemy w naszych własnych schematach myślowych, dlatego 
trudno nam przyjąć inny punkt widzenia. Często trudno nam przyjąć nowe oblicze Boga 
żywego, bo trudno nam przyjąć kogoś inaczej niż w sposób, jaki dotychczas znaliśmy. 
Dlatego Święty Paweł podkreśla wyraźnie, że aby poznać Boże drogi w naszym życiu, 
musimy pozwolić Bogu, aby zmienił nasze myślenie: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola 
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 2). Czy kiedykolwiek tak się 
modliłeś - "Panie, zmień moje myślenie tak, abym myślał jak Ty"? Jeśli nie - to zacznij. 

Ø Nowe, przemienione przez Boga myślenie jest ważne, bo inaczej nie poznamy i tak 
naprawdę nie spotkamy Go w naszym życiu - Na świecie było Słowo, a świat stał się przez 
Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (J 1,10-
11). Świat Go nie poznał i nie przyjął, bo miał o Nim swoje wyobrażenia. Jaka jest reakcja 
Żydów? Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze 
świątyni. Odejście Jezusa ze świątyni to "ichawod" – określenie opisujące odejście Bożej 
chwały ze Świątyni (Ez 10-11). Oby odejście Jezusa nie dotyczyło i nas z powodu braku 
zmiany naszego myślenia i braku nawrócenia.  

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 dajesz mi jeszcze czas na zmiany, proszę doprowadź we mnie do końca dzieło 
nawrócenia! 

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? 


