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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. 

 
  



10.07.2020, piątek – Księga Proroka Ozeasza 14, 2-10 

 
Tak mówi Pan: 
«Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną 
swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do 
Niego: „Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy 
Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić; nie chcemy już wsiadać na 
konie ani też mówić: nasz boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem 
znajdzie litość sierota”. 
Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój 
odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak 
lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie 
wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą 
znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, 
których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze 
Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja na niego spoglądam, 
Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc.  
Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi 
Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich 
grzesznicy». 
 

11.07.2020, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 19,27-29 

 
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 
Tobą, cóż więc otrzymamy?” 
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, 
gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy 
poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie 
sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści 
dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle 
otrzyma i życie wieczne odziedziczy”. 
 
  

05.07.2020, niedziela , Św. Marii Goretti 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ CAŁY PLAN ZBAWIENIA  

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 11, 25-30 

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 Jarzmo słodkie?! Przecież jarzmo to synonim ciężkiej pracy, zmęczenia oraz potu. 
Jarzmo mam na co dzień, gdy podejmuję obowiązki domowe, zajmuję się dziećmi, 
dogaduję się z małżonkiem no i jeszcze praca. Mam po uszy zmęczenia, potu i 
nerwów. A ty Jezu mówisz, że to wszystko może być przyjemne a wręcz słodkie! 

Ø Brzemię lekkie? Panie Jezu mam na swoich barkach trudy dorastania w rodzinie, gdzie 
tato był alkoholikiem. Moje zranienia i braki spowodowały, że wciąż dźwigam ciężar 
nawyków, uzależnień oraz braków, które tkwią w moim sercu. Nie raz zostałem 
zraniony przez bliską mi osobę, oszukany lub okradziony. Sam na sumieniu mam kilka 
głupich decyzji oraz czynów. TO jest MOJE BRZEMIE, które bardzo ciężko mi czasem 
udźwignąć a co dopiero nieść. A ty mówisz mi Jezu, że będzie lekkie! 

Ø Jest jednak w Twoich słowach coś, co wyjaśnia wszystko, gdy mówisz „Weźcie na 
siebie moje jarzmo…”. Panie Jezu, Ty proponujesz mi bym oddał Ci swoje ciężary i 
trudy. Oferujesz ‘deal’, w którym Ty niesiesz na krzyż moje trudy a mnie obdarzasz 
ukojeniem. Jedynym warunkiem tej umowy jest, bym Ciebie słuchał i bym przyjął tę 
zamianę. 

Ø Jeśli więc czujesz, że życie cię przytłacza i zabija twoją radość, to kładę przed tobą 
propozycję napisaną REKĄ BOGA. Wczytaj się i poznaj, co Bóg zapisał wyłącznie dla 
ciebie na kartach EWANGELII. Przyjmij Go do swego serca, życia oraz portfela. A 
wtedy twoje jarzmo będzie słodkie a brzemię lekkie, bo o tym ZAPEWNIA BÓG. A jeśli 
przyjmiesz tę ofertę, to zrób to na serio wypełniając wszystkie zalecenia oraz wytyczne 
BOGA. 

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 pragnę byś to Ty mnie prowadził przez życie. Proszę przyjmij mnie i 
przemieniaj moje życie. 

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? 



06.07.2020, poniedziałek , Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ NA NOWO SWOJĄ PIERWSZĄ MIŁOŚĆ 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Ozeasza 2, 16. 17b-18. 21-22 

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 Miłość ludzka ma swoje etapy. Każdy z nich jest ważny. Pierwszym etapem jest 
zakochanie, z emocjonalnym pobudzeniem i zachwytem nad tą drugą osobą. W miłości 
do Boga także często towarzyszy zakochanie, zachwyt, uniesienie, wielki poryw serca. 
Prorok Ozeasz mówi właśnie o tym pierwszym etapie miłości do Boga: Zwabię 
oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak 
w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. Później potrzebujemy pójść dalej i 
głębiej, bo inaczej trudy życia nas złamią i okradną z tego co ważne i nadające sens 
naszemu życiu. Tak stało się z ową biblijną oblubienicą. Czy doświadczyłeś zakochania 
w Bogu żywym? Co z tym uczyniłeś dalej? 

Ø Ową Bożą oblubienicę wymłóciło życie, dopadły ją słabości i odeszła swoim sercem od 
Boga żywego, ponieważ zabrakło jej wiary, aby pokonywać pojawiające się trudności i 
sytuacje jakby bez wyjścia. Życie ją przerosło, dlatego Bóg Jahwe mówi: I poślubię cię 
sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. 
Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Potrzebujemy stale wzrastać w 
wierze, aby wracać sercem do Boga żywego i uwierzyć w Bożą wierność i miłość. 
Potrzebujemy wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Czy prosisz Jezusa o 
pogłębianie wiary? Czy dostrzegasz sens twoich trudnych doświadczeń?  Pozostań 
wierny, a przyjdzie czas, że wszelkie rany zrodzą nowe życie. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci, że mogłam się w Tobie tak po ludzku zakochać. Dziękuję, że nadałeś 
sens mojemu życiu. Dziękuję, że mogę dojrzewać w miłości 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? 

08.07.2020, środa – Księga Proroka Ozeasza 10,1-3.7-8.12 

 
 Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców; lecz gdy 
owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im większy dobrobyt w 
kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą 
pokutować! On ich ołtarze zburzy i stele powywraca. Powiedzą wtedy: 
«My nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana – zresztą, cóż nam król 
pomoże?» 
Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni 
wody. Zniszczone będą wyżyny Awen – grzech Izraela. Ciernie i osty 
wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!», a 
wzgórzom: «Padnijcie na nas!» 
Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; wykarczujcie sobie 
karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześle wam 
sprawiedliwość. 
 

09.07.2020, czwartek – Księga Proroka Ozeasza 11,1.3-4.8c-9 

 
To mówi Pan: 
 
„Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z 
Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś 
nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi 
więzami, a były to więzy miłości. 
 
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę, 
schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. 
 
Moje serce się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby 
wybuchnął płomień mego gniewu, i Efraima już więcej nie zniszczę, 
albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja, 
Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać”. 
 
  



Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 05.07.2020, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 11, 25-30 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». 
 

06.07.2020, poniedziałek – Księga Proroka Ozeasza 2,16.17b-18.21-
22 

Tak mówi Pan: «Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i 
przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym 
wychodziła z ziemi egipskiej. 
I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: Mąż mój, a już 
nie powie: Mój Baal.I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez 
sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie 
przez wierność, a poznasz Pana». 
 

07.07.2020, wtorek – Księga Ozeasza 8, 4-7. 11-13 

 
Tak mówi Pan: «Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. 
Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego 
i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew 
mój się na nich rozpala; jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od 
winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w 
kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. 
Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją 
obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. 
Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią 
ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, 
lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich 
przewinienia i karzę ich za grzechy – niech wrócą znów do Egiptu!» 

07.07.2020, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DBAĆ, BY BÓG BYŁ JEDYNYM PANEM 

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 Ozeasza 8, 4-7. 11-13 

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 Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Bóg także u nas dopomina się 
o pierwsze przykazanie - o realne panowanie w Twoim życiu. Komu lub czemu 
podporządkowujesz swoje decyzje, priorytety? Jaki udział/ wpływ na nie ma Słowo 
Boże i przykazania? Czy zastanawiając się nad jakimś problemem pytasz, czego w tej 
sytuacji chce Bóg? Może skupiasz się na warunkach wokół, na swoim doświadczeniu i 
rozsądku? Może na tym, że chcesz dobrze (dla bliskich, siebie, firmy...)? Może na tym, 
żeby zapewnić jak najlepsze warunki życia rodzinie, wykształcenie dzieciom, rozwój 
sobie? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg (Mk 10,18) powiedział Jezus - to Boga mamy 
pytać o to, co dobre, jakie dobro i jak mamy realizować. Decydowanie o tym samemu, 
to stawianie siebie samego w pozycji boga.   

Ø Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz 
Pan nie ma w tym upodobania. Jak wygląda Twoja pobożność? Różaniec, koronka, 
nabożeństwa - całe bogactwo modlitw do wyboru, wszystkie w ramach Kościoła. 
Jednak ofiary, które nie podobały się Panu też były zgodne z prawem i tradycją. 
Dlaczego nie podobały się Panu? Bo były pustą pobożnością, a nawet tak naprawdę 
ludzie składali je w hołdzie sobie samym - dla uspokojenia sumienia i swojego 
samozadowolenia. Były daniną składaną z przymusu, bez wewnętrznego 
zaangażowania. Też jesteśmy zagrożeni taką martwą pobożnością. Wypełnianiem 
pewnych praktyk, które nie sprawiają, że coraz mniej w nas grzechu, a coraz więcej 
świętości. Zewnętrzne praktyki nie mają takiej mocy, jeśli nie towarzyszy im zwrócenie 
całego człowieka ku Bogu i poddawanie Mu wszystkich sfer życia - także sposobu, w 
jaki mamy się modlić. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie proszę pokaż mi, czy nie muszę strącić jakiegoś bożka z tronu mojego serca? Jak 
mam Cię czcić? Czy w każdej modlitwie jestem prawdziwy i szczery? 

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? 



08.07.2020, środa , Św. Jana z Dukli 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STALE DOJRZEWAĆ 

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 Ozeasza 10,1-3.7-8.12 

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 Gdy kilka miesięcy temu czytałam całą księgę Ozeasza od deski do deski, uderzała 
mnie szczególnie żarliwość Boga. W tym tekście było widać i czuć, jak bardzo Jemu 
zależy na narodzie wybranym. Dzisiejszy fragment też to ukazuje. Pasja, żarliwość, 
zaangażowanie Stwórcy. Na co dzień łatwo nam o nich zapomnieć; nasze życie jest 
pełne aktywności, On jest cichy i pokorny. A jednak przecież to On jest źródłem naszej 
energii życiowej, Stwórcą naszej osobowości i temperamentu. Czy dostrzegam w Bogu 
Osobę aktywną, która jest żywo zainteresowana moim losem? 

Ø Ozeasz ostrzega: przynoszenie wielu owoców wiąże się z ryzykiem pychy. Im bardziej 
jesteśmy obdarowani w różnych sferach życia (również i duchowej), tym łatwiej nam 
zapomnieć o Dawcy. Tymczasem przecież jesteśmy latoroślami, które wyrastają z 
najdorodniejszego krzewu winnego: Jezusa Chrystusa. Dopóki pamiętam o tym, kto jest 
krzewem a kto latoroślą, dopóty nie ulegam pysze. Jednym z najlepszych sposobów na 
pychę jest wdzięczność. Zatem - jak to jest z moją wdzięcznością Bogu i ludziom? Czy 
jest obecna w mojej modlitwie i czy potrafię ją wyrazić wobec człowieka? Za co 
konkretnie mogę dzisiaj podziękować Jezusowi? 

Ø Jaka jest droga latorośli? Najpierw beztrosko dojrzewa w pieszczotach słońca. Potem 
zbiera się ją, i wrzuca do tłoczni; powstaje wino. Dobry, dojrzały owoc musi być 
przeznaczony na zmiażdżenie, by mógł powstać napój dla człowieka. Skoro jestem 
latoroślą Jezusa, tłocznią jest dla mnie świat - wszystkie grzechy, trudności, ucisk, 
prześladowania, odrzucenie. Krew Chrystusa w Eucharystii rodzi się właśnie z wina - 
zgniecionej latorośli. I tak samo my, zmiażdżeni przez świat, możemy złączyć krew 
swoich cierpień z Krwią Chrystusową. Czy jestem gotów/gotowa na taką drogę? 

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: 
Chcę szukać Ciebie, o Panie - aż przyjdziesz i ześlesz nam sprawiedliwość. Niech 
wszystkie moje cierpienia złączą się z Twoimi. Pomóż mi wytrwać w przeciwnościach. 
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? 

11.07.2020, sobota , Święto św. Benedykta, patrona Europy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MIEĆ TYLKO 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. Mateusza 19,27-29 

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 Wszystko z czego moglibyśmy zrezygnować, wszystko co moglibyśmy zostawić dla 
Jezusa, tak na prawdę nie jest nasze, „bo do Niego świat należy i wszystko, co go 
napełnia” (Ps 50,12). To co więc uważamy, że posiadamy i tak należy do Boga, a my 
jesteśmy jedynie użytkownikami. Ale czy nawet mając tę świadomość jestem w stanie 
zrezygnować (zwrócić Jezusowi) ze swoich rzeczy, z dóbr, znajomości, oddać swój 
czas?  

Ø  Jesteśmy wezwani do radykalizmu. Opuścić wszystko, to znaczy nie zostawić nic dla 
siebie, nie zabezpieczyć się po ludzku, nie zostawić sobie żadnego zastrzeżonego 
miejsca, to znaczy oddać Jezusowi każdą sferę swojego życia, zwłaszcza tego 
chorego, niedomagającego, słabego, brudnego (relacje, pracę, finanse, 
seksualność,…). Co schowałem przed Jezusem, co chcę załatwiać po swojemu? 

Ø Porzucenie wszystkiego i pójście za Jezusem wymaga także odwagi i zaufania, 
zwłaszcza gdy po ludzku jesteśmy dobrze ustawieni. A tu trzeba „zaprzeć się samego 
siebie” (por. Mt 16,24), stracić wszystko co gromadziliśmy czasami wiele lat (może 
pozycję społeczną, znajomych, dobra materialne,…). Ale to strata pozorna. Zawierzając 
się Jezusowi zyskujemy o wiele więcej. „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11,1). A co to 
będzie, tego „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 2,9). 

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, wszystko, co mam, do Ciebie należy. Oczyść moje serce z przywiązania do 
wszystkiego oprócz 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? 



10.07.2020, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM - DUCHU 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: 

Księga Proroka Ozeasza 14, 2-10 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Dzisiejszy tekst składa się z dwóch części. Pierwsza jest wezwaniem do pokuty, 
nawrócenia - Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego (...). Druga pokazuje Boże 
przebaczenie i błogosławieństwo - gniew mój odwrócił się od nich (...) będzie wspaniały 
jak drzewo oliwne (...). Zawsze tak było z ludem Izraela i tak samo jest z nami - idziemy 
swoimi drogami i łapiemy się na tym, że prowadzą donikąd, wracamy, wyznajemy 
grzechy a On przychodzi z pokojem i błogosławieństwem. Bóg jest w tym niezwykły i 
niezwykłe jest Jego miłosierdzie, zdolne puścić całe moje zło w niepamięć. Ja tego do 
końca nie rozumiem, ale czy muszę rozumieć? Może wystarczy być wdzięcznym? 

Ø nawróćcie się do Pana! Nawrócenie Starego Testamentu to wezwanie do 
przestrzegania przepisów Prawa. Nawrócenie Nowego Testamentu to wezwanie do 
zmiany myślenia, aby stawać się podobnym do Jezusa Chrystusa, aby On ukształtował 
nasze dusze w swych dłoniach. Jak dokonuje się zmiana myślenia, czyli jak mogę się 
nawrócić? Przez napełnianie się myślami Pana, przede wszystkim przez Boże Słowo. 
Kiedyś wydawało mi się, że nie mam na to wiele czasu, jednak od kiedy wyrzuciłem z 
domu telewizor, to czas się znalazł. Może nie musisz zaraz, tak jak ja, wyrzucać 
telewizora, ale czy masz czas na napełnianie się myślami Pana? 

Ø Asyria nie może nas zbawić. Te słowa odnosiły się do sojuszy Izraela, który w 
politycznych sojuszach, a nie w Bogu żywym, szukał swojej siły i wolności. Gdzie 
szukasz swojego zbawienia? Zbawienia, to znaczy wolności, pokoju, nasycenia, 
szczęścia. W politykach? W swoich pieniądzach? Dobrej pracy? Dzieciach? Seksie? A 
Bóg dał nam Jezusa, którego imię jest naznaczone mocą, bo imię "Jezus" = "Bóg 
zbawia". Zbawia, czyli daje wyzwolenie. Poczułeś już kiedyś ten smak wolności danej 
od Jezusa? Jeśli nie, to spróbuj. Jeśli tak, to poproś o więcej. Dziś byłem na adoracji i 
prosiłem. Patrzę czy mam coś zrobić i czekam aż się wypełni.  

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, wyzwalaj mnie z więzów śmierci, wyzwalaj mnie ze zniechęcenia, braku wiary w 
siebie i Ciebie. Daj mi Twojego ducha wolności. 

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? 

09.07.2020, czwartek , Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Ozeasza 11,1.3-4.8c-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 W dzisiejszym czytaniu poznajemy Boga, jako troskliwego Ojca. Nasza wiara jest 
zdeterminowana obrazem Boga, który nosimy w sercu. Może warto zastanowić się 
dzisiaj, w jakiego Boga wierzymy. Czy jest to groźny Bóg siedzący wysoko na tronie, 
który „za dobre wynagradza, a za złe karze”? Czy jest to ktoś podobny do naszego 
ojca, oczekującego od nas dobrych ocen w szkole i posprzątanego pokoju, który nie 
potrafi przytulić, i nie wiemy do końca czy nas kocha? Boimy się tego naszego Pana 
Boga czy raczej go szukamy? Staramy się zapracować na Jego przychylność, czy 
czujemy się kochani i akceptowani bez żadnych warunków? 

Ø Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Czy to nie o moim dziecku? 
Pamiętam, jak było malutkie, uczyłem chodzić, mówić, zaklejałem rany i wyjaśniałem 
świat. Teraz poszło swoją drogą, bardzo wyboistą. Złe decyzje pociągnęły za sobą ból i 
cierpienie a ja - ojciec - cierpię razem z nim. Tłumaczyłem sobie, że przecież nic nie 
mogłem zrobić, w końcu jest już dorosłe. Ale żadne tłumaczenie nie koi mojego 
ojcowskiego serca. Zacząłem rozumieć Bożą miłość, która cierpi, ale nie może się 
wyrzec swojego dziecka, niezależnie od tego, co ono uczyni. Aż trudno mi sobie teraz 
wyobrazić jak nieukojone jest serce Boga - Ojca tylu dzieci, które niszczy grzech. 
Panie, chcę przylgnąć do Twojej miłości, potrzebuję czerpać z niej siły, aby zrozumieć 
swoje cierpienie. 

Ø Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę, schyliłem się ku niemu 
i nakarmiłem go. Może właśnie dzisiaj jest czas na to, aby stanąć przed Bogiem bez 
lęku i aby przyjąć Jego miłość. Chrześcijanin nie może rozwijać się na swojej drodze, 
jeśli nie uświadomi sobie, jak bardzo jest kochany przez swojego stwórcę, jeśli nie 
oddzieli Bożej miłości od tej, której doświadczył w 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: 
Módlmy się o nieustanne doświadczenie Bożej bezwarunkowej miłości. Pokaż mi Panie, 
jak bardzo mnie kochasz. Zachwycaj mnie swoją miłością. 

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? 


