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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 
  

mailto:slowo@onjest.pl


24.05.2020, niedziela , Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Najśw. Maryi 
Panny, Wspomożycielki Wiernych 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PRZYJĄĆ CHRZEST Z DUCHA 

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: 

Dzieje Apostolskie 1,1-11 

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: 

➢ Czy kochasz Jezusa? Myślę, że tak skoro sięgasz po ten tekst komentujący 
odczytywane dziś Słowo Boże. W takim razie to jest księga dla Ciebie Teofilu, czyli 
„miłośniku Boga”. Dziś to imię wybrzmiało w moim sercu. Skoro deklaruje miłość do 
Boga, to dlaczego jeszcze nie przeczytałem tej księgi? Przecież ona została napisana 
specjalnie dla mnie! A ty przeczytałeś? Chyba więc czas na tak popularne dziś 
wyzwanie. Zapraszam Cię do #DzChallenge czyli do przeczytania całej księgi Dziejów 
Apostolskich, drogi Teofilu. 

➢ „A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca”. Apostołom zawalił się cały świat, jaki znali. Stanęli przed 
wspaniałą, lecz niezrozumiałą jeszcze prawdą o zmartwychwstaniu. Rodzi się w nich 
wiara, ale przyszłość - to co mają robić, jak żyć bez Mistrza stojącego obok, jak 
świadczyć - jest mglista i niepewna. Ja także czuję niepewność i strach, gdy myślę o 
przyszłości. Jeszcze kilka miesięcy temu żyłem przecież pewny tego co będzie, miałem 
plany i strategie, a tymczasem pandemia wymazała to wszystko. Pokazała jak bardzo 
myliłem się ja i inni. Jezus na te wszystkie lęki odpowiada bliskością „wspólnego 
posiłku”. ON jest w moim otoczeniu oraz mojej codzienności. Przestrzega przed 
ucieczką, chroni przed głupimi decyzjami czy brawurą i zapewnia o Swoim wsparciu. 
Zapowiada zesłanie Ducha Św. 

➢ Niesamowite też jest to, że Duch Św. obdarzy mnie mocą, ale nie po to, by mówić 
językami, uzdrawiać, prorokować lecz aby świadczyć o Jezusie. To jest jedyny cel 
Jego działania a wszystko inne, np. charyzmaty to dodatki, które są aby w tym 
pomagać. 

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 o Ducha Św. dla mnie oraz wszystkich wierzących. Proszę o „chrzest”, 
który na nowo włączy nas w Ciebie, byśmy mogli naszym życiem świadczyć o Tobie Jezu. 

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

Actio (działanie) 

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



25.05.2020, poniedziałek , Św. Bedy Czcigodnego 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z 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: 

Dzieje Apostolskie 19, 1-8 

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: 

➢ Często w praktyce zapominamy, że Kościół narodził się w dzień zesłania Ducha 
Świętego. Aby żył i normalnie funkcjonował, potrzebuje obecności i działania Ducha 
Świętego. Często żyjemy jak owi uczniowie, którzy odpowiadają Pawłowi: Przecież 
nawet nie słyszeliśmy, że jest jakiś Duch Święty. Ducha Świętego można rozpoznać 
wyłącznie po działaniu. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, napisał, że kiedy Paweł 
nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. 
Greckie słowo określające Ducha Świętego można tłumaczyć wielowątkowo, ponieważ 
oznacza Kogoś, kto wzywa, powołuje, zaprasza, zachęca, dodaje otuchy, pociesza, 
prosi, lituje się, broni, jest orędownikiem, wspomożycielem, adwokatem i rzecznikiem. 
Czy doświadczyłeś takiego Ducha Świętego w swoim życiu? W jaki sposób? Co 
oznacza dla ciebie obecność Ducha Świętego w życiu codziennym? 

➢ Duch Święty lubi się objawiać w prostocie. Paweł Apostoł uczynił prosty gest - nałożył 
na nich ręce. Tylko tyle i aż tyle. Prostota to ulubiona postawa objawiania się Boga 
żywego, w tym Ducha Świętego w życiu człowieka. Duch Święty napełnił Elżbietę, żonę 
Zachariasza, gdy Maryja pozdrowiła swoją kuzynkę. Łukasz ewangelista pisze: Weszła 
do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk 
i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. (Łk 1, 40-42) Maryja i Paweł chodzili w Duchu Świętym. Byli z Nim 
głęboko zaprzyjaźnieni. Tylko tyle i aż tyle. Czy zaprzyjaźniłeś się z Duchem Świętym? 
Czy odkryłeś preferowaną postawę Ducha Świętego - prostotę? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci za łaskę prostoty. 

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?  



26.05.2020, wtorek , Św. Filipa Nereusza 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I JAK ON ODDAWAĆ CHWAŁĘ OJCU  

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 17, 1-11a 

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: 

➢ Jaki jest sens i cel bycia chrześcijaninem? Św. Paweł tak pisał o naszym powołaniu: Z 
miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa (...) 
byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu (Ef 1, 5. 12.) Czy masz taką perspektywę, 
marzenie, pragnienie - istnieć ku chwale Boga? Tego pragnie serce Ojca, tego chce dla 
Ciebie - byś był Jego chwałą i dumą. 

➢ Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do 
wykonania. Jezus pokazuje, na czym polega oddawanie chwały Ojcu. Wprost mówi, że 
to posłuszeństwo, wypełnianie Jego woli. Czy rozważasz, poszukujesz woli bożej dla 
siebie? Oddawanie Bogu czci nie może polegać tylko na odmawianiu modlitw i 
pilnowaniu się, by nie grzeszyć. To podejście starotestamentowe i bardzo 
minimalistyczne. Dziecko Ojca obdarzone przez chrzest Duchem Św. stać na wiele, 
wiele więcej - na wypełnienie dzieła, misji, powołania - i to będzie chwałą dla Boga. Bóg 
nie oczekuje, że będziesz bezgrzeszny. Oczekuje, że będziesz Go traktował, jak Osobę 
- która Cię bezgranicznie kocha i chce doświadczać Twojej miłości i przyjaźni. Czy tak 
Go traktujesz? Czy interesują Cię Jego pragnienia, uczucia, plany? Ojciec pragnie i 
oczekuje, że będziesz z Nim aktywnie współpracować w spełnianiu Jego marzeń i 
planów dla tego świata. Wchodzisz w to? 

➢ Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są 
Twoimi. Jezus się za Ciebie modli - nie tylko, abyś przyjął zbawienie, ale byś miał życie 
w obfitości, aby On był w Tobie otoczony chwałą. Bogu zależy na tym, żebyś jak 
najwięcej korzystał z Jego hojności. On nie chce dla Ciebie przeciętnego życia, letniej 
wiary, bycia w porządku wobec przykazań. On chce Twojej świętości - swojej chwały w 
Tobie już teraz na tym świecie.  

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 poznać Twoją wolę, Twoje pragnienia i zamiary, jakie masz względem mnie. 
Duchu Św. obudź moje serce! Rozpal we mnie miłość, zapał, pragnienie Ciebie samego! 

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?  



27.05.2020, środa , Św. Augustyna z Canterbury 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO DZIĘKI JEGO ŁASCE ODRZUCIĆ PYCHĘ I 
EGOIZM 

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: 

Dzieje Apostolskie 20, 28-38 

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: 

➢ W dzisiejszym fragmencie przedstawiony jest moment pożegnania Pawła ze starszymi 
kościoła z Efezu. Gdy czytałem ten tekst zaskoczyło mnie to, co mówi Paweł na 
pożegnanie. Zastanawiałem się, co ja powiedziałbym ludziom, z którymi spędziłem 3 
lata. Prawdopodobnie szczerze wzruszony starałbym się powspominać dobre chwile i 
na pewno chciałbym ich pocieszyć. Tymczasem św. Paweł zachowuje się jak matka 
wyjeżdżająca na kilka dni z domu. Ona każdą chwilę wykorzystuje na to, by 
przypomnieć dzieciom o tym, co jest ważnego do zrobienia oraz przestrzega je przed 
zagrożeniami. To postawa odpowiedzialnej miłości, która stawia dobro drugiego ponad 
„poprawność chwili” czy konwenanse. A czy ja potrafię tak zadbać o moich bliskich i 
przyjaciół? Czy mam odwagę, by w ważnych chwilach mówić o rzeczach ważnych choć 
trudnych, by napominać oraz ostrzegać przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami? 

➢ Św. Paweł mówi także o niebezpieczeństwach jakie przyjdą po jego wyjeździe. Jakie 
wskazuje źródła? Mówi, że zagrożenia przyjdą tak z zewnątrz „wejdą między was wilki 
drapieżne, nie oszczędzając trzody.” oraz ze wspólnoty „Także spośród was samych 
powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą 
uczniów.”. Zewnętrzne zagrożenie myślę, że jest dla nas oczywiste. To zły duch stara 
się nas odciągnąć od Boga i wyrwać ze wspólnoty zbawionych. Co jednak jest motorem 
powstawania zagrożeń wewnątrz Kościoła? Dlaczego „powstają ludzie” i głoszą 
„przewrotne nauki”? Moim zdaniem to pycha powoduje, że chcemy stanąć na miejscu 
Boga by ustanawiać prawa i zmieniać świat po swojemu. Do kogo skierowane jest to 
ostrzeżenie? Czy tylko do biskupów Efezu? Czy może i ja stawiam swoje ego przed 
Bogiem i Jego Słowem? Czy nie staram się „układać” życia innym lub swoim 
przykładem nie zakłamuję przekazu Ewangelii? 

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, daj mi siłę bym trwał przy Tobie. Proszę kieruj tak moim życiem, bym zawsze 
wypełniał Twoją wolę odrzucając wszelką pychę i egoizm. 

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?  



28.05.2020, czwartek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO BYĆ CZŁOWIEKIEM POJEDNANIA 

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: 

Dzieje Apostolskie 22, 30; 23, 6-11 

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: 

➢ Przesłuchanie Pawła przypomina w jakimś stopniu mękę Chrystusa. Apostoł staje 
wobec rzymskiego urzędnika, licznych arcykapłanów i całego Sanhedrynu. Podobnie 
jak Jezus, Paweł jest oskarżany przez Żydów. Ktoś z obecnych, podobnie jak Piłat o 
Jezusie, mówi o Pawle: "Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku!". I to wielkie 
wzburzenie - reakcja na Ewangelię głoszoną przez Pawła, jako żywo przypomina 
wzburzenie faryzeuszy wobec osoby i działalności Jezusa...  

➢ A jednak, jest pewna istotna różnica. Jezus, przesłuchiwany i oskarżany, milczał. Paweł 
zaś podejmuje dynamiczną dyskusję, prowokując nawet rozłam wśród swych 
adwersarzy. Myślę o tym w kontekście składania świadectwa, przyznawania się do 
Jezusa. Czy w trudnych sytuacjach jest w moim wnętrzu mądrość, która podpowiada co 
będzie lepsze - pawłowa dyskusja czy jezusowe milczenie? Czy jestem nastawiona na 
ewangelizację, czy raczej na konfrontację za wszelką cenę? Czy pamiętam o tym, że 
czasem milczenie jest najmocniejszym świadectwem miłości Boga wobec wrzaskliwego 
świata? 

➢ W dyskusji z arcykapłanami i Sanhedrynem, Paweł odwołuje się do swojej tożsamości 
faryzeusza, i do swojej historii nawrócenia: "spodziewam się zmartwychwstania 
umarłych". Jego tożsamość i historia stają się pomostem łączącym go z faryzeuszami: 
"Jestem faryzeuszem, bracia". Pawłowi zależy na tym, by osiągnąć porozumienie, bo to 
pozwoli mu mocniej zaświadczyć o Jezusie, dotrzeć do słuchaczy. Jaka jest moja 
postawa wobec osób, z którymi relacje są dla mnie trudne? Czy pracuję nad sobą, 
badam swoje wnętrze, podejmuję odpowiedzialność - by było łatwiej obu stronom dojść 
do pojednania? Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi. 

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, proszę daj mi mądrość w niesieniu Twojej Ewangelii do świata - szczególnie 
do tych, z którymi relacje są dla mnie trudne. 

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?  



29.05.2020, piątek , Św. Urszuli Ledóchowskiej 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO PRZY ŚNIADANIU 

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 21, 15-19 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

➢ Praktykując Lectio Divina próbujemy dostrzec słowa, które dotykają, poruszają, wzbudzają 
w nas jakieś uczucia - w przekonaniu, że Słowo Boże jest żywe i że to Pan w tych 
konkretnych słowach chce nam w danym momencie coś objawić, przekazać. Dziś 
doświadczyłem tego w dość nieoczekiwany sposób. Mam oto piękne czytanie o 
wyjątkowym dialogu Piotra i Jezusa, a ja zatrzymałem się na słowach: Jezus (...) spożył z 
nimi śniadanie. Te słowa tak przykuły moją uwagę, że w ogóle nie potrafiłem czytać dalej. 
Pomyślałem sobie - dobrze - skoro Panie potrafiłeś mówić do Balaama w Starym 
Testamencie nawet przez jego oślicę, to dlaczegóż by nie przez tak proste słowa do mnie? 
A już wbiło mnie w fotel, gdy na stojącym obok kubku z kawą przeczytałem napis: 
"śniadanie daje moc" :). 

➢ Jakoś bardzo mocno dotarło do mnie, że to "śniadanie", czyli posiłek, jest wyrazem troski 
Jezusa o moje zwykłe, codzienne, proste sprawy. Już na początku całego tego 21 
rozdziału Jezus pyta uczniów: dzieci, czy macie co do jedzenia? Zanim zacznie rozmawiać 
z nimi o takich czy innych ważnych sprawach, najpierw mówi mi, że jestem dla Niego 
ważny, że chce pobyć ze mną, wejść w relację, po prostu porozmawiać jak z przyjacielem. 
Posiedzieć, zjeść coś wspólnie, nacieszyć się sobą, wzmocnić się. Tak więc spróbuj 
posiedzieć z Nim dziś nawet mówiąc niewiele, zaproś do "śniadania", bo przecież gdy ktoś 
drzwi otworzy, będę z nim wieczerzał a on ze mną (Ap 3,20).  

➢ Modlitwa jest przede wszystkim dziełem Bożego Ducha w nas, pozwól mu działać w tobie 
jak chce. Może jakieś proste słowo wzbudzi w tobie nieoczekiwane skojarzenie. Zapytaj się 
Pana, co chce ci powiedzieć. Pamiętaj, że na początku modliłeś się, aby Duch Święty 
prowadził tę modlitwę. Wierz, że On przychodzi, idź za natchnieniem, pytaj, mów, spieraj 
się. Niekoniecznie też musisz poddawać wszystko obróbce swojego umysłu. Możesz po 
prostu powtarzać to słowo, które cię poruszało a ono, samo z siebie, dokona tego, co chce 
Pan. 

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, otwieram 
drzwi mojego życia, abyś przyszedł, abyś przygotował mnie do spożywania Twojego Ciała w 
Eucharystii. 

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?  



30.05.2020, sobota , Św. Jana Sarkandra 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I SKUPIĆ NA NIM SWÓJ WZROK I UWAGĘ 

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 20,21-25 

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: 

➢ Piotr, kiedy odwraca się od Jezusa zaczyna się interesować drugim człowiekiem. 
Tracąc kontakt z Jezusem zaczął skupiać się na kimś innym. Jeśli to wynikało z troski, 
to dobrze. Jeśli natomiast z czystej ciekawości, to już niewiele miało wspólnego z 
dobrem. Gdzie ja kieruję mój wzrok każdego dnia? A może wydaje mi się, że wpatruję 
się w Jezusa, ale naprawdę obserwuję innych, porównuję się do nich? Może pod 
przykrywką troski jestem zwyczajnie wścibski? 

➢ Piotr usłyszał jedno, a w świat poszła informacja zniekształcona, opleciona własnymi 
domysłami, interpretacją słów, faktów. Klasyczny scenariusz plotki, która raz puszczona 
żyje już własnym życiem. Niby nie powiedział nic złego, ale nie przekazał prawdy. 
Znane są tzw. trzy sita Sokratesa: prawda, dobro i konieczność. Zanim coś przekażemy 
dalej, to należy się zastanowić, czy to jest prawdziwe, dobre i konieczne. Niech nasza 
„mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37). Jaka jest 
moja mowa? Czy nie „wypuszczam” w świat półprawd, plotek, własnych ocen – jako 
faktów? 

➢ Umiłowany uczeń – Jan, w całej tej relacji jest niesamowicie skromny. Nie podaje 
swojego imienia, nie buduje swojej pozycji na Jezusie, powtarza Jego słowa, nie tworzy 
sensacji wokół własnej osoby i interpretacji (niewłaściwej) Słowa Bżego. Jest wiernym 
świadkiem Jezusa.  

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
„Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich! Mojego serca nie 
skłaniaj do złego słowa, do popełniania czynów niegodziwych.” (Ps 141,3-4) 

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

Actio (działanie) 

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



Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 24.05.2020, niedziela – Dzieje Apostolskie 1,1-11 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego 
nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których 
sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po 
swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 
dni i mówił o królestwie Bożym. 
A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca: 
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». 
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 
Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce ziemi». 
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed 
oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z 
Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». 

25.05.2020, poniedziałek – Dzieje Apostolskie 19, 1-8 

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej 
położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy 
otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: 
«Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest 
przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał 
chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim 
idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł. 
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył 
na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. 
Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. 
Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, 
rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. 

26.05.2020, wtorek – Ewangelia według św. Jana 17, 1-11a 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, 
nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby 
mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie 
wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali 



Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem 
dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą 
chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię 
Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni 
zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, 
pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a 
oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że 
Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, 
których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a 
Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na 
świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie». 

27.05.2020, środa – Dzieje Apostolskie 20, 28-38 

Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: 
«Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty 
ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył 
własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, 
nie oszczędzając trzody. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy 
głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. 
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie 
przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i 
słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi 
świętymi. 
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce 
zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem 
wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana 
Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu». 
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy 
wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali 
go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. 
Potem odprowadzili go na statek. 

28.05.2020, czwartek – Dzieje Apostolskie 22, 30; 23, 6-11 

Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, 
zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi 
i wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część 
składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed 
Sanhedrynem: «Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję 
przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych». Gdy to 
powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do 
rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma 
zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. 
Zrobiła się wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród 



faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo: «Nie znajdujemy nic złego w tym 
człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?» Kiedy doszło do 
wielkiego wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, 
rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. 
Następnej nocy ukazał mu się Pan. «Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, 
żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w 
Jerozolimie». 

29.05.2020, piątek – Ewangelia według św. Jana 21, 15-19 

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do 
Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» 
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego: «Paś baranki moje». 
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie?» 
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego: «Paś owce moje». 
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» 
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I 
rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, 
dokąd nie chcesz». 
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A 
wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 
 

30.05.2020, sobota – Ewangelia według św. Jana 20,21-25 

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, 
Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował 
Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: 
«Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?» 
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?» 
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie 
do tego? Ty pójdź za Mną!» 
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie 
powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to 
cóż tobie do tego?» 
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, 
że świadectwo jego jest prawdziwe. 
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je 
szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba 
by napisać. 



LECTIO DIVINA – METODA CZYTANIA I ROZWAŻANIA SŁOWA BOŻEGO 
 
Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego 
poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby 
wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu 
pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi 
Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez rozważanie Bożego Słowa zobaczę, kim jestem, zmieni 
się także moje działanie w świecie. 
 
Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.  

1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W 
praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy choć odrobinę wyciszenia. 

2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze, jeśli będzie to pół godziny. Pora dnia nie jest 
istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy nie zasnęli. 

3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć na małej 
ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy stole.  

 
Przebieg lectio divina 
Istotą tej metody jest jej podział na kilka części: 

1. Czytanie (lectio), 
2. Medytację (meditatio), 
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio). 
4. Działanie (actio) 

 
Całość powinna być poprzedzona chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha 
Świętego o dobre owoce. To kluczowy moment przed każdym czytaniem i rozważaniem Bożego 
Słowa. Głębokie znaczenie Pisma Świętego jest sekretem znanym tylko Duchowi Świętemu, który 
objawia je komu chce, jak chce, kiedy i gdzie chce. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 
Boga samego – pisze św. Paweł (1Kor 2,10). Tego Ducha Bóg udzielił i pragnie udzielać nam, jak 
mówi św. Łukasz: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). Dlatego tak 
ważne jest, aby prosić o Ducha Bożego, który sam sprawi, że księga Pisma Świętego zostanie dla 
nas otwarta, to znaczy zrozumiemy jego sens dla nas dziś – w czasie i miejscu, w którym się 
aktualnie znajdujemy. 
 
Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty.  
 
Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go w całości. Może się 
zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem, nad którym powinniśmy zatrzymać się 
dłużej. Czytam Pismo Święte powoli i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by 
spotkać Boga w Jego Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle 
będzie to jeden werset, czasami kilka), który nas poruszy. To poruszenie może mieć bardzo różny 
charakter. Może to być ciekawość, niezrozumienie, pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest 
świadectwem, że ten werset jest dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub 
agresja rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus w Słowie 
Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. Jest bardzo istotne zwrócenie 
uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są 
ważne, ponieważ, ukazują nam one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ 
są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to grzechem. 
Grzechem może stać się dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
 

Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

 
  



Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.  
 
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na 
znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego 
fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam 
pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum, ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, 
objawia, komunikuje. Ważne jest, aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują. 
 
Oratio – Teraz ty mów do Boga, a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów 
(contemplatio).  
 
Na pewnym etapie medytacji zamienia się w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny charakter. 
Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się 
prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być „porwani” przez 
Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż naszym 
działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i kierunek 
przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. Może 
mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by 
pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio - Twojej modlitwy do Boga, którą 
wzbudziło rozważanie danego fragmentu - może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy 
przy Bogu bez słów - wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie 
będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-28) 
 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest 
Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.  
 
Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.  
 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: 
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  
(Jk 1, 23). Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś 
postanowienia, zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to 
zapisz sobie konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. 
Pamiętaj, że działaniem może być także przyzwolenie, zgoda wobec Boga, aby coś w tobie 
zmienił, aby sam działał w tobie i przemieniał ciebie tak, jak chce. Po pewnym czasie będziesz 
wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Twoim Actio może być także nauczenie się na pamięć jakiegoś wersetu z aktualnego czytania. 
Możesz także pomyśleć, jakie słowo, frazę czy werset zabierzesz ze sobą na cały dzień, to znaczy 
będziesz je powtarzał i wracał do niego w różnych momentach dnia. W ten sposób dasz Bogu 
szansę i przestrzeń do Jego działania w tobie, do tego, aby cię przemieniał swoim Słowem, które 
samo z siebie wydaje owoc: Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon (…) (Mk 4,27-28). 
 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem 
konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania 
ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka samo z siebie, porusza go, 
przekonuje o tym co prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji 
życiowych i zaprasza do podejmowania zmian.  



 
 


