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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 
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12.07.2020, niedziela , Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ ODRADZAJĄCE SŁOWO 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 55, 10-11 

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: 

➢ Oglądałem program o zaporze Hoovera. Ta budowla zapewnia m.in. bezpieczeństwo 
powodziowe terenom, które normalnie były regularnie zalewane oraz niszczone przez 
wezbrane wody rzeki Kolorado. Jednak badania przyrodników pokazały, że ten spokój 
oraz stałość nie sprzyja przyrodzie. Zauważono stopniowe zubożenie fauny i flory. 
Zanikała różnorodność. Tak samo było z terenami rolniczymi, które zaczynały jałowieć. 
Dlatego dokonano gwałtownego zrzutu wody, sztuczną powódź, która zniszczyła i 
zalała tereny poniżej tamy. Okazała się, że pomimo zniszczeń oraz śmierci wielu 
zwierząt przyroda odrodziła się bardzo szybko: różnorodna, obfitsza i zdrowsza. Izajasz 
przedstawia Słowo Boże właśnie jako gwałtowną ulewę, potop zalewający wszystko 
dookoła. To nie majowy deszczyk lub listopadowa mżawka, lecz gwałtowne zjawisko, 
nad którym nie mamy władzy.  

➢ Potęga Słowa Bożego z jego wizji przeraża mnie, ponieważ boję się, że coś stracę. 
Wiem, że mam wiele grzechów, słabości i nawyków. Wiem, że mam przeszkody w 
moim sercu, przez które tak trudno mi oddać się całkowicie Jezusowi. Wstydzę się 
modlić przy nieznajomych. Nie wykrzykuję radośnie Jego chwały na uwielbieniu. Nie 
potrafię napomnieć, gdy ktoś robi „małe zło”. Wybieram pracę, hobby lub rozrywkę 
zamiast adoracji w tygodniu. Mam swoją stabilizację i kompromis między tym co 
światowe, a tym co Boże. Mam swój „diabelski krąg stabilizacji” i boję się z niego wyjść. 

➢ Czy i ty się boisz zmian jakie spowoduje Słowo Boże? Czy obawiasz się straty 
„czegoś”, choć nie wiesz dokładnie czego? A może spróbujesz zaufać Bogu, który 
dzięki ulewie Słowa odrodzi twoje sumienie, serce oraz życie? Wierzę, że warto 
zaryzykować, gdyż Bóg obiecuje obfitość dobrych owoców „… tak iż wydaje nasienie 
dla siewcy i chleb dla jedzącego”. Uwierzysz Bogu i spróbujesz? 

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 „tak mnie zniszcz, tak mnie złam” byś został tylko Ty. Jedynie Ty! 

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?  



13.07.2020, poniedziałek , Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ PRAWDĘ ‘BÓG ALBO NIC’ 

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 10, 34-11,1 

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: 

➢ Chrześcijaństwo ze swojej istoty jest radykalne, ponieważ wpisany jest w nie krzyż. Kto 
nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Nie ma 
chrześcijaństwa bez krzyża. Owym krzyżem jest często nasza historia życia, rodzina, 
w której się wychowywaliśmy, współmałżonek, a nawet dzieci i ich wybory. Mateusz 
ewangelista pisze: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I 
kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. W życiu 
chrześcijanina miejsce centralne zajmuje Jezus Chrystus. Jego wybory powinny być 
naznaczone rozeznawaniem woli Bożej, bo tylko wówczas są najwłaściwsze. W jaki 
sposób dokonują się twoje wybory? Jakie miejsce zajmuje w nich Jezus Chrystus? 

➢ Yosef Vaktor, Żyd mesjaniczny z Jeruzalem, który zdołał uciec nazistom, kryjąc się po 
lasach i doszedł do wiary w Jezusa Mesjasza podczas Holokaustu, tak naucza o 
miłowaniu Boga bardziej niż rodziców: Jeśli mamy wybierać pomiędzy Bogiem a 
krewnymi, Bóg ma pierwszeństwo. Abraham musiał porzucić swoją rodzinę, krewnych i 
dom swojego ojca (Rdz 12, 1-3). Musiał na zawsze odprawić swojego syna Izmaela 
(Rdz 21, 8-13). Musiał być gotowy złożyć na ofiarę swego syna Izaaka (Rdz 22, 1-19).  
Z czego musiałeś zrezygnować wybierając Boga żywego? Jak na ten wybór 
spoglądasz teraz, może nawet po wielu latach? 

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 spotkałem Ciebie w moim życiu. Dziękuję, że odkryłem prawdę w 
całej jej głębi ‘Bóg albo nic’. 

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?  



14.07.2020, wtorek , Św. Kamila de Lellis, św. Henryka 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODPOWIADAĆ NA ŁASKĘ 

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 11,20-24 

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: 

➢ Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że 
się nie nawróciły. To nie jedyny moment, kiedy Jezus domaga się od człowieka 
konkretnej odpowiedzi na łaskę. Jego uzdrowienia i inne cuda miały konkretny 
nadrzędny cel - miały utorować drogę do nawrócenia serca i przemiany życia. Tak 
samo każdy z nas otrzymał mnóstwo łask, które mają nam pomóc uwierzyć jeszcze 
bardziej, zobaczyć jakąś prawdę, nawrócić się, służyć Bogu. 

➢ Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. (Łk 12, 48) Każdy ma swoją 
miarę trudności, ale też łaski i wiary. Łatwiej nam widzieć swoje braki, usprawiedliwiać 
się słabościami i ciągle prosić o więcej łaski i pomocy od Pana. Jedocześnie tak często 
nie zauważamy i lekceważymy łaski już otrzymane. Czy pytasz, czego Bóg od Ciebie 
oczekuje na danym etapie życia - z taką wiarą i możliwościami, jakie teraz masz? Czy 
dostrzegasz i dziękujesz za swoje obdarowanie, za wiele codziennych łask? Za miejsce 
i czas, w którym żyjesz, za chrzest i resztę sakramentów, za rodzinę? Czy przyjmujesz 
różne doświadczenia i ludzi wokół jako łaski, przez które możesz wzrastać w wierze? 

➢ Czy pamiętasz o swoich indywidualnych wyjątkowych cudach, które Pan Jezus Ci 
uczynił? O ważnych momentach w Twojej z Nim relacji, np. uzdrowieniach serca, 
wyjątkowej spowiedzi, szczególnych chwilach, kiedy doświadczałeś Jego bliskości i 
działania? Czy pamiętasz, że Eucharystia jest najważniejszym cudem i jak wielki to dar, 
że możesz w niej bez przeszkód uczestniczyć? Czy nie poszukujesz ciągle nowych 
cudów i łask jednocześnie nie korzystając z tych największych, jakie już masz? 

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 pokaż mi prawdę o tym, jak mnie obdarowałeś, jak wiele Ci zawdzięczam i na jak 
wiele mnie stać. Duchu Św. proszę pomóż mi przeżywać każde doświadczenie jako łaskę! 

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?  



15.07.2020, środa Św. Bonawentury 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ WDZIĘCZNYM 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 10, 5-7. 13-16 

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: 

➢ Asyryjczycy, w odróżnieniu od Izraelitów, nie wierzyli w Boga Jahwe i nie słuchali Jego głosu. 
Mieli swoje bóstwa, swoje zwyczaje, swoje plany. Nie pytali Boga Izraela o Jego wolę, a jednak 
ją wypełnili. Pan Bóg posłużył się nimi, by wymierzyć sprawiedliwość "narodowi bezbożnemu" 
poprzez złupienie i ograbienie go. Wokół mnie każdego dnia jest wiele osób, które może i 
nawet wierzą w Boga, ale - podobnie jak Asyryjczycy - nie słuchają Jego głosu i nie pytają o 
Jego wolę. Czy Pana Boga to ogranicza w posługiwaniu się nimi w moim życiu? Bynajmniej. 
Czy widzę działanie Boże w prostych sprawach, poprzez ludzi o przeróżnych poglądach i 
preferencjach: życzliwość w pracy, ustąpienie miejsca w tramwaju, udzielenie pomocy w 
urzędzie? Bóg potrafi wykorzystać każdą okoliczność i każdego człowieka, by okazać nam 
poprzez innych Swą miłość i łaskę. Czy potrafię to dostrzec? Czy jestem wdzięczny? 

➢ Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Jesteśmy przez Pana Boga zachęcani do życia w 
prawdzie. Polega to m.in. na dobrej znajomości siebie, swojej historii życia, rozumieniu co nas 
ukształtowało, ale także na dobrej znajomości swoich słabych i mocnych stron. Wiele osób, 
gdy się im powie dobre (i prawdziwe) słowo, od razu zaprzecza lub obniża jego rangę. "Ładna 
sukienka" - "O nie, to stara z szafy". "Świetnie śpiewasz" - "ojej, nie, dziś było nieczysto". Nie 
umiemy przyjąć komplementu z prostotą kwitując zwykłym "dziękuję". A przecież to także jest 
życie w prawdzie. Trzeba dostrzegać zarówno swoje słabe strony, grzechy, porażki, jak i to, co 
dobre, udane i piękne. Dopiero wtedy, gdy uznajemy obie części naszego człowieczeństwa - tę 
jaśniejszą i tę ciemniejszą - możemy żyć w prawdzie. Jak reaguję, gdy ktoś mnie chwali? 

➢ Pan Bóg chciał ukarać jeden naród. Asyria chciała wyciąć w pień narodów bez liku. Niby ten 
sam kierunek, a jednak niezgodnie z wolą Bożą. Czasem nasze dobre, święte pragnienia, są 
wielkie, tak jak nasze życiowe ambicje. Tymczasem niejednokrotnie Jego polecenia dotyczą 
rzeczy prostych, małych. Chciałam wygłosić świadectwo w kościele w niedzielę! A Pan Bóg dał 
mi taką okazję w tygodniu, wobec jednej osoby. Czy było to mniej ważne w Jego oczach?  
Wszystkie nasze pragnienia, marzenia, aspiracje, ambicje, tęsknoty potrzebują weryfikacji na 
modlitwie. Czy dobrze je znam? Czy wiem, za czym tęsknię, czego pragnę, o czym marzę? 
Czy potrafię z konkretnymi planami usiąść do modlitwy i powierzać Bogu prostowanie moich 
ścieżek wierząc, że On pragnie mojego szczęścia i spełnienia bardziej niż ja? 

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, ucz mnie 
życia w prawdzie. Obym znała Ciebie, obym znała siebie. 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?  



16.07.2020, czwartek , Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYCHODZIĆ DO JEZUSA ZAWSZE 

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 11,28-30 

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: 

➢ Przyjść do kogoś to przybliżyć się do niego, widzieć go, poznawać takim jaki jest, starać 
się rozumieć i być z nim blisko. Może nawet serce przy sercu. Jezus zaprasza. 
Zaprasza wszystkich. Bez wymagań i warunków. A któż z nas nie czuje się utrudzony i 
obciążony. Kto nie chciałby odetchnąć? Szukamy cichych miejsc, gdzie nikt nas nie 
znajdzie i nic od nas nie będzie oczekiwał. Pragniemy spokoju, świętego spokoju, a On 
oferuje wytchnienie. To coś więcej, nie tylko pokój serca, ale i odnowa duchowa. 

➢ Cichość i pokora serca. Trochę pod prąd dzisiejszej rozdmuchanej i wybujałej 
asertywności. Ja i ten drugi wypowiemy - wykrzyczymy swoje prawa i co dalej? Kto 
uwzględni moje oczekiwania, będzie musiał zrezygnować ze swoich i tak dalej... Gdzie 
jest właściwe rozwiązanie? Do czego się odnieść? Jezus mówi, że gdy będziemy jak 
On, to znajdziemy ukojenie naszych dusz. Nie ma nic o tym, że nie będzie choroby, 
cierpienia, trudnych sąsiadów i pracy w pocie czoła. Z Nim ukojenie i pokrzepienie, czyli 
wzmocnienie naszych sił. I to dla wszystkich. 

➢ Przyjść do Niego, opowiadać Mu o tym co mnie obciąża i boli. Przecież On to wszystko 
wie. Ale może trzeba w Jego obecności, czułości i delikatności przyjrzeć się sobie i 
swoim poczynaniom. W Jego perspektywie zobaczyć na nowo. Tu możesz przyjść i 
użalić się na każdego, obgadać wady wszystkich swoich znajomych. Oni będą 
bezpieczni, a ty wysłuchany. W przebaczeniu jest taka tajemnica, że ciężar życia staje 
się lekki. I dotyczy to Bożego przebaczenia i naszego wobec ludzi. 

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 cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. 

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?  



17.07.2020, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KONFRONTOWAĆ SWOJE ŻYCIE ZE ŚMIERCIĄ 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 38, 1-6. 21-22. 7-8 

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: 

➢ Król Ezechiasz otrzymuje pouczenie od proroka Izajasza, aby przygotował się do swojej 
śmierci. Rozporządź domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Jaka byłaby twoja 
reakcja, gdybyś otrzymał informację choćby od lekarza, że zostało ci kilka tygodni czy 
kilka miesięcy życia? Jak traktujesz śmierć w swoim życiu? 

➢ Ezechiasz zaczął się modlić. Zrobił rachunek sumienia ze swojego życia, który wyszedł 
dość optymistycznie i płakał bardzo rzewnie. Łzy w życiu człowieka są niezwykle 
ważne. Ukazują bezradność, ale i skruchę serca. Izaak z Niniwy powiada: Kto zna 
swoje grzechy, jest o wiele większy niż ów, który wskrzesza umarłego… Kto przez 
godzinę potrafi naprawdę płakać nad samym sobą, jest większy od tego, który naucza 
cały świat; kto zna własną słabość, jest większy niż ten, kto ogląda Anioły. Ten, kto 
pełen skruchy, w samotności podąża za Chrystusem, jest większy od tego, który cieszy 
się w Kościele uznaniem mas. 

➢ Dla Boga modlitwa i łzy Ezechiasza były niezwykle cenne, ale dlatego, że On widział, 
że te łzy i modlitwa są wyrazem postawy serca, bo bo człowiek patrzy na to, co 
widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce» (1 Sm 16,7). Dlatego Ezechiasz 
słyszy: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. (...)Oto dodam do 
twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i 
roztoczę opiekę nad tym miastem. Na ile modlitwa angażuje ciebie całego a nie tylko 
twoje usta? 

➢ Dla króla Ezechiasza jest również znak, który miał upewnić go, że to działa Bóg. Bóg 
stworzył człowieka i wie, że on potrzebuje zewnętrznego znaku potwierdzającego jego 
duchowe doświadczenia. Dlatego nie bój się prosić o znak od Pana, ale i nie rozpaczaj, 
gdy takiego nie otrzymasz. Bóg jest suwerenny w tym, co robi. 

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 pragnienie i umiejętność angażowania całego siebie w moją relację z 
Tobą.  

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

Actio (działanie) 

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



18.07.2020, sobota , Bł. Szymona z Lipnicy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I W CICHOŚCI POMAGAĆ POTRZEBUJĄCYM 

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 12,14-21 

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: 

➢ Za Jezusem zawsze podążały tłumy ludzi. Różne były ich motywacje. Jedni chcieli być 
uzdrowieni, inni chcieli zobaczyć cuda na własne oczy. Ale Jezus nie dążył do rozgłosu, 
nie chciał tłumu zwolenników. Jego działanie skupione było raczej na spotkaniu z 
konkretnym, potrzebującym człowiekiem. To spotkanie dla człowieka jest spotkaniem z 
miłością, delikatnością, troską o każde kruche życie. Jego uzdrowienia dokonują się 
najczęściej w ciszy serca, w Eucharystii (sakramencie uzdrowienia), w domach, 
szpitalach, gdzie leżą chorzy i słabi. Co jest moją motywacją w podążaniu za Jezusem: 
miłość do Niego, czy może tradycja, przyzwyczajenie, ciekawość? Jaka jest moja 
postawa wobec ludzi słabych, potrzebujących pomocy? Unikam ich, nie zauważam? A 
może złoszczę się, że przeszkadzają mi w moim wygodnym, poukładanym życiu? A 
może z troskliwością i empatią podejmuję próby pomocy, ulgi w cierpieniu? 

➢ Żadna sytuacja, nawet najtrudniejsza, po ludzku patrząc, nie jest taką, z której Jezus 
nie mógłby nas podnieść. Nawet tam, gdzie Go nie widzimy, a ból i rozpacz 
przysłaniają nam świat, On jest ze mną. Tak, jak matka jest przy swoim cierpiącym 
dziecku (cierpiąc razem z nim, czasami nawet mocniej niż dziecko), tak Jezus jest we 
wszystkich doświadczeniach z nami. „Jego Bóg nad wszystko wywyższył i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i 
ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM” 
(Flp 2, 9-11). Obiecał nam, że „o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, 
aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię 
moje, Ja to spełnię” (J 14,13-14). Czy wierzę w tę obietnicę? Kto lub co przynosi mi 
nadzieję, ratunek w trudnych sytuacjach? Gdzie szukam pociechy? 

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: Daj 
mi poznać Twoje drogi Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami tak, abym umiał 
dostrzegać ludzi wokół siebie. 

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 

 12.07.2020, niedziela – Księga Proroka Izajasza 55, 10-11 

 
Tak mówi Pan Bóg: 
«Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 
nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 
nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust 
moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co 
chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». 
 

13.07.2020, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 10, 34-
11,1 

 
Jezus powiedział do swoich apostołów: 
«Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie 
przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna 
z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi 
człowieka jego domownicy”. 
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 
kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce 
znaleźć  swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu 
znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 
przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, 
nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako 
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody». 
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, 
odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. 
 
  



14.07.2020, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 11,20-24 

 
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów 
się dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain! Biada tobie, 
Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się 
dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż 
powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A 
ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani 
zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie 
dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi 
sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. 
 

15.07.2020, środa – Księga Proroka Izajasza 10, 5-7. 13-16 

 
Tak mówi Pan: "Biada Asyrii, rózdze mego gniewu i biczowi mocy mej 
zapalczywości! Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję 
jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złupiła doszczętnie, by 
rzuciła go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie 
mniemała i serce jej nie tak będzie rozumiało, bo w jej umyśle plan 
zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku". 
Powiedział bowiem: "Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo 
jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, 
a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo 
bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem 
całą ziemię; i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie 
otworzył dzioba, nikt nie pisnął". 
Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? 
Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał 
podnosić tego, który nie jest z drewna. 
Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo 
świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień. 
 

16.07.2020, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 11,28-30 

 
Jezus przemówił tymi słowami: 
«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». 



 

17.07.2020, piątek – Księga Proroka Izajasza 38, 1-6. 21-22. 7-8 

 
W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, 
syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: „Tak mówi Pan: «Rozporządź 
domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył»”. Wtedy Ezechiasz 
odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: „Ach, Panie, 
wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z 
doskonałym sercem, że czyniłem, co miłe oczom Twoim”. I płakał 
Ezechiasz bardzo rzewnie. 
 
Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: „Idź, by oznajmić 
Ezechiaszowi: «Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem 
twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz 
do świątyni. Oto dodam do twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to 
miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem»”. 
 
Powiedział też Izajasz. „Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a 
zdrów będzie!” Ezechiasz zaś rzekł: „Jaki znak upewni mię, że wejdę do 
świątyni Pana?” Izajasz odrzekł: „Niech ci będzie ten znak od Pana, że 
spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: «Oto Ja cofnę cień wskazówki 
zegarowej o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym 
zegarze Achaza»”. I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już 
zeszło. 
 

18.07.2020, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 12,14-21 

 
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go 
zgładzić. 
Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za 
Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie 
ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Oto mój Sługa, którego wybrałem; 
Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. 
Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom. 
Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. 
Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż 
zwycięsko sąd przeprowadzi. 
W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą». 



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.  



 
 


