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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

29.11.2020, niedziela
OCZEKIWAĆ PANA TO TRWAĆ NA MODLITWIE
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Ewangelia według św. Łukasza 21,25-28.34-36
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:
➢ Co jakiś czas w moim życiu zdarzają się momenty trudne lub nawet tragiczne.
Powodują je problemy w życiu osobistym takie jak choroby, śmierć bliskich czy
problemy finansowe, ale także te zewnętrzne, jak kryzys ekonomiczny, pandemia czy
protesty na ulicach. To wszystko wzbudza strach przed niepewnym jutrem, żal, gniew
czy zwątpienie. Zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego dzieje się zło? Dlaczego
nieszczęścia dotykają mnie czy też innych ludzi? Jak zrozumieć to wszystko z
perspektywy wiary.
➢ W dzisiejszej Ewangelii pan Jezus zapowiada nieszczęścia, kataklizmy i trudności. Nie
obiecuje tu i teraz utopijnego świata bez chorób i zła. Ale przypomina nam, że On jest
Władcą pełnym mocy i chwały. Przypomina, byśmy w każdej trudności stawali przed
nim z „podniesioną głową”, z wiarą w Jego zwycięstwo. Z wiarą, że jesteśmy Jego
dziećmi i uczestnikami zbawienia bez względu na to, co dzieje się tu i teraz.
➢ Pan Jezus ostrzega jednak przed pułapkami złego. To właśnie obżarstwo
(konsumpcjonizm i egoizm), pijaństwo (odurzanie się, uciekanie przed rzeczywistością)
oraz troski o sprawy doczesne (brak wiary w plan Boga wobec mnie) są głównymi
niebezpieczeństwami, a obroną przed nimi jest żywa wiara oraz modlitwa.
➢ Dlatego wzywam cię bracie i siostro byś w Słowie Bożym szukał wsparcia w trudnych
chwilach. Byś żywił się Jezusem w Eucharystii a nie ułudą dawaną przez świat. Bądź
prawdziwym świadkiem Jezusa, który swoim życiem głosi Ewangelię, czyli Dobrą
Nowinę.
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 pomoc w byciu Twoim świadkiem każdego dnia. Naucz mnie żyć
Twoim Słowem i przemieniaj me serce. Jezu Ufam Tobie!
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?

30.11.2020, poniedziałek , Świętego Andrzeja Apostoła
OCZEKIWAĆ PANA, TO OCZEKIWAĆ SŁOWA RHEMA
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
List św. Pawła do Rzymian 10, 9-18
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z
pomocy poniższego rozważania:
➢ Kościół w pierwszym tygodniu adwentu ukazuje nam tajemnicę wiary, która rodzi się przez
słowo Boga żywego. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest
słowo Chrystusa. Nasza wiara wzrasta, gdy czytamy, reflektujemy, wsłuchujemy się,
"przeżuwamy" słowo Boże. Święty Paweł kilka wersetów wcześniej pokazuje, że Słowo to
jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy.
(Rz 10, 8). Jednak nie każde słowo Boże rodzi wiarę. Wielu przecież czyta Biblię i wiele o
niej wie, ale niekoniecznie ma wiarę w biblijnym rozumieniu, czyli zaufanie do Jezusa.
➢ Jak zatem rodzi się wiara jako zaufanie i przylgnięcie do Jezusa? W języku greckim
rzeczownik "słowo" występuje w dwóch różnych znaczeniach. Pierwsze to "logos" - ogólne
słowo, słowo kierowane do wszystkich, a drugie to "rhema" - słowo skierowane do
konkretnego człowieka, także do mnie osobiście. Logos jest jakby informacją, natomiast
rhema słowem - obietnicą, wezwaniem, zaproszeniem Boga kierowanym osobiście do
ciebie. W trakcie Lectio Divina staramy się odczytywać rhema poprzez zwracanie uwagi na
poruszenia jakie pojawiają się, gdy napełniamy się codziennym logosem. Czy dajesz sobie
czas, aby wsłuchiwać się w słowo Boże, pobyć z Nim, powtarzać je, aby usłyszeć je jako
słowo Chrystusa kierowane do siebie?
➢ W jaki sposób słowo Logos ma możliwość przekształcania się w słowo rhema? Bóg żywy
zaprasza nas przez Kościół, abyśmy sami sobie głosili słowo Boże. Trwali w tym słowie,
zapraszali Ducha Świętego do odczytywania tego słowa w naszym życiu, naszych
problemach, naszych wyborach. Tylko Duch Święty ma moc przekształcić słowo logos w
słowo rhema. To słowo obietnicy dla naszego życia, którą Bóg żywy spełni w swoim czasie.
Potrzebujemy poświęcić swój czas, aby czytać, wsłuchiwać się, przeżuwać i reflektować
Boże słowo. Jego słowo skierowane do nas. Ile czasu poświęcasz na różne zajęcia w
swoim życiu? Nazwij je i wypisz czas temu poświęcany. Ile czasu pragniesz poświęcić
czytaniu i słuchaniu słowa Bożego w tegorocznym adwencie?
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 dar wiary, który rodzi się przez czytanie i wsłuchiwanie się w Twoje słowo.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

01.12.2020, wtorek
OCZEKIWAĆ PANA PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO GŁOSZENIA EWANGELII
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Ewangelia według św. Łukasza 10, 21-24
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:
➢ Jakie jest szersze tło tej sytuacji? Ten wybuch radości Jezusa następuje po tym, jak
uczniowie wrócili z misji głoszenia Dobrej Nowiny i dzielą się swoimi sukcesami. Wyraz
przetłumaczony jako "prostaczkowie" oznacza dokładniej niemowlę, dziecko, kogoś
niewykształconego. Jezus cieszy się z uczniów - którzy w Jego oczach byli jak
niemowlęta - w dziecięcej prostocie serca, ufności, i całkowitym zawierzeniu Jemu. Oni
właśnie w takiej prostocie Mu uwierzyli, kiedy ich posłał. Jaka była ich ufność i wiara, że
poszli i mówili, nie kalkulując, nie unikając ryzyka bycia wyśmianym, nie wątpiąc, że to
ma sens. W tej ufności rozkazywali demonom i one ich słuchały. To takie proste i
piękne, że z serca Jezusa wybuchła radość i uwielbienie Ojca, który w tak prosty
sposób rozlewa swoje królowanie.
➢ Czy czujesz/ uważasz się za gotowego do głoszenia Dobrej Nowiny? Dlaczego? Jeśli
tak, to na ile ją głosisz? Jeśli nie... Wiesz, że nie chodzi o bycie absolutnie doskonałym i
bezgrzesznym? Przecież apostołom cały czas zdarzały się różne wpadki i upadki. Do
końca życia będziesz grzeszyć. Z dzisiejszej ewangelii wynika, że wiedza/
wykształcenie też nie są konieczne. Gdzie dla Ciebie jest granica takiej gotowości? Co
według Ciebie musiałoby się stać, żebyś mógł/ mogła mówić wprost o Jezusie do ludzi
niewierzących/ wątpiących?
➢ Przede wszystkim, czy masz takie pragnienie, czy uważasz, że to także Twoje zadanie
i powołanie? Czy pytasz Jezusa o to, jak je wypełniać?
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:
Proszę Cię Panie o dziecięce serce, proszę uzdrów mnie z pychy i lęku o siebie! Niech
Twoja miłość mnie przepełni i przekona o Twojej woli dla mnie.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

02.12.2020, środa , Bł. Rafała Chylińskiego
OCZEKIWAĆ PANA W DUCHU PRAWDY
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 15, 29-37
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z
pomocy poniższego rozważania:
➢ Uczniowie zapytali: skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie
mnóstwo? Możliwe, że pytając o to, czuli bezradność wobec wielkiego tłumu głodnych ludzi.
Nie byli w stanie dać im niczego. Podobnie i ja dzisiaj - czuję bezradność wobec tłumów
chorujących, cierpiących, umierających na Covid. Nikt już nie panuje nad sytuacją. A ja nie
jestem w stanie dać im niczego. Jezus patrzy dalej, niż ja. On chce nakarmić, uzdrowić,
umocnić - i posłać w drogę, tak jak uczynił to wobec tłumu. Gdy widzę Jego głęboką troskę o
ludzi, łatwiej mi znosić własną bezradność i uznać Jego ukrytą wszechmoc.
➢ Mój tato oburzył się kiedyś faktem, że przed Jutrznią jem śniadanie. Twierdził, że Pan Bóg
powinien być na pierwszym miejscu! Tymczasem mój żołądek rano tak ostro domaga się
posiłku, że przeszkadza mi to w modlitwie. Gdy zjem - wnętrzności spokojnie zajmują się sobą,
zadowolone - a ja, zadowolona równie albo jeszcze bardziej, mogę modlić się bez przeszkód.
Po wielu tygodniach tato przyznał mi rację. "Wiesz, zjadam śniadanie, piję kawę, wtedy
zaczynam Jutrznię i nic mi nie przeszkadza". Uśmiecham się, czytając o trosce Jezusa o
fizyczne potrzeby tłumu słuchaczy. A Ty, czy widzisz w Nim przyjaciela myślącego nie tylko o
twoich potrzebach duchowych, ale i tych bardzo przyziemnych? Czy potrafisz przyjąć czyjąś
troskę i pomoc - na przykład w zrobieniu zakupów?
➢ Było 7 chlebów i 7 koszów ułomków. Siedem to symbol doskonałości. Jesteśmy trochę jak
doskonały bochenek chleba, kiedy trzymamy się z boku: piękny, gładki, nieskazitelny. Lecz gdy
angażujemy się w relacje z ludźmi, wysypują się z nas okruszki naszych przywar, słabości,
niedociągnięć, niewiedzy... Głębsze relacje z ludźmi - rodzina, przyjaciele, wspólnota - zawsze
w pewnym momencie obnażają bolesną prawdę o nas. I wtedy jest szansa, byśmy zaczęli żyć
w prawdzie, akceptując zarówno nasze mocne strony, jak i słabe. Spróbuj wymienić teraz
Jezusowi 7 swoich zalet i 7 swoich wad (warto spisać je na kartce). Gdy je zbierzesz, proś Go
o pełną integrację twojego wnętrza, byś był człowiekiem żyjącym w prawdzie i miłości.
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, posyłaj
mnie do ludzi głodnych miłości. Rozmnażaj we mnie Twoją miłość, bym mógł owocnie nieść
Ciebie światu.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

03.12.2020, czwartek , Św. Franciszka Ksawerego
OCZEKIWAĆ PANA TO PEŁNIĆ JEGO WOLĘ
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 7,21.24-27
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:
➢ Czytając Biblię wiemy, że trzeba słuchać tego, co mówi do nas Jezus, ponieważ:
…wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (Rz
10,17). W innym miejscu przeczytamy: to jest mój syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, jego słuchajcie!’ (Mt.17,1-5). Ale z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się,
że samo słuchanie nie wystarczy. Wszystko, co usłyszymy powinno prędzej czy później
trafić do naszego serca. Niekiedy jest to bardzo długa i kręta droga. Ale tylko wtedy
osiągniemy zbawienie. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w
sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie (Rz
10,9).
➢ Tylko wtedy, gdy słowa Jezusa dotrą do naszego serca będziemy zdolni wcielić je w
życie. Można posiąść ogromną wiedzę teologiczną, można wygłaszać piękne
nauczania, ale jeśli nie pozwolimy Słowu Bożemu przemieniać naszego serca, nie
będziemy Jego świadkami. Żyć będziemy w ułudzie, budując swoje życie na kłamstwie
o nas samych. Wznosząc budowlę na piasku.
➢ Wielokrotnie spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy w odpowiedzi na trudy i
cierpienie odwracają się od Boga. Bo nie spełnił ich oczekiwań. Bo przecież mają w
końcu prawo do szczęścia w nowym związku, do posiadania dziecka itd.
➢ Autentyczna wiara w Jezusa polega na tym, aby wierząc w Niego, żyć według jego
nauczań. Nie pod prawem, ale z własnej woli i z radością wypełniać Jego przykazania,
współpracując z Bożą Łaską. A jakie jest miejsce i znaczenie Słowa Bożego w twoim
życiu? Czy widzisz, jak Jezus zmienia twoje myślenie, jak popycha cię do działania?
Czy codzienne spotkanie ze Słowem Bożym rodzi w tobie pragnienie zerwania z
grzechem?
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:
Przemieniaj Jezu moje serce, abym miał odwagę i siłę żyć tak, by być Twoim uczniem.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

04.12.2020, piątek , Św. Jana Damasceńskiego; Św. Barbary
OCZEKIWAĆ PANA SZUKAJĄC GO Z DETERMINACJĄ
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 9, 27-31
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:
➢ Gdy zwrócimy uwagę na poprzedzający fragment, który opowiada o wskrzeszeniu córki
Jaira, to zrozumiemy, dlaczego niewidomi byli tak bardzo zdeterminowani. Ruszyli za
Nim, wołali głośno a później wepchnęli się do domu, do którego wszedł Jezus.
Zobaczyli, że Jezus jest w stanie ich uzdrowić, tak jak nieco wcześniej kobietę cierpiącą
na krwotok i córkę Jaira. Te wydarzenia wzbudziły ich wiarę i z determinacją uchwycili
się jej jako swojej, może jedynej w życiu, szansy na uzdrowienie.
➢ Niewidomi nie przegapili szansy, którą przyniosło im życie. Rozpoznali czas swojego
nawiedzenia. Musieli nieźle się nacierpieć, dlatego nie odpuszczali. Ktoś, kto cierpiąc
przez długi czas zobaczy szansę na zmianę swojego położenia, łatwo nie odpuszcza. A
jak ty wykorzystujesz swoje szanse na zmiany - przez poruszenia, wezwania,
pociągnięcia, gdy nagle czujesz, że to Pan cię nawiedza i zaprasza, abyś poszedł za
Nim? Jaka jest twoja determinacja, wytrwałość? Czy z całą mocą, nawet
niecierpliwością, wołasz do Jezusa, aby wypełnił to, co obiecuje?
➢ Jezus odpowiada na ich wiarę - Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu:
«Tak, Panie! Czy była to jakaś szczególna, wielka, mocna wiara? Trudno to zmierzyć a
może nawet nie chodzi o wielkość ich wiary? Może raczej chodzi o to w jaki sposób tę,
może nawet niewielką, wiarę wyrazili, poprzez to, że zdeterminowani poszli za
poruszeniem serca? Jaka to łaska, gdy wiemy, że jesteśmy ślepcami! Wtedy nie
kalkulujemy, nie kombinujemy, nie wykręcamy się, tylko idziemy tam, gdzie odzyskamy
wzrok. Panie, daj mi zobaczyć i zrozumieć moją ślepotę, abym bez ociągania się szedł
do Ciebie po uzdrowienie!
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak:
Panie, dziękuję Ci za nieustanną łaskę, która daje mi w życiu wiele szans na zmiany.
Niech Twój Duch we mnie sprawi, że przyjmę i wykorzystam każdą łaskę, którą dajesz.
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?

05.12.2020, sobota
OCZEKIWAĆ PANA NIOSĄC LUDZIOM JEGO 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:
Ewangelia według św. Mateusza 9,35 – 10, 1. 5a. 6-8
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:
➢ Jezus nie jest obojętny wobec osób potrzebujących pomocy, chorych, udręczonych.
Przychodzi do nas by z miłością uleczyć wszystkie nasze słabości, wszystkie obolałe i
zranione miejsca. Zna każdego z nas dokładnie, „po imieniu i jest nam łaskawy” (por.
Wyj. 33,12) i wie, gdzie i w czym potrzebujemy Jego interwencji. Czy pozwolę, aby
Jezus dziś ulitował się nade mną? Jaka choroba duszy lub ciała jest moim cierpieniem?
➢ Żniwa w Palestynie, to bardzo krótki okres. Trzeba szybko zebrać ziarna, zanim spadną
na ziemię i spali je słońce. Potrzeba więc dużo osób do pracy. Jezus jest Mesjaszem i
właściwie wszystko może uczynić sam. A mimo to do niesienia Dobrej Nowiny chce
posłużyć się człowiekiem. „Idźcie i głoście”, czyli kontynuujcie Moją misję,
ewangelizujcie – jest skierowane również do mnie. Jeśli wejdę na tę drogę, to mam być
hojnym szafarzem Jego miłości, „dawać wzór własnym postępowaniem” (por. Tt 2,7)
przez które będzie się odbijać miłość i troska o każdego człowieka. Czy jestem gotów
stać się odbiciem miłości Jezusa?
➢ Wszystko co mamy, nasze zdolności, umiejętności, dobra otrzymaliśmy z hojności
samego Boga. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. To, co otrzymaliśmy, ma służyć
zarówno nam, ale także wspólnocie ludzi, których Bóg postawił nam na drodze. Czym
dzielę się z innymi? Czym ubogacam drugiego człowieka?
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, uczyń mnie Twoim narzędziem i uzdolnij do niesienia z zapałem Dobrej Nowiny
cierpiącym i potrzebującym pomocy.
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
29.11.2020, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 21,25-28.3436
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i
gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i
jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą
i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,
żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on
bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i
módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co
ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
30.11.2020, poniedziałek – List św. Pawła do Rzymian 10, 9-18
Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo
sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej
ustami -do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego,
nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa
wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia
Pańskiego, będzie zbawiony”. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego
nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże
mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie
zostali posłani? Jak to jest napisane: „Jak piękne stopy tych, którzy
zwiastują dobrą nowinę”. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz
bowiem mówi: „Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?” Przeto
wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo
Chrystusa. Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: „Po całej ziemi
rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”.

01.12.2020, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 10, 21-24
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł:
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. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też
nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten,
komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł:
Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam:
Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i
usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.
02.12.2020, środa – Ewangelia według św. Mateusza 15, 29-37
Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I
przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych,
niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich
uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są
zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz
Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: żal Mi tego tłumu! Już trzy dni
trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych,
żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na
pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus
zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek.
Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął siedem chlebów i ryby, i
odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś
tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano
jeszcze siedem pełnych koszów.
03.12.2020, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 7,21.24-27
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie,
Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę
mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł
deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można

porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na
piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na
ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».
04.12.2020, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 9, 27-31
Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali
głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu,
niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę
to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się
stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał:
«Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko
wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.
05.12.2020, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 9,35 – 10, 1.
5a. 6-8
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych
synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i
wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce
niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy
nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i
wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie
wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i
głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe
duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

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.

