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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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28.02.2021, niedziela  

NAWRACAĆ SIĘ TO POKOCHAĆ DRZEWO KRZYŻA JAKO ZNAK ODKUPIENIA 

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. Marka 9, 2-10 

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: 

➢ Wspaniała ta dzisiejsza Liturgia Słowa! Gdy my śpiewamy Gorzkie Żale i 
uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, umartwiamy się i myślimy o swojej 
grzeszności, to w Ewangelii mamy uwielbionego i przemienionego Jezusa. Z oblicza 
Chrystusa bije blask i potęga, a rozmawiają z Nim najwięksi ludzie Starego 
Testamentu. JAHWE mówi „To jest mój Syn umiłowany”. Dlaczego? 

➢ Mam takie odczucie, że Duch Św. chce nam przypomnieć, co jest sednem Wielkiego 
Postu. W tym czasie łatwo przecież wpaść w pułapkę, że MUSZĘ mieć postanowienie, 
MUSZĘ pościć w Piątek, MUSZĘ „zaliczyć” wszystkie nabożeństwa. a najlepiej 
POWINIENEM uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Te wszystkie tematy, 
choć ważne i potrzebne, nie mogą zasłonić tego co najważniejsze, a jest nim 
oczekiwanie na wypełnienie się obietnicy, na ofiarę Jezusa, która ostatecznie zwycięży 
grzech i śmierć.  

➢ Jeśli jesteś rodzicem, pomyśl, co dałbyś, aby twoje dziecko nie było chore? Ja 
wolałbym sam zachorować poważnie, niż żeby to dotknęło któreś z moich dzieci. A czy 
zgodziłbyś się, by zabito twoje dziecko, aby ktoś inny mógł żyć? To trudne pytanie, a 
BÓG odpowiedział i dał własnego SYNA, by umarł za moje i twoje grzechy. Bez 
względu na to, czy przyjmiesz tę ofiarę, czy nie. 

➢ Dlatego dziś spójrz na przemienione oblicze Jezusa, wsłuchaj się w słowa BOGA i 
zastanów się, czy twoje przeżywanie wszystkiego co daje nam tradycja Kościoła, to 
dziękczynienie za ofiarę SYNA? Czy przepraszając za grzechy pamiętasz by uwielbić 
jego MĘKĘ i ŚMIERĆ? Czy widzisz, że jesteś jak Izaak, związany niewolą grzechu, 
lecz Bóg nie pozwala ci zginąć i daje za ciebie BARANKA „zaplątanego" na drzewie 
Krzyża? 

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 dziękuję Ci za Twoją Ofiarę, która wyzwala mnie z grzechu. Uwielbiam Cię 
Boże za Twoją miłość, która pchnęła Cię do tak wielkiej ofiary.  

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?  



01.03.2021, poniedziałek  

NAWRACAĆ SIĘ, TO PROSIĆ O ŁASKĘ WIDZENIA SWOJEGO GRZECHU I 
SKRUCHY 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Daniela 9, 4b-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: 

➢ Czy możemy za prorokiem Danielem powiedzieć: Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, 
popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich 
przykazań?  Prorok Daniel ma głęboką świadomość grzechu swojego narodu. Mało 
tego, on utożsamia się z tym grzechem. Prorok ma bowiem świadomość, że 
nieszczęścia, którymi naznaczony jest jego naród, związane są z ich osobistym 
grzechem. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że nieszczęścia naszego kraju związane są ze 
złym rządem i złym prawem. Ludzie Biblii powiedzieliby raczej, że korzeniem ich 
nieszczęść, niewoli lub chorób, jest ich własny grzech. Jak podchodzisz do swoich 
niepowodzeń, nieszczęść lub sytuacji bez wyjścia? Kogo najczęściej obwiniasz? 

➢ Modlitwa Daniela jest modlitwą skruchy i wyraża wstyd za grzech. Skrucha to bardzo 
ważny element procesu zwanego nawracaniem się. Bez skruchy nie ma możliwości 
otrzymania przebaczenia i rozgrzeszenia. Król Dawid po grzechu z Batszebą wyraża 
swoją skruchę: Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego 
miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie 
z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede 
mną. (Ps 51,3-5) Nawrócenie ze swojej istoty domaga się ujrzenia swojego grzechu i 
skruchy za popełniony grzech. Nawrócenie i skrucha są jest darami łaski. Potrzebujemy 
prosić Boga żywego o ujrzenie swojego grzechu i łaskę skruchy. Wołaj zatem: Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade mną!  

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 łaskę widzenia mojego grzechu. Dziękuję Ci za głęboką skruchę w 
moim życiu. 

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?  



02.03.2021, wtorek  

NAWRACAĆ SIĘ TO WPROWADZAĆ W ŻYCIE ZWYCIĘSTWO KRZYŻA 

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 1, 10. 16-20 

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: 

➢ Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Kolejny raz Słowo Boże przypomina o 
sensie postu. Jak wyglądają Twoje postanowienia wielkopostne - czy je masz, czy 
realizujesz? Czy są zgodne ze Słowem Bożym? Tzn. w jaki sposób Twoje 
postanowienie jest zaprzestaniem zła lub rozszerzaniem dobra? Łatwo się ucieka w 
postanowienia abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości naszych czynów i miłości 
bliźniego. Łatwo z Wielkiego Postu zrobić czas siłowania się z sobą samym i rzeźbienia 
siebie według swoich wyobrażeń. Czy pytałeś Boga, na czym masz się skupić? 
Słuchajcie słowa Pańskiego. 

➢ Często trywialne potraktowanie pracy wielkopostnej nad sobą jest ucieczką przed 
poważnymi tematami. A uciekamy, bo nie wierzymy - że damy radę coś zmienić, że to 
możliwe. Jeśli tak myślisz, to znaczy, że swoją ufność pokładasz w sobie, nie w Bogu. 
Bóg dzisiaj mówi: Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! Bóg rzuca Ci wyzwanie dając 
słowo, że On naprawdę może wybielić każdą plamę w Tobie. Jego łaska może uwolnić 
od każdego zła - złych przyzwyczajeń, zniewolenia, zranień, niemocy, beznadziei. Na 
tym polega Dobra Nowina - to nie Ty masz dać radę się zbawić, to Jezus jest 
Zbawicielem. On już wszystko rozwiązał, uzdrowił i pokonał na krzyżu. O tym mamy 
sobie przypominać w tym czasie Postu, by wprowadzać to Jego zwycięstwo do swojego 
życia. Łaska po łasce czerpać z krzyża i wiarą w Jego moc (nie swoją!) zwyciężać zło, 
to, które ogranicza i krzywdzi Ciebie samego, Twoje relacje, innych bliźnich. Wszystko 
jest możliwe dla tego, kto wierzy. (Mk 9,23) 

➢ Iz 58,6: Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać 
więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych... Czy wchodzisz w taką współpracę z łaską, 
by odpowiedzieć na Słowo i pragnienie Boga? 

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, co jest Twoim pragnieniem dla mnie, co chcesz przemienić we mnie? 
Proszę przymnóż mi wiary, że to możliwe. Zawierzam Ci się, prowadź mnie, chcę pełnić 
Twoją wolę! 

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?  



03.03.2021, środa  

NAWRACAĆ SIĘ - ODWRACAĆ SIĘ OD ŚWIATA 

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: 

Psalm 31,5-6.15-16 

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: 

➢ Pójście za Bogiem to przegrana - jeśli na to patrzymy według ludzkich kategorii. 
Doświadczyli tego prorocy, którzy szli za Jego słowem. Doświadczył tego Chrystus, 
doprowadzony na śmierć krzyżową przez Sanhedryn. Doświadczamy tego i my, gdy 
decydujemy się na wierność Bogu, a rezygnujemy z ludzkich zaszczytów, pogoni za 
sukcesem, wchodzenia w układy. I to właśnie Bóg wyprowadza nas do nowego życia - 
wewnętrznej wolności, samostanowienia, czystości. Czy jest we mnie wdzięczność za 
tę wielką wolność, którą On mi daje? 

➢ Bóg wyprowadza nas na wolność, ale trzeba być realistą i wiedzieć, na co się decyduję. 
Gdybym wyszła za mąż za górnika lub policjanta, wiedziałabym, że to się wiąże ze 
zwiększonym ryzykiem śmierci współmałżonka. Gdybym była ciężko chora i 
zdecydowała się na eksperymentalną terapię, musiałabym dobrze zdawać sobie 
sprawę, że to może się nie udać. Jeśli decyduję się na Boga - to wiem, że On daje tak 
wiele, ale jednocześnie tracę to, co mogłabym mieć w świecie. Miłość to decyzja. 

➢ W Twoim ręku są moje losy. Lubię czuć się trzymana przez Boga w ręku, 
zaopiekowana, prowadzona. Trudniej jest, gdy przychodzi ciemność. Wtedy myślę 
sobie, że po prostu jestem jeszcze lepiej schowana - bo Bóg zamiast trzymać mnie w 
otwartej dłoni, zamyka ją. Jest mniej światła, ale przecież tak jest bezpieczniej.    

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, dziś chcę powtórzyć na nowo: należeć do Ciebie to zaszczyt, chcę być Twoja i 
tylko Twoja. 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?  



04.03.2021, czwartek  

NAWRACAĆ SIĘ ŻYJĄC W BLISKOŚCI 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. Łukasza 12,35-40 

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: 

➢ Czekać na powrót Pana, to nic innego jak mieć świadomość swojej przemijalności. 
Kresem mojego życia tu na ziemi jest śmierć mojego ciała. Koniec bólu, cierpienia i 
walki z rzeczywistością, na którą się nie godzę. Dalej jest wiara w to, co powiedział 
Jezus, że mieszkań w domu Ojca jest wiele. Jak daleko odeszliśmy od tej prawdy. 
Uciekamy od śmierci. Ludzi starszych oddzieliliśmy od aktywnego społeczeństwa, bo 
ich obecność stała się trudna do przyjęcia. Przypomina boleśnie o prawdzie, że my też 
będziemy kiedyś u kresu swojego życia. Nawet słyszałam takie powiedzenie, że Panu 
Bogu ta starość nie wyszła.  

➢ Przypowieści Jezusa miały zazwyczaj w sobie coś zaskakującego po to, aby 
sprowokować słuchaczy do refleksji. Co to za właściciel/pan, który obsługuje swoje 
sługi po powrocie do domu? Tacy w rzeczywistości nie istnieli. Jezus mówi o swoim 
powrocie na ziemię, który obiecał odchodząc. Taki jest nasz Bóg. Będzie usługiwał przy 
stole tym, którzy czekali na Jego przyjście. 

➢ Przepasane biodra i zapalone pochodnie to symbol gotowości do służby, aby otworzyć, 
gdy Pan przyjdzie. Kto z nas ma taką gotowość czekania i zgodę na śmierć? Dla wielu 
z nas jest to jedno z ostatnich życzeń. Strata bliskich osób jest bolesna. Szczególnie, 
gdy relacje, które mieliśmy, były mocne. Przeżycie zdrowej żałoby i opłakanie straty 
zawsze jest miejscem wzrostu naszej osobowości. Tylko kto na to teraz tak patrzy? Jak 
ty patrzysz na stratę? Czy przeżywasz ją blisko Jezusa, rozmawiając o swoich 
przeżyciach, dzieląc się swoim bólem? 

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 dziekuję Ci, że przy Tobie mogę być wolny. 

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?  



05.03.2021, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ PRZEZ OBECNOŚĆ PANA W RODZINIE 

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 Rodzaju 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 

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: 

➢ Pierwsza myśl po przeczytaniu tekstu to "dysfunkcyjna rodzinka". Izrael (Jakub) 
faworyzował Józefa wobec pozostałych dzieci. Robił to bardzo ostentacyjnie, skoro postałe 
jego dzieci znienawidziły brata. Józef - donosiciel, skarżypyta, wywyższający się wobec 
braci jako ten, który ma sny. Afiszujący się ze swoją specjalną szatą, którą nosili tylko 
bogaci. A bracia - czy to normalne, że denerwującego brata trzeba zaraz chcieć ukatrupić? 
Choć, przypatrując się swojej rodzinie, czy też znajomym, to chyba nie odbiegamy daleko 
od rodziny Izraela? 

➢ Jedno jest niezwykłe, widać to jednak, gdy czyta się całą historię rodziny Jakuba - Izraela. 
Otóż w całej tej historii co rusz napotykamy słowa: Pan był z Józefem. Józef sprzedany do 
Egiptu - Pan był z Józefem. Józef wtrącony do więzienia - Pan był z Józefem. Był też z 
Jakubem i innymi jego synami a Józef stał się narzędziem łaski dla nich: nie wyrzucajcie 
sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed 
wami (Rdz 45,5). Dlaczego Pan był z nimi, mimo tego całego zła o którym dziś czytamy? 
Był, bo zawarł przymierze z Abrahamem i obiecał błogosławieństwo jego potomstwu, choć 
do szczęśliwego finału tej historii droga prowadziła przez głód, niewolę i więzienie. 

➢ Czy Bóg może być i czy także jest ze mną i moją rodziną? Czasami nachodzą mnie 
wątpliwości, gdy patrzę na trudne relacje, historie i sytuacje mojej rodziny. Ale z drugiej 
strony, czy Bóg nie zawarł ze mną przymierza przez chrzest? Czy nie zawarł przymierza z 
moją rodziną przez sakrament małżeństwa? W ten sposób dał mi obietnicę swojej 
obecności w mojej rodzinie, niezależnie od całego tego zła, jakie w niej jest. Staram się być 
wierny temu przymierzu z mojej strony i uzbrajam się w cierpliwość, że wszystko, co 
najlepsze, jeszcze przed nami. Czyż Józef sprzedany do Egiptu mógł przypuszczać, że 
takie są Boże ścieżki do błogosławieństwa całej jego rodziny? A moje przymierze jest 
mocniejsze, bo przypieczętowane krwią Jezusa. Czy to nie powód do nadziei? 

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, oczekuję 
Twego błogosławieństwa dla mojej rodziny ze względu na Twoje przymierze przez krew 
Jezusa. Uwielbiam Twoje ścieżki prowadzące ku życiu! 

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?  



06.03.2021, sobota  

NAWRACAĆ SIĘ, TO W KAŻDEJ SYTUACJI SZUKAĆ RATUNKU U OJCA 

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 15, 1-3. 11-32 

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: 

➢ Ciesząc się własną sprawiedliwością, ówcześni mędrcy (faryzeusze i uczeni w piśmie) 
gardzili ludźmi pogubionymi (grzesznikami) i skazanymi na margines społeczny 
(celnicy). A Jezus w przypowieści o ojcu, którego miłość jest bezwarunkowa, pokazuje, 
że każdy ma swoją godność i zajmuje szczególne miejsce w sercu Boga. 

➢ Kochający ojciec wychodzi naprzeciw swojego dziecka, przyjmuje go do domu i 
przywraca godność syna. Niewierność syna nie osłabiła ojcowskiej miłości, ale 
pozwoliła na ukazanie jej wielkości. Powrót dziecka, zwłaszcza takiego pogubionego w 
życiu, jest wielkim świętem całego domu. To samo zrobił Bóg. Z miłości do człowieka, 
który przez nieposłuszeństwo opuścił raj, Jezus przyjął ludzkie ciało i dał się 
ukrzyżować. Zrobił to, abyśmy mogli powrócić do domu - osiągnąć niebo. Miłosierdzie 
Boga-Ojca jest bezwarunkowe i nie zależy od naszych zasług. Nic nie może nam 
odebrać dziecięctwa Bożego, nawet największy grzech, jakiego moglibyśmy się 
dopuścić. Zawsze należymy do Ojca, który kocha, wychodzi nam naprzeciw i czeka na 
nasz powrót. Wykorzysta najmniejszą oznakę naszej skruchy, aby przez sakrament 
pokuty przygarnąć nas i na nowo wprowadzić do domu. 

➢ Młodszy syn, zachłysnął się życiem, roztrwonił majątek i po ludzku sięgnął dna. Dopiero 
taki stan spowodował zmianę jego myślenia i postępowania. Swojego ratunku 
upatrywał w powrocie do rodzinnego domu. Zapragnął wrócić do ojca, bez względu na 
konsekwencje (status najemnika). Starszy syn formalnie nie odszedł od ojca, a mimo to 
nie był szczęśliwym. Zewnętrznie trwa przy rodzicu, ale jest to bardziej postawa 
niewolnika oczekującego zapłaty, a nie syna. Buntuje się i nie dostrzega, że na co 
dzień żyje przy boku bezwarunkowo kochającego ojca i ma udział we wszystkich jego 
dobrach. Jaka jest moja postawa wobec Boga? Do którego z synów mi bliżej? 

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 to, że mimo moich zdrad, ty ciągle wychodzisz mi na spotkanie. 

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 

 28.02.2021, niedziela – Ewangelia według św. Marka 9, 2-10 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak 
jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu 
jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 
widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, 
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 
 
01.03.2021, poniedziałek – Księga Proroka Daniela 9, 4b-10 
 
O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co 
Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. 
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, 
odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, 
którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, 
do naszych przodków i do całej ludności kraju. 
U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – 
mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich 
krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. 
Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych 
ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje 
łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, 
Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, 
proroków. 
 

02.03.2021, wtorek – Księga Proroka Izajasza 1, 10. 16-20 

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego 
Boga, ludu Gomory! «Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych 
sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się 
o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w 
obronie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby 
wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak 
purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich 
będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi». Albowiem 
usta Pańskie to wyrzekły. 
 



03.03.2021, środa – Psalm 31,5-6.15-16 

Refren: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim 
Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, 
bo Ty jesteś moją ucieczką. 
W ręce Twoje powierzam ducha mego: 
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. 
Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: 
„Trwoga jest dokoła!” 
Gromadzą się przeciw mnie, 
zamierzając odebrać mi życie. 
 Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, 
i mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”. 
W Twoim ręku są moje losy, 
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. 
 

04.03.2021, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 12,35-40 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i 
zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z 
uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, 
powiadam wam: przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak 
zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 
ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż 
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. 
 

05.03.2021, piątek – Księga Rodzaju 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 

Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego 
w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, 
widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie 
mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. 
Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: «Czyż twoi 
bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich». Józef udał się więc za 
swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. 
Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go 
zgładzić, mówiąc między sobą: «Oto tam nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz 
zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go 
pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów!» 
Gdy to usłyszał Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk; rzekł więc: «Nie zabijajmy 
go!» I mówił Ruben do nich: «Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do 
studni, która jest tu na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki» – po to, by 
wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. 
Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie – długą szatę z 
rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była 



pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala 
idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, 
żywicę i olejki pachnące; ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do 
swych braci: «Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy 
naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie podnośmy ręki na niego, 
wszak jest on naszym bratem!» I usłuchali go bracia.I gdy kupcy madianiccy mijali 
ich, bracia, wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 
dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. 
 

06.03.2021, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-3. 11-32 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi 
część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki 
głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na 
służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł 
świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz 
nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca 
ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich 
najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. 
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 
ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy 
ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i 
nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co 
moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». 
  



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.  



 
 


