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Drodzy parafianie, 

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

 

Broszura składa się z 3 części, w kolejności: 

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

 

Możesz z niej korzystać w następujący sposób: 

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

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

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

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

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

 

Pozdrawiamy i życzymy błogosławionego spotkania ze Słowem Bożym - Redakcja 
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16.01.2022, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO LICZYĆ NA JEGO OBLUBIENICĘ MARYJĘ 

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 2, 1-11 

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: 

➢ Nie mają wina. Dla nas może coś błahego a w tamtym kręgu kulturowym brak wina na 
weselu groził poważnymi reperkusjami społecznymi dla młodej pary. Zauważ, że nikt nie 
zwraca się do Maryi ani do Jezusa z tą informacją i prosi, aby cokolwiek z tym zrobić. 
Maryja sama z siebie zauważa problem, jest wrażliwa na to, co się dzieje, wczuwa się w 
potencjalnie trudną sytuację nowożeńców i troszczy się o nich w delikatny i niezauważalny 
sposób. Zaproszenie jej na nasze "wesele" - w przenośni - do naszego życia sprawi, że 
zanim kłopoty do ciebie dotrą, to ona już poprosi Jezusa o ich rozwiązanie. 

➢ Maryja staje z boku i wskazuje na Jezusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To 
oznacza, że najpierw usłyszę to, co On będzie mówił a następnie będę posłuszny i zrobię 
to. Możesz sobie wyobrazić jakie wątpliwości mieli owi słudzy, którzy napełnili stągwie 
wodą i zanieśli staroście weselnemu? Przecież stągwie służyły do oczyszczeń, ludzie 
przychodzili i w wodzie ze stągwi myli brudne ręce. Czy nie mogło im się wydawać, że 
wyjdą na skończonych wariatów? Ale byli posłuszni. To też zasługa Maryi, to jej autorytet 
skłonił sługi do zrobienia tej, wydawałoby się, głupiej, rzeczy. A gdy Bóg ciebie do czegoś 
zaprasza, jak reagujesz? Nie boisz się "wyjść na durnia" ze względu na Niego? 

➢ Mądrzy ludzie obliczyli, że w stągwiach mogło być od 480 - 720 litrów, co, w przeliczeniu 
na nasze, daje ok. 640 - 960 butelek 0,7l. Do głowy cisną mi się tylko słowa - obfitość, 
nadmiar. Kana była małą mieściną, stąd wina zapewne nie tylko starczyło (a wesela trwały 
do 7 dni) ale pozostało. Tak samo, jak później pozostały ułomki po rozmnożeniu chleba. 
Jak Pan przychodzi z łaską, to zawsze jest to łaska w obfitości, w nadmiarze. Dlatego 
wołajmy razem - marana tha - przyjdź Panie ze swoją łaską! 

➢ Nie mam już wina Panie. To słowa mojej bezradności wobec chorego wymagającego mojej 
stałej opieki, wobec dzieci czy wnuków odchodzących od wiary, wobec trudności w pracy 
czy szkole, niedogadywania się z żoną/ mężem, opuszczenia i niezrozumienia przez bliskie 
mi osoby… Maryjo, wiem, że zanim skończę to pisać, ty już będziesz wstawiała się za mną 
u Pana, bo zaprosiłem cię do mojego życia. Dziś odnawiam moje zaproszenie. Ty też? 

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: Maryjo, 
Wspomożenie Wiernych, módl się za nami! 

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?  



17.01.2022, poniedziałek , Św. Antoniego, opata 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ JEMU 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: 

1 Księga Samuela 15, 16-23 

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: 

➢ Bóg, przez proroka Samuela, zakazał królowi Saulowi brać cokolwiek z łupu po pokonaniu 
Amalekitów. Królowi było jednak szkoda zostawić wszystkie dobra na zmarnowanie i 
nakazał wziąć najlepsze owoce i bydło na ofiarę dla Pana. Czyn zdawałoby się rozsądny, 
dobry i mający na celu oddanie chwały Bogu. A jednak jego konsekwencją było cofnięcie 
przez Boga namaszczenia dla Saula jako króla. 

➢ Otóż lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Pan sam wyjaśnia 
zasadę współpracy ze sobą. Jest nią posłuszeństwo, czyli najpierw pytanie i słuchanie, 
badanie jaka jest wola Boża, a następnie wypełnianie jej. Trzeba mieć gotowość 
usłyszenia, że może mój świetny pomysł wcale nie jest zgodny z Bożym planem. Mogę 
brać udział w różnych inicjatywach, udzielać się w Kościele, wspomagać dzieła 
miłosierdzia, ale jaką to ma wartość w Bożych oczach, jeśli jest naznaczone 
nieposłuszeństwem wobec Niego? Będę wtedy aktywistą, społecznikiem, filantropem, a nie 
uczniem Jezusa pełniącym wolę Bożą. Czy konsultuję z Bogiem swoje wybory, staram się 
być Mu posłuszny? 

➢ Opór bowiem jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa – oba 
grzechy, wróżbiarstwo i bałwochwalstwo – mają wspólny mianownik: jest to pycha i 
stawianie siebie, kogoś lub czegoś w miejsce Boga prawdziwego. Nieposłuszeństwo 
polega na tym samym – jestem posłuszny swojej woli, zamiast woli Bożej, czyli sam dla 
siebie jestem bogiem. Czasem ta niby wolna wola jest całkowicie podporządkowana 
jakiemuś bożkowi (praca, utrzymanie zdrowia, dobrej kondycji fizycznej czy materialnej, 
hobby, “co ludzie powiedzą'”) i to jemu jestem posłuszny, nie zdając sobie nawet z tego 
sprawy. 

➢ Czy słuchając i słysząc w sercu Boże natchnienia idę za nimi? A jeśli mam wątpliwości, to 
czy wyjaśniam je np. w sakramencie pojednania, ze współmałżonkiem, kimś do kogo mam 
zaufanie? 

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 Święty 
proszę Cię o dar pokory i posłuszeństwa. Proszę Cię, pokaż mi czy są w moim życiu miejsca, 
gdzie nie jestem Ci posłuszny? 

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?  



18.01.2022, wtorek , Bł. Reginy Protmann 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W TO, CO BÓG WYBRAŁ DLA 
MNIE 

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: 

1 Księga Samuela 16, 1-13 

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: 

➢ Tylko Bóg jest w stanie dokonać właściwego wyboru, gdyż zna serca ludzi i widzi 
wszystko z perspektywy wieków. Wybiera Davida na króla Izraela, po to by zbudować 
państwo i zjednoczyć ludzi wokół silnego oraz mądrego władcy. Dlatego ten wybór jest 
za trudny dla Samuela. JEGO decyzja nie tylko realizuje te założenia, ale inicjuje 
historię, której ukoronowaniem będzie Jezus Chrystus. 

➢ Czytając ten fragment zastanawiam się, w jaki sposób ja dokonuję wyborów? Czym się 
kieruję? Zazwyczaj zaczynam od rozważania za i przeciw, liczę zyski i straty oraz 
próbuje ocenić konsekwencje. Zdobywam wiedzę w książkach oraz internecie, 
zasięgam rady u żony i dzwonię do przyjaciół, aby zebrać jak najwięcej danych. I to jest 
dobre. 

➢ Jednak rzadko z wiarą i zaufaniem pytam Boga o radę. Dlaczego? Przecież już nieraz 
zdarzało się, że klękałem i prosiłem o pomoc, gdy już byłem po błędnej decyzji i 
widziałem nadchodzące bolesne jej konsekwencje. A przecież w tym fragmencie Bóg 
wyraźnie pokazuje mi, że nawet Jego prorok, Samuel, źle ocenia kandydatów i dlatego 
wyłącznie On jest w stanie wybrać tego właściwego. Tylko Bóg jest w stanie pomóc mi 
wybrać dobro, czyli niekoniecznie to, co miłe, zyskowne, efektowne, silne i piękne, ale 
to, co przyniesie „plon obfity” teraz lub w przyszłości.  

➢ Czytając ten fragment zastanów się, czy zwracasz się do Boga o radę i wsłuchujesz się 
w Jego odpowiedź? Czy jesteś wierny temu, co od Niego otrzymujesz, nawet jeśli na 
początku wydaje ci się to słabe, jak Dawid w porównaniu ze swoimi braćmi? Czy ufasz 
Bogu, że daje Ci wszystko co ci potrzeba i że to jest dobre? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu proszę o mądrość i ufność, bym prosił Ciebie o pomoc, a potem wybierał to, co 
mi przygotowałeś. 

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?  



19.01.2022, środa , Św. Józefa Sebastiana Pelczara 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOBRZE ODRABIAĆ LEKCJE WIARY 

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: 

1 Księga Samuela 17, 32-33. 37. 40-51 

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: 

➢ Walka Dawida z Goliatem to bardzo przedziwna historia. W jakiś sposób zatraciliśmy 
ostrość tego wydarzenia. Gdy spojrzymy na to wydarzenie od strony racjonalnej, to 
chciałoby się powiedzieć, że Dawid był naiwny i niedojrzały. Saul odpowiada Dawidowi 
bardzo sensownie: To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty 
jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Saul pozwala zmierzyć się 
Dawidowi z Goliatem, bo w jego głosie słyszy pewność zwycięstwa przez wiarę. Pan, który 
wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Dawid jest 
pewien, że jeśli Bóg żywy pozwalał mu zwyciężać dzikie zwierzęta, to także pozwoli mu 
zwyciężyć Goliata, wytrawnego wojownika. Argumentacja młodego Dawida jest prosta: Ty 
idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana 
Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.[..] Niech wiedzą wszyscy zebrani, że 
nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc wyda was w 
nasze ręce». Na czym opierasz swoje wybory? Na ile podobne są te wybory do wyborów 
Dawida? 

➢ Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby nasze wybory oparte były na Bożych obietnicach. 
Młody Dawid ma pewność Bożej obecności, ochrony i interwencji. Był on pasterzem owiec i 
jego lekcje wiary związane były ściśle z tym, czym się zajmował. Pokonanie Dawida 
dokonało się narzędziami, których używał na co dzień - procą  i kamieniem ze strumienia. 
Terenem naszych lekcji wiary, jest podobnie miejsce naszej codziennej pracy i 
codziennego przebywania. Okazuje się, że każde miejsce może być miejscem wzrastania 
w wierze, gdy zaprosimy do niego Boga żywego. Młody Dawid dobrze odrobił swoje lekcje 
wiary na pastwisku, ponieważ doprowadziły go one do zwycięstwa nad przeciwnikiem, 
który wydawał się nie do pokonania. Jak odrabiam lekcje wiary tam, gdzie zostałem 
postawiony? Jak odrabiam lekcje wiary w moim codziennym środowisku życia i pracy? Do 
czego te lekcje mnie prowadzą?  

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 dajesz mi lekcje wiary tam, gdzie pracuję. Dziękuję, że mogę wzrastać w wierze. 

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?  



20.01.2022, czwartek , Św. Fabiana, papieża; Św. Sebastiana 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ W NIM NIEUSTANNIE ZANURZONYM 

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 3, 7-12 

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: 

➢ Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do 
Niego, aby Go dotknąć. Dziś również można zobaczyć takie sceny. W różnych miejscach w 
Polsce i na świecie, regularnie odbywają się nabożeństwa z modlitwami o uzdrowienie, 
uwolnienie. Przybywają na nie tłumy szukających u Jezusa pomocy. Tłumy wyciągają ręce 
ku monstrancji, jak wieki temu ku Jezusowi, las rąk pragnących dotknąć Jezusa, morze 
wpatrzonych z nadzieją oczu, tysiące wołających serc... I także tysiące świadectw 
uzdrowień, przemian życia, uwolnień. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na 
wieki. (Hbr 13,8) 

➢ Ale czy wszyscy w tym tłumie, który Go szukał, byli Jego uczniami? Oczywiście, że nie. 
Dziś także chodzenie na nabożeństwa, zwracanie się do Jezusa z prośbami nie oznacza 
bycia Jego uczniem i przyjacielem. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed 
Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Wyznawanie prawdy, że Bóg jest i że Jezus jest 
Synem Boga jak widać także nie wystarcza, skoro nawet demon to czyni. 

➢ Można prowadzić swoje życie niejako obok Boga, i tylko w sytuacji potrzeby prosić Go o 
pomoc, pozwalać Mu coś uczynić w danej dziedzinie, zapraszać Go do danej sytuacji. 
Chrześcijaństwo to o wiele więcej - to nie życie przy Bogu ale w Bogu. Jezus bardzo 
wprost o tym mówił, np: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w 
nim.  (J 6,56), Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. (J 15,4), Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was... (J 15,7). 

➢ Kim jesteś dzisiaj - obserwatorem, człowiekiem z tłumu z dystansu wołającym o pomoc czy 
uczniem? Czy modląc się zapraszasz Jezusa, by przyszedł do Twojego życia, czy raczej 
pobudzasz i umacniasz w sobie świadomość i wiarę, że jesteś całym sobą i swoim życiem 
zanurzony w Nim? Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. (Dz 17,27-28) 

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 naucz 
mnie życia w „pełnym zanurzeniu”, proszę przymnóż mi wiary, bym nie zapominał i nie wątpił, 
że w każdej chwili W TOBIE żyję, poruszam się i jestem. 

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?  



21.01.2022, piątek , Św. Agnieszki 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO, TO ODDAĆ ZEMSTĘ 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: 

1 Księga Samuela 24, 3-21 

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: 

➢ Młody Dawid jest prześladowany i ścigany przez króla Saula. Mimo, że nic złego nie 
uczynił, przeciwnie nawet, wyświadczył Izraelowi ogromne dobro przez zwycięstwo nad 
Goliatem. Objawił moc Boga żywego i podniósł ducha narodu Izraelskiego. Co było 
powodem ścigania Dawida przez Saula? Zazdrość. Król bowiem oczekiwał, że cała 
chwała spocznie na nim, a nie na nic nie znaczącym rudym młodzieńcu. 

➢ Dla młodego Dawida był to, paradoksalnie, bardzo dobry czas – pogłębiania wiary i 
pokory. Powiedział Dawid do Saula: Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? 
Za zdechłym psem, za jedną pchłą? Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi 
między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed 
tobą”. On wiedział kim jest. Wstydził się go nawet jego własny ojciec – Jesse. Tylko 
Bóg patrzył na jego serce a nie na to, jaki jest jego wygląd. 

➢ Pokora Dawida sprawia, że nie chce on sam wymierzać sprawiedliwości. Dawid 
odezwał się do Saula: Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid 
szuka twej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini 
w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie 
podniosę ręki na mego władcę, bo jest pomazańcem Pana. Bóg sam wymierzy zemstę 
Saulowi, ale w swoim czasie i na swoich warunkach.  

➢ Do mnie należy pomsta i Ja odpłacę (...) sam Pan będzie sądził swój lud (Hbr 10,30). 
Czy jesteś człowiekiem przebaczenia? Czy oddajesz swoje pragnienie odpłaty, zemsty, 
rewanżu, w ręce Boga i cierpliwie czekasz na Boże rozwiązania? 

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, że jesteś Bogiem żywym, który we właściwym czasie objawia Swoją 
sprawiedliwość. 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?  



22.01.2022, sobota , Św. Wincentego, diakona; Św. Wincentego Pallottiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO OTWORZYĆ SWOJE SERCE NA SŁUCHANIE 
SŁOWA 

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 16,14b (śpiew przed Ewangelią) 

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: 

➢ Otwórz, Panie, nasze serca... Bóg zawsze patrzy na serce. Zna je lepiej od nas. Słowo 
mówi przecież, że nawet kiedy serce nas oskarża, On jest większy od naszego serca. 
Dlatego chce otwierać nasze serca na swoją Miłość, swoje Słowo. Chce dawać nam nowe 
serca, takie o jakich czytamy w księdze Ezechiela: „I dam wam serce nowe i ducha 
nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z 
ciała”. Bóg otwiera nasze serca każdego dnia na nowe życie, byśmy mogli stawać się 
nowym człowiekiem. Otwarte serce zbliża nas do Boga, upodabnia nas do Niego, bo On 
zawsze ma dla nas otwarte serce. Kiedy otwieramy na Niego swoje serce, otwieramy się 
na Jego piękno, na miłość, na dawanie i przyjmowanie, na słuchanie i odpowiadanie, na 
poczucie, że jesteśmy kochani, chciani i potrzebni.  

➢ …abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Kiedy pozwalamy Bogu działać w naszych 
sercach, On otwiera nas na swoje Słowo, które ma moc każdego dnia stwarzać nas na 
nowo. Na Słowo wcielone, którym jest Jezus. Bóg powiedział wszystko co chciał przez 
Słowo, które przyszło na świat, czyli swojego Syna. Mamy Go zatem uważnie słuchać. 
Czyli przyjąć to, co On mówi. On jest drogą, prawdą i życiem dla nas. Tylko Jego Słowo 
jest zatem prawdą o nas, drogą do Ojca i życiem wiecznym. Nie musimy sami wiedzieć, jak 
otwierać na Boga swoje serce. Wystarczy, że prosimy Go na modlitwie, by je otworzył. A 
wtedy każdego dnia możemy od nowa chłonąć Jego Słowo, które może zmieniać życie. 

➢ Z tym fragmentem kojarzy mi się modlitwa „Jezu cichy i pokorny. Uczyń serce me według 
serca Twego”. Kiedy będziemy każdego dnia coraz bardziej pragnąć i kochać Jezusa, On 
będzie coraz mocniej uzdalniał nasze serca do całkowitego zjednoczenia z Nim. To z Jego 
przebitego serca wypłynęły przecież krew i woda na zbawienie świata. Warto więc każdego 
dnia poznawać Serce Jezusa. Możesz dzisiaj pomodlić się Litanią do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Zatrzymaj się przy jej wezwaniach, by Serce Jezusa mogło dotknąć Twojego 
serca, napełnić je miłością i pokojem.  

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: Serce Jezusa, 
Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami… 

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 

 16.01.2022, niedziela – Ewangelia według św. Jana 2, 1-11 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do 
Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do 
sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z 
których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie 
stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i 
zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. 
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd 
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i 
powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 
 

17.01.2022, poniedziałek – 1 Księga Samuela 15, 16-23 

Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi: 
«Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy». Odrzekł: «Mów!» I mówił Samuel: 
«Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie 
stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan 
wysłał cię w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z 
nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na 
łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana». 
Saul odpowiedział Samuelowi: «Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mnie 
posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. 
Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu 
twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą». 
Samuel odrzekł: «Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa 
głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu 
baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. 
Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla». 
 

18.01.2022, wtorek – 1 Księga Samuela 16, 1-13 

Pan rzekł do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież 
za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do 
Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Samuel odrzekł: 
«Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedział: «Weźmiesz z sobą 
jałowicę i będziesz mówił: Przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na 
ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci 
wskażę». 
Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła 
przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: «Czy twe przybycie oznacza 



pokój?» Odpowiedział: «Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie 
złożyć ze mną ofiarę!» Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. 
Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego 
pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 
wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo 
człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». Następnie Jesse przywołał 
Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: «Ten też nie został wybrany przez 
Pana». Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: «Ten też nie został 
wybrany przez Pana». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». 
Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy?» Odrzekł: «Pozostał 
jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po 
niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie». 
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan 
rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku 
jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś ruszył w drogę i 
poszedł do Rama. 

19.01.2022, środa – 1 Księga Samuela 17, 32-33. 37. 40-51 

Dawid rzekł do Saula: «Niech niczyje serce się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę 
z tym Filistynem». Saul odpowiedział Dawidowi: «To niemożliwe, byś stawił czoło temu 
Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości». 
Powiedział Dawid: «Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również 
z ręki tego Filistyna». Rzekł więc Saul do Dawida: «Idź, niech Pan będzie z tobą!»Wziął w 
rękę swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby 
pasterskiej, którą miał, i do kieszeni, a z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn 
przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy Filistyn 
popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i to rudym, o 
pięknej powierzchowności. I rzekł Filistyn do Dawida: «Czyż jestem psem, że przychodzisz 
do mnie z kijem?» Złorzeczył Filistyn Dawidowi, przyzywając na pomoc swoich bogów. 
Filistyn zawołał do Dawida: «Przybliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom 
podniebnym i dzikim zwierzętom».Dawid odrzekł Filistynowi: «Ty idziesz na mnie z 
mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga 
wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie wyda cię Pan w moje ręce, pokonam cię i 
utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu podniebnemu i dzikim 
zwierzętom: niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy 
zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc wyda 
was w nasze ręce».I oto, gdy wstał Filistyn, szedł, zbliżając się coraz bardziej ku 
Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistynowi. Potem 
sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wyrzucił go z procy, trafiając 
Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole, i Filistyn upadł twarzą na ziemię.Tak to 
Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie 
mając w ręku miecza. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz i 
dobywszy z pochwy, dobił go; odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik 
zginął, rzucili się do ucieczki. 
 

20.01.2022, czwartek – Ewangelia według św. Marka 3, 7-12 

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo 
ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i 



Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił 
swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na 
Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś 
choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, 
padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go 
nie ujawniały. 
 

21.01.2022, piątek – 1 Księga Samuela 24, 3-21 

 
Zabrał Saul trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na 
poszukiwanie Dawida i jego ludzi naprzeciw Skały Dzikich Kóz. I przybył Saul do zagród 
owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi, Dawid zaś 
znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. 
Ludzie Dawida rzekli do niego: «Właśnie to jest dzień, o którym Pan powiedział tobie: Oto 
Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wyda słuszne». Dawid 
powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z 
powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: «Niech mnie 
broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu panu i pomazańcowi 
Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pańskim». Tymi 
słowami Dawid powściągnął swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. 
Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid i 
wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem: «Panie mój, królu!» Saul obejrzał się, a Dawid 
rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon. 
Dawid odezwał się do Saula: «Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom głoszącym, że 
Dawid szuka twej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w 
jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: 
Nie podniosę ręki na mego pana, bo jest pomazańcem Pańskim. Zresztą zobacz, mój 
ojcze, połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Skoro uciąłem połę twego płaszcza, a 
ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani 
też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je 
odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między mną a tobą, niechaj Pan na tobie się pomści za 
mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. Według tego, jak głosi starożytne 
przysłowie: „Od złych zło pochodzi”, ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. Za kim to 
wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną pchłą? Pan więc 
niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją 
sprawę, niech obroni mnie przed twoją ręką!» 
Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał: «Czy to twój głos, synu mój, 
Dawidzie?» I zaczął Saul głośno płakać. Mówił do Dawida: «Ty jesteś sprawiedliwszy ode 
mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. Dziś dałeś mi dowód, 
że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. 
Przecież jeżeli ktoś spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł 
drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, co mi dziś uczyniłeś. Teraz już wiem, że 
na pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem». 
 

22.01.2022, sobota – Dzieje Apostolskie 16,14b (śpiew przed Ewangelią) 

 
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.  

 



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.  



 
 


