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Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.  
 
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na 
znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego 
fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam 
pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum, ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, 
objawia, komunikuje. Ważne jest, aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują. 
 
Oratio – Teraz ty mów do Boga, a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów 
(contemplatio).  
 
Na pewnym etapie medytacji zamienia się w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny charakter. 
Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się 
prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być „porwani” przez 
Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż naszym 
działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i kierunek 
przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. Może 
mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by 
pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio - Twojej modlitwy do Boga, którą 
wzbudziło rozważanie danego fragmentu - może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy 
przy Bogu bez słów - wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie 
będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-28) 
 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest 
Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.  
 
Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.  
 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: 
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  
(Jk 1, 23). Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś 
postanowienia, zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to 
zapisz sobie konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. 
Pamiętaj, że działaniem może być także przyzwolenie, zgoda wobec Boga, aby coś w tobie 
zmienił, aby sam działał w tobie i przemieniał ciebie tak, jak chce. Po pewnym czasie będziesz 
wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Twoim Actio może być także nauczenie się na pamięć jakiegoś wersetu z aktualnego czytania. 
Możesz także pomyśleć, jakie słowo, frazę czy werset zabierzesz ze sobą na cały dzień, to znaczy 
będziesz je powtarzał i wracał do niego w różnych momentach dnia. W ten sposób dasz Bogu 
szansę i przestrzeń do Jego działania w tobie, do tego, aby cię przemieniał swoim Słowem, które 
samo z siebie wydaje owoc: Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon (…) (Mk 4,27-28). 
 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem 
konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania 
ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka samo z siebie, porusza go, 
przekonuje o tym co prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji 
życiowych i zaprasza do podejmowania zmian.  
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Drodzy parafianie, 

mamy nadzieję, że broszura, którą bierzecie do ręki, pomoże Wam w czytaniu i 
rozważaniu Słowa Bożego a w ten sposób spotkaniu z Bogiem żywym, obecnym na 
kartach Pisma Świętego. Naszym celem jest pokazanie Wam przystępnego i prostego 
sposobu czytania, słuchania i modlitwy Pismem Świętym, tak, aby Słowo Boże, z którym 
się spotkacie, prowadziło Was w codziennym życiu. Szczególnie tych wszystkich, którzy 
rozpoczynają korzystanie z naszej propozycji prosimy o przeczytanie kilku wskazówek 
poniżej. One objaśnią Wam, jak najlepiej skorzystać z broszury, po którą sięgnęliście. 

 

Broszura składa się z 3 części, w kolejności: 

a) propozycji czytania i rozważania na każdy dzień tygodnia,                                                              
b) fragmentów Pisma Świętego do każdego z dni tygodnia (zgodnie z rokiem liturgicznym),            
c) opisu metody modlitwy z Bożym Słowem.  

 

Możesz z niej korzystać w następujący sposób: 

1. Zaznajom się z proponowanym sposobem czytania czytając opis metody Lectio 
Divina na ostatnich stronach. Nie chodzi o to, abyś wszystko zapamiętał(a), ale 
ogólnie wiedział(a) jak ona przebiega.  

2. Przejdź do konkretnego dnia tygodnia i krok po kroku przechodź od jednego punktu 
do drugiego, według podanych wskazówek, czyli: wycisz się i zaproś Ducha 
Świętego do modlitwy, przeczytaj tekst do danego dnia … i tak dalej według 
wskazówek, zgodnie z zaproponowanym schematem. 

3. W trakcie takiego czytania i rozważania możesz, jeśli poczujesz potrzebę, ponownie 
sięgać do opisu metody zamieszczonego na ostatnich stronach. To pomoże Ci lepiej 
rozumieć i przeżyć Twoje osobiste spotkanie z Jezusem obecnym w Bożym Słowie. 

4. To samo powtarzaj dla każdego innego dnia tygodnia. Bądź wytrwały(a) i 
cierpliwy(a) a zobaczysz owoce swojego spotkania ze Słowem, bo spotykając się ze 
Słowem spotykasz się z samym Jezusem. Nie spiesz się, poświęć na to 
przynajmniej 15 minut każdego dnia. 

5. Jeśli masz uwagi czy też chcesz się podzielić swoimi wrażeniami i odkryciami ze 
spotkania z Jezusem z Bożym Słowie, możesz napisać do nas na: slowo@onjest.pl  
lub przekazać swoje uwagi Księdzu Proboszczowi. 

 

Pozdrawiamy i życzymy błogosławionego spotkania ze Słowem Bożym - Redakcja 
  

LECTIO DIVINA – METODA CZYTANIA I ROZWAŻANIA SŁOWA BOŻEGO 
 
Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego 
poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby 
wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu 
pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi 
Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez rozważanie Bożego Słowa zobaczę, kim jestem, zmieni 
się także moje działanie w świecie. 
 
Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.  

1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W 
praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy choć odrobinę wyciszenia. 

2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze, jeśli będzie to pół godziny. Pora dnia nie jest 
istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy nie zasnęli. 

3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć na małej 
ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy stole.  

 
Przebieg lectio divina 
Istotą tej metody jest jej podział na kilka części: 

1. Czytanie (lectio), 
2. Medytację (meditatio), 
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio). 
4. Działanie (actio) 

 
Całość powinna być poprzedzona chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha 
Świętego o dobre owoce. To kluczowy moment przed każdym czytaniem i rozważaniem Bożego 
Słowa. Głębokie znaczenie Pisma Świętego jest sekretem znanym tylko Duchowi Świętemu, który 
objawia je komu chce, jak chce, kiedy i gdzie chce. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 
Boga samego – pisze św. Paweł (1Kor 2,10). Tego Ducha Bóg udzielił i pragnie udzielać nam, jak 
mówi św. Łukasz: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). Dlatego tak 
ważne jest, aby prosić o Ducha Bożego, który sam sprawi, że księga Pisma Świętego zostanie dla 
nas otwarta, to znaczy zrozumiemy jego sens dla nas dziś – w czasie i miejscu, w którym się 
aktualnie znajdujemy. 
 
Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty.  
 
Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go w całości. Może się 
zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem, nad którym powinniśmy zatrzymać się 
dłużej. Czytam Pismo Święte powoli i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by 
spotkać Boga w Jego Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle 
będzie to jeden werset, czasami kilka), który nas poruszy. To poruszenie może mieć bardzo różny 
charakter. Może to być ciekawość, niezrozumienie, pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest 
świadectwem, że ten werset jest dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub 
agresja rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus w Słowie 
Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. Jest bardzo istotne zwrócenie 
uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są 
ważne, ponieważ, ukazują nam one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ 
są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to grzechem. 
Grzechem może stać się dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
 

Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

 
  



Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy 
Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz 
nie przebaczy wam także waszych przewinień». 
 

18.06.2021, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 6, 19-23 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie 
złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie 
ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie 
kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało 
będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało 
będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, 
jakże wielka to ciemność!» 
 

19.06.2021, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 6,24-34 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! 
Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie 
jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się 
ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a 
Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku 
swego życia? 
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak 
rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym 
swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele 
polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? 
Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy 
pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się 
będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy». 

13.06.2021, niedziela , Św. Antoniego z Padwy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAUFAĆ BOGU 

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 4, 26-34 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø „Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.” Czy 
jesteś niecierpliwy? Czy chciałbyś, by twoja prośba lub nakaz był respektowany od razu 
i bez dyskusji? Czy denerwuje cię to, że twoi bliscy czy znajomi nie chcą żyć w bliskości 
z Jezusem, lecz tak jak to oferuje teraz świat? Mnie to bardzo denerwuje. Nie mam 
cierpliwości i ciągle zauważam, że oczekuję rezultatów natychmiast - „ad-hoc”.   

Ø W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pokazuje, że cierpliwe zaufanie Bogu to podstawa 
rozwoju, czyli „owocowania”. Zaufać Bogu to uznać, że wszystko co mnie otacza oraz 
co posiadam jest darem Jego Miłości dla mnie. Bez łaski Bożej każda moja inicjatywa, 
myśl czy decyzja byłaby bezowocna. To właśnie Duch Św. sprawia, że podejmuję 
działanie i ON przemienia to, co „zasiałem”, w „owoc”. Na przykład przez wiele lat 
próbowałem przekonywać moją młodszą siostrę co jest dla niej najlepszym wyborem. 
Oczywiście patrzyłem wyłącznie ze swojej perspektywy. Nie słuchałem Pana Boga jak 
prowadzić naszą relację i  nie uznawałem jej prawa do wolności (też do popełniania 
błędów). Przez to nasz kontakt urwał się na kilka lat. Teraz zaczynamy budować na 
nowo relację, a ja oddaję ten czas Bogu, mówię jej o swoim przeżywaniu wiary i jak z 
Panem Jezusem próbuję pokonywać problemy dnia codziennego.  

Ø Tak samo staram się świadczyć o Jezusie. Mówię o swoim przeżywaniu wiary, 
trudnościach oraz radościach, gdy Jezus po raz kolejny pomaga mi przezwyciężyć 
kolejną trudność. Mówię o Słowie Bożym, Sakramentach i wspólnocie, które są dla 
mnie fundamentem, na których buduję swoje życie duchowe. Zostawiam jednak to 
świadectwo słowa i stylu życia jak list na stole. Kto chce sięga i czyta go, lecz 
przemianę oraz wzrost pozostawiam Bogu i jego łasce, gdyż ja sam (po swojemu) nie 
jestem w stanie przemienić czyjegoś serca. 

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 wszystko co otrzymuję z Twojej ręki. Proszę Cię naucz mnie 
cierplliwości i zaufania, bym był narzędziem w Twoim ręku, dzięki któremu inni będą 
przybliżać się do Ciebie. 

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

Actio (działanie) 

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



14.06.2021, poniedziałek , Bł. Michała Kozala 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ ŁASKĘ BOŻĄ W SWOIM ŻYCIU 

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: 

Drugi List św. Pawła do Koryntian 6, 1-10 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Święty Paweł w dzisiejszym czytaniu mocno podkreśla łaskę Bożą. Jako Boży 
współpracownicy, nalegamy też, abyście nie przyjmowali tej łaski po to, aby później nic z 
nią nie zrobić. (tłum. Żydów mesjanicznych) Łaska, czyli czas Bożej przychylności. Mało 
tego, Paweł pisze dalej: Dlatego wyraźnie wam oświadczamy: TERAZ właśnie jest czas 
łaski! Dzień, który zwie się TERAZ, jest owym zapowiadanym Dniem Zbawienia. (tłum. 
NPD) Czy odkryłeś konieczność łaski Bożej w swoim życiu? Czy dobrze wykorzystujesz 
czas łaski? 

Ø Kiedy spoglądamy na życie z perspektywy wiary, możemy powiedzieć, że wszystko w 
naszym życiu jest łaską. Wszystko zależy od tego jakiej łaski w swoim życiu potrzebujemy. 
Często potrzebujemy trudnej łaski, aby się nawrócić i łamać stare schematy myślowe. 
Dopiero po czasie możemy powiedzieć, że był to czas łaski, bo przygotował nas do 
nowego etapu życiowego. Bez tej trudnej łaski nie byłoby możliwe przejście trudnych i 
bolesnych doświadczeń, które nas spotkały. Święty Paweł pisze także: W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was.(1Tes 5,18) Czy dziękujesz za trudne i bolesne doświadczenia życiowe? Czy 
spoglądasz na te doświadczenia z perspektywy wiary? Czy prosisz o łaskę pogłębienia 
swojej wiary? 

Ø W naszym życiu towarzyszy nam łaska, zwana łaską uprzedzającą. Bóg chroni nas przez 
tę łaskę przed sytuacjami, które bylyby dla nas szkodliwe czy wręcz niszczące. Zamyka 
nam drzwi do tego, co byłoby dla nas destrukcyjne. Bóg żywy wie kim jesteśmy, zna nasze 
słabości i wie jakie mamy siły i możliwości w danym momencie. Za kilka lat wszystko może 
ulec zmianie. Bóg pragnie, abyśmy realizowali Jego plan i Jego misję, w którą wpisana jest 
nasza historia życia, braki, grzechy, słabości, zdolności i Jego specjalny dar, do 
zrealizowania tej misji. Czy dostrzegasz łaskę uprzedzającą w swoim życiu? Czy odkryłeś 
misję swojego życia? 

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 za 
Twoją łaskę w moim życiu. Dziękuję w szczególny sposób za trudną łaskę, która pozwoliła mi 
przekroczyć trudne wydarzenia w 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? 

15.06.2021, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 5, 43-48 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: 
„Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz 
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 
się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwy 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieskich i 
niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli 
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i 
poganie tego nie czynią?». 
 
16.06.2021, środa – Drugi List św. Pawła do Koryntian 9, 6-11 
 
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też 
zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego 
własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem 
radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość 
łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli 
we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, 
dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje 
nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i 
zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, 
będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie 
Bogu. 
 

17.06.2021, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 6, 7-15 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez 
wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do 
nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go 
poprosicie. 
Wy zatem tak się módlcie: 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech 
przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak 
w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam 
nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i 
nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. 
 



Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 13.06.2021, niedziela – Ewangelia według św. Marka 4, 26-34 

Jezus mówił do tłumów: 
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w 
ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz 
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». 
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 
wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie 
gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». 
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A 
bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom. 
 

14.06.2021, poniedziałek – Drugi List św. Pawła do Koryntian 6, 1-10 

Bracia: 
Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi 
bowiem Pismo: «W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu 
zbawienia przyszedłem ci z pomocą». Oto teraz czas upragniony, oto 
teraz dzień zbawienia. 
Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej 
posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką 
cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, 
więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w 
postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, 
przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie 
prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, 
wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i dobrą sławę. Uchodzący 
za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze 
znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, 
jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający 
wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. 
  

15.06.2021, wtorek , Bł. Jolanty 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZYĆ SIĘ MIŁOWAĆ JAK BÓG 

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 5, 43-48 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Miłujcie waszych nieprzyjaciół - oczywiście nie chodzi o odczuwanie sympatii, 
przyjemnych emocji wobec takich osób. Jezus mówi o agape - postawie ofiarnej 
miłości, polegającej na pragnieniu dobra drugiej osoby i czynieniu jej bezinteresowanie 
dobra. Czasem nieprzyjaciel może być bardzo blisko. W codzienności często ktoś 
najbliższy wydaje się być nieprzyjacielem - nie spełniając oczekiwań, nie zaspokajając 
podstawowych potrzeb, raniąc, zawodząc. W swojej słabości każdy z nas miewa 
chwile, kiedy się staje jak nieprzyjaciel dla kogoś bliskiego. Tylko zdeterminowane 
trwanie w postawie miłości agape pokonuje większe i mniejsze kryzysy w relacjach. 

Ø Warto znać strategię diabła - wykorzystuje on nasze chwile słabości pobudzając do 
niepotrzebnych słów, drażniąc, rozdmuchując emocje, podsuwając złe myśli 
oskarżające nas i innych. Na wszelkie sposoby stara się eskalować drobne błędy Twoje 
i bliskich - żeby rozlać jak najwięcej niepokoju, złości, rozłamu, nieprzebaczenia i zatruć 
tym serca. Miłość nieprzyjaciół polega też na niezgadzaniu się na takie myśli, 
niewchodzeniu w rozważania o grzechach ludzi, w oskarżanie ich i osądzanie. Agape 
widząc upadek bliźniego poleca go w modlitwie - módlcie się za tych, którzy was 
prześladują. Jeśli grzech bliźniego dotyka Cię i krzywdzi, modlitwa za niego będzie 
sposobem uzdrowienia także Twojego serca i praktyczną realizacją decyzji 
przebaczenia. Jak sobie radzisz, gdy czujesz się źle, niesprawiedliwie traktowany, 
raniony? Czy modlisz się o błogosławieństwo dla tych, z którymi Ci trudno, którzy Cię 
drażnią, przez których czujesz się krzywdzony? 

Ø Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Nie chodzi tu o 
jakiś abstrakcyjny ideał, czy bezgrzeszność, ale właśnie okazywanie miłości agape 
każdemu człowiekowi, bez względu na jego zachowanie. Czy do takiej właśnie 
doskonałości = świętości, dążysz? 

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. ucz mnie każdego dnia reagować z mądrością i miłością. Proszę niech Twój 
pokój i miłość trwają we mnie niezależnie od okoliczności. 

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

Actio (działanie) 

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



16.06.2021, środa  

CHODZIĆ W OBFITOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO 

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: 

Drugi List św. Pawła do Koryntian 9, 6-11 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Cała obfitość łaski, wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci we wszystkie dobre 
uczynki... W tych słowach widać hojność Bożą wobec nas i Jego zamiary. On troszczy 
się o nas, chce błogosławić każdy etap wzrostu w wierze i życiowej drogi. Dlatego 
ważne jest, by oddać się Jego prowadzeniu na co dzień i uczyć się rozpoznawania 
Jego obecności w tym, co nas otacza i tym, co się nam przydarza. 

Ø W Nim jest obfitość wszelkiej łaski, przekraczająca nasze wyobrażenia. On zachęca: 
"Ja zatroszczę się o ciebie, ufaj Mi". Powiedz Mu w sercu, jak pragniesz Jego czułej 
troski i obecności. W głębi serca, bardziej niż jesteśmy w stanie sobie to uświadomić, 
tęsknimy za Nim. Tylko On może ukoić głód miłości - głód, który niczym i nikim innym 
nie daje się zaspokoić. 

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, zatroszcz się o mnie według swoich obietnic. Ja ufam Tobie, ufam Twojej dobroci. 

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? 

19.06.2021, sobota , Św. Romualda 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STAWIAĆ BOGA NA PIERWSZYM MIEJSCU 

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 6,24-34 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Troszczyć się, oznacza być pochłoniętym, być zaabsorbowanym. Pan Bóg chce 
abyśmy Go kochali „całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym umysłem” (Łk 10, 
27). W pragnieniu tej miłości „jest Bogiem zazdrosnym” (Wj 20, 5). On nas kocha i 
pragnie naszej miłości na wyłączność. Przestrzega przed robieniem sobie bożków z 
innych osób i rzeczy. Nie oznacza to porzucenie odpowiedzialności za utrzymanie 
siebie i rodziny, aby zająć się tylko myśleniem o Bogu. Chodzi o porzucenie nadmiernej 
troski o siebie i swoje potrzeby. Ważne, aby w życiu przyjąć odpowiednią hierarchię 
wartości (jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu - 
św. Augustyn). Mamoną może być wszystko co mnie zniewala (dobra materialne, 
wygląd, pozycja społeczna, zdrowie,…), co mnie pochłania, w czym tracę poczucie 
czasu, wszystko co powoduje, że zapominam o Bogu. Co jest głównym przedmiotem 
mojej codziennej troski, trudu i zabiegania? Na którym miejscu w mojej hierarchii 
wartości jest Bóg? 

Ø Dojrzałość przejawia się m.in. w umiejętności życia „tu i teraz”. To co było w przeszłości 
minęło i już nie wróci. Co na przyniesie przyszłość jest tajemnicą. Nie wiemy czy w 
ogóle będzie nam dane przeżyć kolejny dzień. Na każdą chwilę teraźniejszości 
powinniśmy więc patrzeć jak na dar, łaskę daną od Boga. Od nas zależy jak ją 
wykorzystamy. Jezus w rozmowie ze św. Katarzyną ze Sieny powiedział do niej: „Ty 
zajmij się mną, a ja zajmę się tobą”. Mam porzucić pęd za dobrami ziemskimi, a oddać 
się pracy dla Jezusa. Mam bezwarunkowo uwierzyć, że On mnie kocha, wie czego 
potrzebuję i sam się zatroszczy, aby mi tego nie zabrakło. Zachęca do odrzucenia lęku 
o byt materialny, do całkowitego zaufania Mu. To wcale nie musi być proste, zwłaszcza 
żyjąc w świecie, który wmawia nam ile jeszcze „musimy” mieć, zdobyć, osiągnąć. Czy 
umiem żyć dniem dzisiejszym („tu i teraz”)? Co rozumiem pod słowem „przyszłość”? 

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, wlej w moje serce ufność i wiarę, że Ty wiesz najlepiej czego mi potrzeba. 

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

Actio (działanie) 

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



18.06.2021, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ROZTROPNIE INWESTOWAĆ 

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 6, 19-23 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Czy nie jest jednak odwrotnie i to w zasadzie w 
każdym z nas? Ile czasu przeznaczamy dziennie, aby budować więź z Jezusem? Ile 
pieniędzy przeznaczamy na sprawy Pana? A może tylko wciskamy naszą modlitwę gdzieś 
pomiędzy "bardzo ważne" sprawy dnia albo czasem z litości damy jakiś grosz 
potrzebującym? Jakiś czas temu Pan dał mi zrozumieć, że gromadzenie sobie skarbu w 
niebie to inwestycja długoterminowa. Zacząłem poświęcać mój najlepszy czas dnia na 
modlitwę i Słowo Boże i odkładać określony procent dochodów na różne sprawy Pana. I 
wiecie co - wcale nie jest tak, że nagle otwarł się jakiś wyjątkowy róg obfitości w moim 
życiu, bo to jest inwestycja, która w pełni zwraca się i procentuje po śmierci. Tak a propos - 
Pan tu na ziemi i tak daje mi wszystko, czego potrzebuję do życia. 

Ø Gromadźcie sobie skarby w niebie. Wychowując dzieci bardzo późno, niestety, 
zrozumiałem, że najważniejsze z tego, co mogę dla nich zgromadzić i dać im tu, to wiara w 
Jezusa, dzięki której otworzy się przed nimi skarb w niebie - życie wieczne. Pomyśl, czy w 
ich wychowaniu nie pomijasz prowadzenia ich do wiary przez naukę modlitwy, sięgania do 
Biblii, regularnego korzystania z sakramentów, dawania potrzebującym? A jeśli masz 
dorosłe dzieci (także duchowe), to modlisz się, aby ich serce lgnęło bardziej do tego co w 
niebie niż tego co na ziemi? 

Ø Ostatnie zdania dzisiejszego fragmentu pokazują nam co robić, aby gromadzić sobie 
skarby w niebie. Słowa te odwołują się do żydowskiego powiedzenia o dobrym (zdrowym) 
oku i złym (chorym) oku. Oko dobre w tej kulturze jest symbolem hojności i szczodrości, 
natomiast oko złe jest symbolem sknerstwa i przekleństwa. To znaczy, że przez hojność i 
szczodrość (oko dobre) jakieś błogosławieństwo spływa na całego człowieka (całe twoje 
ciało będzie rozświetlone). W życiu zastosowanie tego nie jest proste, szczególnie gdy 
chodzi o dobra materialne - abp Ryś mawia, że to "kieszeń nawraca się ostatnia". Ale 
kluczowe jest w tym co innego, to czy nie boisz się prosić o bycie hojnym? Dalej 
poprowadzi cię Pan. 

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 przymnóż 
mi wiary, abym bardziej troszczył się o to, co trwa niż to, co przemija! 

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

Actio (działanie) 

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

17.06.2021, czwartek , Św. Alberta Chmielowskiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WOŁAĆ OJCZE NASZ 

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 6, 7-15 

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: 

Ø Na modlitwie nie Bądźcie gadatliwi jak poganie. Kiedy zachowuję się jak poganin? Pewnie 
wtedy, gdy modląc się bez zrozumienia i zaangażowania zapominam, po co to robię. Nic 
nie ma złego w pieśniach czy w modlitwach, to są narzędzia, zła jest tylko nasza oziębłość. 
Być gadatliwym na modlitwie to także próba zagadania Pana Boga i własnego sumienia. 
Jesteśmy zaproszeni do wsłuchiwania się w siebie, bo tylko wtedy rozpoczniemy dialog z 
Panem Bogiem. 

Ø W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus daje nam przykład modlitwy doskonałej. W kilku 
prostych słowach wyraża to, co najważniejsze. Jak modlimy się tą modlitwą? Czy 
przeżywamy ją tak, że każde zdanie potrafi powalić nas z nóg, zajrzeć do naszych słabości 
i tajemnic? 

Ø Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj… Izraelici na pustyni także otrzymywali 
mannę z nieba na jeden dzień i nie mogli zebrać zapasów (Wj. 16.14-19) musieli na nowo 
każdego dnia uwierzyć w to, że Bóg się nimi w tym dniu zaopiekuje, a czy my też każdego 
dnia ufamy od nowa? 

Ø …bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czy prosząc o coś lub o kogoś na pewno 
jesteśmy gotowi przyjąć wolę Pana Boga, jak by ona nie była? 

Ø … jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dla tych, co nie chcą przebaczyć te słowa 
brzmią wręcz jak oskarżenie. Bo jeśli my nie przebaczymy to Pan Bóg nam też nie 
przebaczy. „Nienawidząc drugich, karzemy siebie samych, a znowu miłując drugich, sobie 
samym dobrze czynimy” (św. Jan Chryzostom). 

Ø …ale nas zbaw ode złego. W Modlitwie Arcykapłańskiej podczas Ostatniej Wieczerzy Pan 
Jezus używa podobnych słów: Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł 
od złego. (J17.15) A więc ochroń nas Panie Boże przed działaniem Szatana, by nas nie 
zwiódł. Czy wiesz o tym, że nie zwracając się w codziennej modlitwie do Boga stajesz się 
łatwym celem dla Szatana? 

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: Czy dziś możesz 
modlić się lepiej niż z zaangażowaniem wypowiadać „Ojcze Nasz, któryś jest w niebie…” 

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? 


