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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

18.04.2021, niedziela
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO NARODZIĆ SIĘ NA NOWO W DUCHU ŚW.
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 24, 35-48
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:
➢ Panie Jezu, na każdej Eucharystii stajesz przede mną Zmartwychwstały, z krwi i ciała,
ukryty pod postacią chleba i wina. Przychodzisz do mnie, by dać mi pokój! A ja wciąż
się lękam i niedowierzam, boję się uwierzyć, a raczej zawierzyć Tobie. Moja
„pobożność” nie potrafi wyrwać mnie z przyzwyczajeń codzienności, uzależnienia od
tego, co mam i kim jestem oraz wpatrywania się w siebie. I siedzę zamknięty, jak
apostołowie, pełen obaw, lęku i grzechu. A przecież Zmartwychwstałeś, aby mnie
wyzwolić.
➢ Ja jednak nie potrafię uwierzyć w Ciebie obecnego w zmartwychwstałym ciele tuż obok
mnie. Jezu, wyobrażam sobie Ciebie jakby ducha, postać nieuchwytną i eteryczną. A
przecież TY JESTEŚ przy mnie w każdej sytuacji: gdy się modlę, gdy przeżywam
radości i smutki, a nawet gdy jem. Może nie doświadczam Cię swoimi zmysłami, ale to
nie znaczy, że Cię nie ma!
➢ Panie Jezu, bez Twojej Łaski nic nie osiągnę. Tylko w Tobie i z Tobą mogę wyzwolić
się z grzechu, z lęków i uwierzyć bez „ale”. Proszę tchnij we mnie Ducha Św. Oświeć
me serce i daj odwagę, bym jak apostołowie wyszedł ze swoich ograniczeń i
przyzwyczajeń, by stać się NOWYM CZŁOWIEKIEM. Wciąż się tego boję, ale pragnę
ogłosić, że Ty jesteś moim PANEM I ZBAWICIELEM.
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 stań wewnątrz mojego zamkniętego grzechem serca. Tchnij we mnie
życie Ducha Św. i stwórz we mnie nowego człowieka. 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?

19.04.2021, poniedziałek
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ODKRYĆ KLUCZ DO DOBRYCH
WYBORÓW
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Dzieje Apostolskie 6, 8-15
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:
➢ Szczepan należał do grona siedmiu diakonów ustanowionych przez apostołów. Św.
Łukasz pisze, że Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
W konsekwencji oddał życie za Jezusa. Inny z grona diakonów - Mikołaj, prozelita z
Antiochii, pomimo początkowego zaufania Jezusowi i wielkiego Mu oddania, zboczył z
obranej drogi i zdryfował wraz z następcami na manowce wiary. Stworzyli sektę
gnostycką zwaną nikolaitami. Klemens Aleksandryjski określał ich jako tych, którzy
"oddają się hedonistycznym przyjemnościom, niczym zwykli lubieżcy (por. Ap 2,6).
Każdy z nich dokonywał własnych wyborów, które doprowadziły do takiego, a nie
innego końca. Szczepan znalazł klucz do dokonywania dobrych wyborów. Jakie owoce
rodzą twoje życiowe wybory?
➢ Szczepan dokonywał dobrych wyborów, ponieważ posiadał głęboką więź z Jezusem.
Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, pisze, że Szczepan chodził w Duchu Św.,
ponieważ oskarżający go nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia
przemawiał. Szczepan był oskarżany i oczerniany. Głęboka więź z Jezusem sprawiła,
że mógł być wierny do końca, pomimo cierpienia. Szczepan głosił prawdę i za tę
prawdę oddał życie. Wierność prawdzie zawsze kosztuje. Płaci się określoną cenę za
odwagę głoszenia prawdy i opowiadania się za prawdą. Czy posiadasz relacje z
Jezusem Chrystusem? Czy potrafisz określić głębokość swojej relacji np. w skali od 0
do 10? Czy masz odwagę mówić prawdę i stawać po stronie prawdy?
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 to Ty jesteś moją Prawdą. Dziękuję, że potrafię opowiadać się za
prawdą.
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?

20.04.2021, wtorek
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I W MIŁOŚCI MU SIĘ PODDAĆ
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Ewangelia według św. Jana 6, 30-35
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz
skorzystać z pomocy poniższego rozważania:
➢ Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? jakże często dziś
także Jezus słyszy od nas te słowa. Może nie zawsze jesteśmy dostatecznie szczerzy,
by tak wprost sformułować to, co jest w sercu i myśli. Gdy swoją odpowiedzialność za
swoją niewiarę i pychę niejako przesuwamy na Niego - bo nie udowodnił nam
dostatecznie tego, Kim jest. To takie wygodne - tłumaczyć się, że nie mogę do końca
uwierzyć, obarczyć Boga winą za moje niedowierzanie w Niego... Czy nie miewasz
takiej postawy?
➢ Cóż zdziałasz? Pytanie jest niby otwarte, ale tak naprawdę pytający ma bardzo
konkretne oczekiwania. Bóg, jeśli jest Bogiem, musi jakby zdać egzamin. Wychodzi na
to, że Jezus może udowodnić swoje bóstwo tylko spełniając wolę człowieka.
Rozumiesz, jak wielka to pycha i pułapka? Człowiek ma określone potrzeby,
wyobrażenia i Bóg ma je spełnić, jeśli jest Bogiem. Z tego wynika - jeśli wola Jezusa
jest inna niż moja, to znaczy, że nie jest On Bogiem. Dostrzegasz ten absurd? To kto
jest tak rzeczywiście bogiem w tym układzie, kto jest w pozycji panującego i
rządzącego?
➢ Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus:
«Ja jestem chlebem życia. Weszli w dialog z Jezusem, otworzyli się. Ale odpowiedź
Pana kolejny raz przekracza ich oczekiwania, szokuje. Jeśli chcę mieć Jego życie w
sobie, muszę realnie czynić Go swoim Panem - czyli podporządkować się Jego
warunkom i oczekiwaniom rezygnując ze swoich oczekiwań. Takie pełne poddanie się
Bogu jest możliwe tylko na podstawie miłości, która daje pewność, że Bóg chce mojego
dobra i Jego wybory są lepsze od moich. Czy są sytuacje, w których wymagasz od
Boga spełnienia Twojej woli? Czy są sytuacje, w których nie potrafisz się całkowicie
zdać na Jego wolę, czyli nie pozwalasz Mu być Twoim Bogiem?
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:
Duchu Św. przekonuj moje serce o miłości Ojca! Proszę, zdobywaj moje serce swoją
miłością, rozpalaj pragnienie, żeby Jezus realnie panował nad wszystkim czym żyję.
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?

21.04.2021, środa , Św. Anzelma
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I BYĆ POSŁUSZNYM
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 wg św. Jana 6,35-40
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:
➢ Jezus nazywa siebie chlebem życia. W innym miejscu Biblia nazywa Go Słowem.
Słowo i Chleb - to Eucharystia. Jest w niej obecny cały Jezus, ze swoim
człowieczeństwem i bóstwem. Czy zdarza mi się, zwłaszcza w dobie pandemii i
licznych Mszy online, tęsknić za żywym uczestnictwem w Liturgii Eucharystycznej? Czy
moje serce wzrusza się, gdy przyjmuje Ciało i Krew Pańską?
➢ Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po
to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie
posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w
dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy
w Niego, miał życie wieczne. W tych słowach widać posłuszeństwo Jezusa,
nastawienie na realizację woli Boga. Wola Boża nie dotyczy tu tylko Jego, ale bardziej
tych, których Ojciec Mu dał. Czy myślę o woli Bożej względem moich przyjaciół,
rodziny? Czy modlę się, aby w ich życiu dokonywała się wola Boża? Czy mam
skłonność do krytykowania i oceniania tego, czego nie rozumiem w ich myśleniu i
postępowaniu, a co kłóci się z moimi przekonaniami?
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:
Widzę Ciebie, Panie i wierzę w Ciebie. Pragnę życia wiecznego z Tobą. 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?

22.04.2021, czwartek
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I Z RADOŚCIĄ GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę
Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Dzieje Apostolskie 8, 26-40
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:
➢ Filip był jednym z siedmiu diakonów Kościoła pierwotnego, wybranym przez Apostołów,
działającym w Judei i Samarii. Etiop zaś zarządcą skarbu królowej etiopskiej Kandaki. Te dwie
postaci spotykają się razem z woli Boga „na drodze” swojego życia. I nie jest to zwykły
przypadek. Filip otrzymuje wewnętrzne polecenie „wstań i idź” a następnie „podejdź i przyłącz
się”. Nie wzbrania się, lecz skrupulatnie je wykonuje – niczym Jeremiasz, który usłyszał od
Boga proste słowa „idź i głoś, a ja będę z tobą” (zob; Jr 2,2; 1,19). Podobne słowa słyszą
uczniowie od Jezusa zaraz po Jego zmartwychwstaniu: ”Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię całemu stworzeniu” (Mk 16,15).
➢ Pan Bóg zaprasza Filipa do współpracy i daje mu prorocką moc świadczenia o Nim wobec
drugiego człowieka. Duch Święty jest niejako reżyserem, a Filip staje się narzędziem w Jego
ręku. Diakon wyjaśnia słowo Boże, czyli zwyczajnie katechizuje i ewangelizuje, głosząc mu
„Dobrą nowinę o Jezusie”. Ewangelizacja Etiopczyka doprowadza do przyjęcia przez niego
chrztu świętego. Otrzymuje on niejako nowe serce, które z wielką radością zdolne jest, na
odmienionej drodze życia, kochać Najwyższego.
➢ W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie również potrzebujemy takich Filipów, którzy byliby
zdolni doprowadzać zagubionych, błądzących i poszukujących do Boga. Również takich jak
dworzanin, który potrafiłby przyznać się do niewiedzy czy ograniczeń i szukać pomocy w ich
przezwyciężaniu u tych, którzy są im w stanie pomóc. Duchowy przewodnik Filip i będący na
drodze wiary Etiop mogą być dla każdego z nas wzorem ludzi, którzy swoje życie skierowali ku
Bogu, posłusznie i wiernie wykonując nakazy serca.
➢ Bóg ochrzczonego Etiopczyka obdarzył radością. Być może stał się on następnym „głoszącym”
i „wyjaśniającym” Pisma (Słowo) oraz budującym Królestwo Boże (Kościół) na ziemi. Duch
Święty działa nie tylko w samym głosicielu, ale także w odbiorcy Słowa. Czy w swoim
środowisku staram się innym mówić o Bogu? Czy jestem w stanie przejąć rolę przewodnika
duchowego bądź sam (-a) korzystam z takiej pomocy? Czy potrafię z radością wypełniać wolę
Bożą w swoim życiu?
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Boże, w Trójcy
Świętej Jedyny, który „jesteś moją mocą i źrodłem męstwa” (Wj 15,2), otwieraj mnie na Twojego
Świętego Ducha i ucz z radością głosić Twoje słowo w moim środowisku.
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?

23.04.2021, piątek , Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO TRACIĆ ŻYCIE I ZYSKIWAĆ ŻYCIE
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Ewangelia według św. Jana 12,24-26
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:
➢ Dzisiejsza Ewangelia nie jest dobrana przypadkowo. Koresponduje z uroczystością św.
Wojciecha, którego śmierć, tak jak śmierć ziarna w przypowieści, zrodziła życie,
przyniosła owoc, którym, w dalekim pokoleniu duchowym jestem ja i ty. Czy Wojciech
mógł przewidzieć, że te ledwie kilka dni jego ewangelizacji w Prusach przyniesie taki
owoc? Chyba nie, a jednak poszedł tam, bo chciał żyć wolą Bożą, kierować się Słowem
Pana. Któż potrafi przewidzieć, jak moje i twoje życie z Jezusem wpłynie na przyszłe
pokolenia, na dobro, którego nie poznamy, a które pojawi się w przyszłości? Pan to wie,
moim i twoim wyzwaniem jest iść Jego drogą a w niebie dane nam będzie zobaczyć,
jak ważyły nasze małe i duże wybory dla Jezusa tu, na ziemi.
➢ Co to znaczy, że ten, kto "miłuje swoje życie, traci je? Można to zrozumieć jedynie
przez pryzmat wiary i wieczności, gdyż patrząc tylko przez życie wygodne i syte tu, na
ziemi - jest dokładnie odwrotnie - wydaje się, że tracę smak życia, gdy dążę za jakąś
ułudą tego, co jest po śmierci. Takie rozdarcie przeżywał też św. Paweł, który wołał:
Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki
niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! (Rz 7,24). Tak, to Jezus, On
jest odpowiedzią na ten dylemat! To On, gdy mieszka we mnie, daje odpowiedź na
moje wątpliwości!
➢ Kto nienawidzi swego życia na tym świecie... Miseo - greckie "nienawidzić" - może być
przetłumaczone jako "brzydzić się". Całą frazę można przetłumaczyć też jako "brzydzić
się sposobem myślenia tego świata" (NPD). Jak traktuję wyzwanie, aby nasiąkać
myśleniem Jezusa - przez modlitwę i słowo, życie i nauczanie Kościoła, żywą
wspólnotę wierzących? Jak długo w ciągu dnia nasiąkam myśleniem tego świata a jak
myśleniem Jezusa? Czy dotarło już do mnie, że stawką jest życie wieczne?
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak:
Panie, daj mi głęboką świadomość i pragnienie przedkładania Ciebie i Twoich spraw
ponad myślenie świata i jego propozycje.
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?

24.04.2021, sobota , Św. Jerzego
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I UWIERZYĆ WBREW ROZUMOWI
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Ewangelia według św. Jana 6, 55.60-69
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:
➢ Z ludzkiego punktu widzenia wiara, że ciało jest pokarmem, a chleb jest ciałem Pana,
jest irracjonalna. Nie da się tego zrozumieć. Często próbujemy sobie tłumaczyć różne
rzeczy, których nie rozumiemy i nie pojmujemy. Ale by pozostać przy Jezusie nie
muszę wszystkiego rozumieć. Muszę przyjąć Jego słowo na wiarę, zaufać Mu i mieć w
sobie pragnienie pozostania z Nim, bez względu na to co mnie spotka. Czy wierzę, że
Jezus chce mojego dobra? Czy jestem gotów Mu całkowicie zaufać?
➢ Nauka Jezusa jest bardzo radykalna i wymagająca. Stąd łatwo można ulec pokusie
spakowania manatków i pójścia swoją drogą, tak jak zrobiło to wielu ludzi. Ale
wymagania są potrzebne, abyśmy nie popadali w zniewolenia, lenistwo, nałogi. Bycie
uczniem Jezusa jest trudne, ale z Nim możliwe. Jakie słowa Jezusa są dla mnie trudne
do przyjęcia?
➢ Jezus zadaje każdemu z nas pytanie: czy ty też chcesz odejść? Jest to przejaw Jego
szacunku dla wolnej woli człowieka. I choć wie, co zrobimy, to zawsze pyta. Nie
przywiązuje nas do siebie na siłę, wbrew naszej woli. Ale nawet jeśli ktoś odejdzie, On
zawsze czeka gotowy przebaczyć. Jak Ojciec w przypowieści o marnotrawnym synu
wychodzi na drogę i wypatruje powrotu grzesznika, aby go uściskać i wydać ucztę z tej
okazji. Jaka jest dzisiaj moja odpowiedź na pytanie Jezusa?
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak:
Panie, proszę o taką wiarę, abym świadomie mógł powtórzyć za Piotrem: Ty masz słowa
życia wiecznego.
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
18.04.2021, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 24, 35-48
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i
rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do
nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.
Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was,
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił
ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.
Wy jesteście świadkami tego».
19.04.2021, poniedziałek – Dzieje Apostolskie 6, 8-15
Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz
Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z
Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać
mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc
ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa
przeciwko Mojżeszowi i Bogu». W ten sposób podburzyli lud, starszych i
uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed
Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: «Ten
człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i
przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk
zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał». A
wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i
zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła.

20.04.2021, wtorek – Ewangelia według św. Jana 6, 30-35
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak,
abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli
mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z
nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj
nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie».
21.04.2021, środa – Ewangelia wg św. Jana 6,35-40
Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie.
Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie
przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby
pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który
Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym
to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby
każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym.
22.04.2021, czwartek – Dzieje Apostolskie 8, 26-40
Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na
drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on
poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop,
dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,
i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.
«Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy
Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy
rozumiesz, co czytasz?» – zapytał.
A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie
wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.
A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak
baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W

Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego?
Bo Jego życie zabiorą z ziemi».
«Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał
Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma,
opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad
jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na
przeszkodzie, abym został ochrzczony?» I kazał zatrzymać wóz, i obaj,
Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go.
A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej
go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w
Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł
do Cezarei.
23.04.2021, piątek – Ewangelia według św. Jana 12,24-26
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie
tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie zachowa je na
życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
24.04.2021, sobota – Ewangelia według św. Jana 6, 55.60-69
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:
«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło:
«Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do
nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego
tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda.
Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród
was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział,
którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam
powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to
dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim
nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie
odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś
Świętym Bożym».

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.

