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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. 

 
  



stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na 
niego. 
Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została 
wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 
Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się 
będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już 
w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci 
Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy 
Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do 
usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. 
 

25.06.2021, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 8, 1-4 

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł 
trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! 
» I natychmiast został oczyszczony z trądu. 
Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się 
kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 
 

26.06.2021, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 8,5-17 

 
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, 
mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł 
mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». 
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach 
mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć 
podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; 
drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». 
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: 
«Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej 
wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i 
zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 
A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam 
będzie płacz i zgrzytanie  zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci 
się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. 
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. 
Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. 
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem 
wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo 
proroka Izajasza: «On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby». 
 
  

20.06.2021, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO W ZAUFANIU ODCZYTYWAĆ JEGO WOLĘ 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 4, 35-41 

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 Pan Jezus nakazuje przeprawę na drugi brzeg, a przecież jest już noc! Rybacy unikali 
żeglugi w ciemnościach, a od przeprawy woleli pływanie wzdłuż brzegu. Nie znali 
przecież kompasu, nie mieli zaawansowanych instrumentów do nawigacji oraz map. 
Dodatkowo Nauczyciel nie powiedział, gdzie i po co płyną. Myślę, że uczniowie byli 
wystraszeni, źli i zagubieni, a do tego jeszcze rozpętała się burza. A Jezus spokojnie 
śpi. 

Ø Ta scena świetnie opisuje moje patrzenie w przyszłość. Lubię wiedzieć co mnie czeka, 
dokąd zmierzam i kogo spotkam. Staram się przewidzieć wszystkie scenariusze i mieć 
gotowe rozwiązania w przypadku ewentualnych problemów. Chcę być „panem swojego 
losu”. Nie ma w tym miejsca na zaufanie, zawierzenie czy wiarę. I taka właśnie postawa 
już nie raz mnie zawiodła, doprowadziła do ogromnych nerwów, rozczarowań lub gdy 
mi się coś udało, do pychy. 

Ø W dzisiejszej Ewangelii Chrystus pokazuje mi, że On doskonale wie, co dla mnie jest 
najlepsze. Wskazuje mi drogę, lecz nie zawsze zdradza cel, abym, gdy go osiągnę, nie 
popadł w pychę. Zaprasza mnie do realizacji planu znając doskonale moje silne i słabe 
strony. I jest ze mną, choć nie przejmuje kontroli, no chyba że z przerażeniem wołam 
„Jezu, Ty się tym zajmij”! I mam doświadczenie, że zawsze mnie ratuje, choć nie 
zawsze w sposób jaki sobie wymyśliłem. 

Ø Zastanów się, czy dajesz Jezusowi szansę by wskazywał Ci drogę? Czy pytasz Go 
przed podjęciem ważnej decyzji? Czy potrafisz zaufać, że w tym co robisz - będąc z 
Nim w przyjaźni, czyli w łasce uświęcającej, czytając Słowo Boże – jest i On, choć 
niewidoczny i bardzo dyskretny? 

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, naucz mnie proszę jak odnajdywać Twoja wolę w Słowie i ludziach, których 
stawiasz na mojej drodze. Proszę o siłę, mądrość i odwagę, by iść za Tobą, nawet gdy 
wydaje mi się, że Ciebie nie ma przy mnie. 

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

Actio (działanie) 

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



21.06.2021, poniedziałek , Św. Alojzego Gonzagi 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UCZYNIĆ Z NASZEGO ŻYCIA HISTORIĘ BOGA 
ŻYWEGO 

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 12, 1-9 

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 Bóg wzywa Abrama jako człowieka, z jego historią życia, brakami oraz słabościami, do 
wyjścia z jego domu rodzinnego, domu jego ojca. Jego dom rodzinny był domem 
wielobóstwa. Jego ojciec zajmował się produkcją dewocjonaliów. Również i nas Bog 
żywy zaprasza do Swojej historii i Swoich planów. Zaprasza nas, abyśmy wyszli z 
domu swojego ojca, który naznaczył nasze człowieczeństwo. Zaprasza nas w drogę, do 
poznawania od wewnątrz naszych nawyków, sposobów reagowania, schematów 
myślowych. Zaprasza nas także, abyśmy rozpoznali naszą misję życiową, mocno 
związaną z naszymi brakami. Misja Abrahama związana była z ojcostwem, ponieważ 
nie mógł mieć dzieci. Potrzebujemy uwierzyć, że Bóg ma moc przemienić nasze 
słabości w naszą moc, a nawet misję. Z jakimi słabościami borykasz się w życiu? Czy 
dziękujesz za swoje braki? Czy dostrzegasz sens tych braków? 

Ø Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z domu swojego ojca. Gdy miał sto lat urodził mu się 
obiecany syn Izaak. To pokazuje, że wychodzenie mentalne z domu ojca, dokonuje się 
przez wiele długich lat. Abram musiał wzrastać w wierze i to przez 25 lat, aby narodził 
się jego wyśniony i wymarzony syn. Wszystko dzieje się w czasie. Potrzebujemy 
zaakceptować potrzebny nam czas. Jednocześnie przez determinację możemy 
przyśpieszyć wychodzenie z domu swojego ojca. Czy wiesz co to determinacja? Czy 
prosisz o dar determinacji w dążeniu do większego poznania żywego 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: 
Jezu, dziękuję Ci, że z mojego życia czynisz swoją historię. Dziękuję za dar determinacji. 

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? 

Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i 
przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy 
przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do 
życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!» 
 

23.06.2021, środa – Księga Rodzaju 15, 1-12.17-18 

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, 
bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: O 
Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie 
mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest 
Damasceńczyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie 
zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał 
słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć 
będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z 
namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; 
potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem Pan, który 
ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A 
na to Abram: O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go 
na własność? Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią 
kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to 
wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części 
ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego 
mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy 
słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go 
uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i 
nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i 
ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami 
zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 
Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki 
Eufrat. 
 

24.06.2021, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 1, 57 – 66. 80 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z 
oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według 
wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, 
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. 
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed 
Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do 
przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz 
w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej 



Aneks:  

CZYTANIA NA POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA 

 20.06.2021, niedziela – Ewangelia według św. Marka 4, 35-41 

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: 
«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak 
był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 
napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, 
powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się 
uspokoił i nastała głęboka cisza. 
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» 
Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet 
wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 
 

21.06.2021, poniedziałek – Księga Rodzaju 12, 1-9 

Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci 
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę 
błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą 
złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę, jak mu Pan 
rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy 
wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę, Saraj, swego bratanka, 
Lota, i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i 
wyruszyli, aby się udać do Kanaanu.Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram 
przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu 
More. – A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się 
Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram 
zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się 
na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od 
zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał 
imienia Jego. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w 
stronę Negebu. 
 

22.06.2021, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 7, 6. 12-14 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i 
nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i 
obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, 
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i 

22.06.2021, wtorek , Świętych męczenników Jana Fishera i Tomasza More’a 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWĘTYM KTÓRY JEST ŹRÓDŁEM DZIAŁANIA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 7, 6. 12-14 

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 Dlaczego Jezus odwołał się akurat do ciasnej bramy, na co chciał zwrócić uwagę? 
Jakie są właściwości ciasnej bramy i wąskiej drogi? mało jest takich, którzy ją znajdują - 
czyli wymaga szukania, starania, nie jest oczywista i narzucająca się. Niewielu nią 
idzie, na pewno nie większość, nie wystarczy więc iść za tłumem, działać jak wszyscy 
wokół. Przez ciasną bramę przechodzi się pojedynczo. Wąską ścieżką idzie się 
gęsiego, świadomie i uważnie stawiając stopy, czuwając by nie zboczyć. 

Ø Jak to się odzwierciedla w Twoich codziennych decyzjach? Łatwo się poddać owczemu 
pędowi otoczenia - posyłać dzieci na zajęcia, na które inni posyłają; chodzić do miejsc, 
do których ludzie chodzą; ubierać się i wyglądać jak wszyscy wkoło; oglądać filmy, 
które inni oglądają; spędzać urlop jak wszyscy wokół... żyć bez zobowiązań jak 
wszyscy, zdradzać i zmieniać partnerów jak inni, szczycić się swoim egocentryzmem 
jak jest w modzie, aż wreszcie odejść z Kościoła jak ludzie wokół - szeroka, wygodna, 
łatwa jest droga prowadząca do zguby. 

Ø Czy wkładasz wysiłek w to, by uważnie trwać na wąskiej ścieżce? Tzn. czy na codzień 
świadomie starasz się wybierać zgodnie z wolą Bożą - przy wszelkich decyzjach - od 
wyboru szkoły/ pracy/ męża/ przyjaciół, po wybór filmu na wieczór? Nie chodzi o lękowe 
skrupulanctwo, ale o zacieranie coraz bardziej granicy sacrum i profanum w Twoim 
życiu. Tak jak na modlitwie, tak samo przez resztę dnia - cały czas Duch Św. jest w 
Tobie i chce do Ciebie mówić i działać - uświęcać każdą chwilę przez posłuszeństwo 
Bogu. On jest źródłem chcenia i działania w nas (Flp 2,13) - On podpowiada pomysły i 
decyzje, On daje Boże pragnienia, On przemienia cały styl życia, tak by się podobał 
Ojcu - o ile chcemy Jemu poddawać się bardziej, niż wszystkim innym. 

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. proszę o łaskę zatrzymania się, zasłuchania w Twój głos w moim wnętrzu w 
różnych sytuacjach, proszę nie pozwól mi działać bezmyślnie! Pragnę być w coraz 
większej jedności z Tobą Panie! 

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? 



23.06.2021, środa , Św. Józefa Cafasso 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM - OGNIU I DYMIE 

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 15, 1-12.17-18 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Intymne spotkania Abrama z Jahwe dokonują się nocami. Najpierw rozmawiają o 
potomstwie Abrama, Bóg każe mu wyjść z namiotu i liczyć gwiazdy. Mija następny 
dzień, słońce zachodzi, nastaje mrok. Wtedy Bóg objawia się w ogniu i dymie; niektóre 
tłumaczenia mówią w tym miejscu o dymiącym piecu. Za dnia Abram zapewne miał 
pełne ręce roboty - doglądał dobytku, zajmował się trzodą etc. Noc była przeznaczona 
na spotkania z Bogiem. Wielu z nas ma podobną sytuację - za dnia obciążeni pracą i 
obowiązkami, wieczorem stajemy przed wyborem: wyspać się, czy porządnie modlić... 
Jak sobie radzisz z tym dylematem? Jak gospodarujesz czasem?  

Ø Dym i ogień, wędrujące między połowami zwierząt, przywodzą na myśl słup ognia i 
obłok, prowadzące Izraelitów przez pustynię. Bóg nie zawiódł Abrama - spełnił swoje 
obietnice względem jego potomstwa. Abram od początku był zupełnie szczery wobec 
Boga. Choć stary, patrzył w przyszłość - nie w przeszłość. Im więcej mamy lat na karku, 
tym większa pokusa, by zacząć już tylko żyć wspomnieniami i nie spodziewać się 
niczego lepszego niż to, co jest. Jednak każdy duchowy potomek Abrama, tak jak on 
sam, patrzy w przyszłość nie tylko doczesną - lecz widzi także obietnice Boga i Jego 
wieczność. 

Ø Zawrzeć przymierze z Bogiem, jak Abram, to wyjść poza granice - dosłownie i w 
przenośni. Abram nie widzi swego życia w sposób nieograniczony, ale wierzy, że Bóg 
dotrzyma słowa. Dlatego jest w stanie opuścić rodzinną miejscowość, spodziewać się 
syna, oczekiwać aż posiądzie kraj na własność. Bóg zwlekał długo ze spełnieniem 
obietnic - dopóki mogły spełnić się ludzkimi siłami, można było uznać je za własny, 
ludzki sukces. Dopiero wtedy, gdy Sara i Abram nie mogą już być rodzicami - zostają 
nimi. Właśnie dlatego, by nabrali głębszego i trwałego przekonania o niezawodności 
Bożych interwencji. Pomódl się dzisiaj o podobne przekonanie we własnym sercu. 

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: 
Wierzę Tobie, Panie - i chcę wierzyć coraz głębiej. 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? 

26.06.2021, sobota , Św. Cyryla Aleksandryjskiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WIERZYĆ W MOC SŁOWA 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. Mateusza 8,5-17 

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 Setnik wykazał się ogromną wiarą w moc w słowo Jezusa. W jego pojęciu tak jak 
żołnierze słuchają jego rozkazów, tak wszystko jest podporządkowane nieodwołalnemu 
słowu Jezusa. Postawa żołnierza świadczy również o jego wrażliwości i empatii. 
Zarówno troska o zdrowie sługi, jak również dbałości o dobre imię Jezusa (nie chciał 
narażać Jezusa na nieprzestrzeganie prawa z powodu zaproszenia do swojego 
pogańskiego domu) świadczą o szacunku do drugiego człowieka. Dzisiaj słowa setnika 
powtarzamy podczas każdej mszy św.: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do 
mnie, ale powiedz tylko słowo…”. Chrystus zostawił nam siebie i swoją moc w 
Sakramentach. Tylko czy ja wierzę w Jego realną obecność, w Jego moc?  

Ø Choroba jest symbolem niemocy w jakimś obszarze życia. Żydzi utożsamiali ją jako 
naturalne następstwo grzechu samego chorego lub jego rodziców (por. J 9,2). Jezus 
uzdrawiając sługę, teściową Piotra i rzesze innych ludzi pokazał, że ma władzę 
zarówno nad ciałem, ale także nad duszą. Przywrócenie zdrowia oznaczało uwolnienie 
od niemocy fizycznej, ale także spod władzy złego ducha. Jezus jest Tym, który z 
miłością „przychodzi” do potrzebujących, chce uzdrawiać każdego, kto Go o to prosi. 
Modlitwy i prośby zanoszone z wiarą zawsze zostaną wysłuchane, choć nie zawsze 
wtedy, gdy chcemy i w sposób jaki chcemy. Na co choruję fizycznie, a na co duchowo? 
Co zrobiłem dotąd, aby Jezus chciał mnie uzdrowić z choroby?  

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, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! Nie kryj przede 
mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego! Nakłoń ku mnie Twego ucha: w dniu, w 
którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!” (Ps 102,2-3) 

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? 



25.06.2021, piątek , bł. Doroty z Mątowów 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SZUKAĆ NOWEGO ŻYCIA W JEZUSIE 

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 8, 1-4 

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 Postępowały za Nim wielkie tłumy. Ludzie widzieli cuda, posłuchali ciekawej, nowej nauki, 
zostali nakarmieni. Widzieli jakieś korzyści, to chodzili. Ale to wcale nie było złe, mogli Go 
dzięki temu coraz bardziej poznawać. Przyznaję, że sam, mniej lub bardziej świadomie, 
wiele lat patrzyłem na moją relację z Jezusem zadając głównie pytanie co z tego mam. A 
Pan był taki łaskawy, że dawał mi różne "cukierki", jak dziecku, byle je przy sobie 
zatrzymać. Dzięki temu poznałem go trochę bardziej i "cukierki" już nie były potrzebne... 

Ø Obrazowi tłumów przeciwstawiony jest dziś trędowaty. On nie tylko chce słuchać, ale chce 
przede wszystkim znaleźć szansę na nowe życie, on szuka życia i znajduje je w Jezusie! 
Tak samo dziś wielkie tłumy są słuchaczami Słowa Bożego, ale ilu chce znaleźć życie i 
pozwalać Jezusowi na zmianę? Dlatego dla nas wszystkich zatrzymujących się przy 
Bożym Słowie tak bardzo kluczowe są zawsze dwa pytania: 1 - Panie, co mówisz do mnie 
dziś w swoim Słowie? 2 - Panie, jak mam, jak mogę odpowiedzieć na to, co mówisz? 
Pytanie pierwsze oznacza słuchanie, jak robiły to tłumy, pytanie drugie wprowadza nas w 
nowe życie przez odpowiedź na Boże Słowo. Czy pamiętasz o tym, zadajesz je sobie? 

Ø Trędowaty wyciągnął konsekwencje z nauczania Jezusa - poszedł do Niego po życie. Fakt, 
że był trędowaty paradoksalnie mu w tym pomógł. Choroba zmusiła go do radykalnego 
działania, nie miał już nic do stracenia a otwierała się przed nim szansa. Skorzystał z niej, 
podjął ryzyko. Ja tak często boję się pójść radykalnie za Panem, dać jednoznaczne 
świadectwo bycia chrześcijaninem w pracy, rodzinie czy występując publicznie. Chyba boję 
się, że to zachwieje moim uporządkowanym i ustabilizowanym życiem. Dlatego, właśnie 
różne przeciwności życiowe (tu - choroba trędowatego) mogą być szansą na zmianę, gdy 
wybijają z letargu i każą mi ciągle na nowo wołać: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie 
przemienić! 

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: Z całą mocą chcę 
zawołac dziś Panie - niech zstąpi Duch Twój i odnowi moje serce, umysł, ciało tak, amy nie bał 
się pójść za Tobą radykalnie, abym nie bał się zostać świętym! 

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? 

24.06.2021, czwartek , Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  WYPEŁNIAJĄC WOLĘ BOŻĄ 

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 1, 57 – 66. 80 

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 Łukasz pokazuje nam moment narodzin Jana Chrzciciela i następujące po tym zdarzenia. 
Widzimy jak dużą rolę spełnia wspólnota. Narodziny dziecka były wielkim wydarzeniem nie 
tylko dla rodziców, ale i sąsiadów. Radość, chęć pomocy i partycypowania w obrzędach z tym 
związanych była znacząca. Nadawanie imienia dziecku nie było przypadkowe, a uczestnictwo 
w tym obrzędzie gromadziło wielu. Zazwyczaj chłopiec dziedziczył imię po przodkach. Tego 
pragnęli zgromadzeni. Elżbieta, której „Pan okazał tak wielkie miłosierdzie”, zechce jednak 
nadać dziecku imię Jan, co jest równoznaczne z łaskawością Boga. Takiego imienia żąda też 
Zachariasz, pisząc: „Jan będzie mu na imię”. Komunikuje on niejako zebranym, że jego syn 
jest darem Boga oraz Jego miłosiernej miłości i że akceptuje on cudowny plan Boży, 
realizujący się w ich rodzinie. Ten akt wiary otwiera go na napełnienie Duchem Świętym, 
zaczyna błogosławić Boga. Staje się innym człowiekiem. Dojrzewa duchowo, wyśpiewując 
hymn uwielbienia Boga za to, co otrzymał.  

Ø Akceptacja Bożej woli kształtowała się w Zachariaszu długo, ale pozwoliła mu stać się w pełni 
Ojcem a Jan Chrzciciel stał się człowiekiem, który wskazywał na Baranka – Syna Boga Ojca – 
dzięki Któremu ja i ty jesteśmy chrześcijanami. A to zobowiązuje między innymi do 
współdziałania z Bożą łaską i nadawania swoim dzieciom imion, których patronami są święci. 
To oni stają się poniekąd przewodnikami człowieka i prowadzą w ziemskiej drodze do Boga 
Ojca. Jan Chrzciciel nosił imię, które mówiło o jego tożsamości i wybraniu przez Boga. 
Podobnie jest z każdym z nas. Nasze imię również wyraża osobę, konkretnego Jasia czy 
Antosię. Wyraża nasze życiowe powołanie, ponieważ każdego z nas Bóg zapragnął, powołał i 
wyznaczył nam określone zadanie do wypełnienia. To jak zatroszczymy się o realizację tegoż i 
odpowiemy na Boże wezwanie zależy już od nas.  

Ø Czy wybierając imię dla dziecka kierujesz się modą czy konsultujesz je z Bogiem? Czy jesteś 
świadomy (-a), że imię wyraża tożsamość osoby a za konkretem kryje się zawsze Ktoś, kto je 
nosił i charakteryzował się swoistymi cnotami (cechami)? Czy znasz dzieje swojego patrona, 
czy jesteś w duchowej więzi z nim? 

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: ”Sławię Cię, Panie, 
Boże, że mnie tak cudownie stworzyłeś (...) i duszę moją znasz do głębi” (Ps 139, 4). Ucz mnie 
pokornego wsłuchiwania się w Twoją wolę i starannego wypełniania jej do końca. 

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? 


