Chodzić w Duchu Świętym
3 tydzień Okresu Zwykłego

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu (Hbr 11,6)
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17)
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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.

Rysunek tygodnia:

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?”.
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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.

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.

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

23.01.2022, niedziela , Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, męczenników
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I JEGO PRAWDZIE
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, 1-4.4,14-21
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

27.01.2022, czwartek – Ewangelia według św. Marka 4, 21-25
Jezus mówił ludowi: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem
lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma
bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania,
niechaj słucha!» I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą
miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma,
temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

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 Łukasz pisze, że opowiadanie o życiu Jezusa starało się opowiedzieć wielu.
Uderzająca jest pieczołowitość autora: bada dokładnie wszystko i opisuje po kolei.
Może dlatego właśnie jego tekst, a nie inne, trafiły do kanonu czytanego przez cały
chrześcijański świat. A jak wygląda moja staranność w sprawach Bożych i pracy, którą
wykonuję na Jego chwałę - zawodowo, w Kościele, we wspólnocie?
Ø Łukasz pisze dla konkretnej osoby: Teofila. Ten zapis podpowiada mi, że Ewangelia
jest skierowana do ludzi, także do mnie. Jest jak zaadresowany osobisty list, nie zaś jak
zbiór notatek luźno fruwających po świecie bez celu. Imię Teofil oznacza: miłujący
Boga. Dla ludzi miłujących, szukających Boga Ewangelia istnieje, do nich mówi, na nich
oddziałuje. Nawet jeśli świat wzrusza ramionami (spór o jakiegoś zmarłego Jezusa?), to
chrześcijanie wciąż otrzymują w Słowie moc i miłość Bożą, z której czerpią siłę. Słowo
spełnia się w ich życiu. Potwierdza duchowe doświadczenia, uczy, wzmacnia,
prowadzi, kształtuje. Widać to także w dzisiejszej historii. Jezus wraca w mocy Ducha
do Galiei - a przy najbliższej okazji Słowo mówi o Nim, że Duch Pański spoczywa na
Nim. Biblia potwierdziła, przypieczętowała Jego doświadczenie duchowe.
Ø Jezus czytał na stojąco. Zapewne takie po prostu były zwyczaje w synagodze, ale tu
mamy coś więcej. Pełen Ducha Syn Boży, Król i Władca wszechświata, który sam jest
Słowem stwarzającym wszystko... wstaje przed Biblią. Czas na remanent sumienia.
Owszem - ostatnio przy którymś kolejnym wspomnieniu świętej postaci nie chciało mi
się przekładać wstążek w brewiarzu i skakać po stronicach. Wygodniej, szybciej, łatwiej
było wziąć aplikację. A przecież kocham te wstążki i stronice, więc co się stało....?
Widok Jezus stojącego przed Pismem Świętym to przypomnienie o szacunku, którego
nie wolno mi zaniedbać nawet tam, gdzie wchodzę z Bogiem w intymność.
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:
Bądź ze mną Panie, w trudach życia. Pomagaj w walce o czas dla Ciebie w tej gonitwie
spraw, która nas ściga. Niech nie zabraknie Twojej łaskawości w tym wszystkim, czym się
zajmujemy - bo należymy do Ciebie cali, ze wszystkim, kim jesteśmy i czym żyjemy.
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?

28.01.2022, piątek – 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.
29.01.2022, sobota – 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?»

25.01.2022, wtorek – Dzieje Apostolskie 22, 3-16
Paweł powiedział do ludu:
«Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w
tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie
ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie.
Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając
do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan,
jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do
Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do
Jerozolimy dla wymierzenia kary.
W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła
mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który
mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”
Odpowiedziałem: „Kto jesteś, Panie”. Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus
Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”.
Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie
słyszeli.
Powiedziałem więc: „Co mam czynić, Panie?” A Pan powiedział do mnie:
„Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić”.
Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do
Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy
tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i
powiedział: „Szawle, bracie, przejrzyj!” W tejże chwili spojrzałem na niego.
On zaś powiedział: „Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i
ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi
będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz?
Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!”»
26.01.2022, środa – Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-9
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu
dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.
Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie
pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój
temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój
spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie,
jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie
przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą
was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie
im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

24.01.2022, poniedziałek , Św. Franciszka Salezego
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAPEŁNIAĆ SIĘ NIM
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, 22-30
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 Absurdalne oskarżenia uczonych w Piśmie skłaniają Jezusa do wypowiedzenia słów, które
dają nam istotny wgląd w świat duchowy.
Ø Jezus mówiąc o wypędzaniu szatana przyrównuje go do mocarza. Tym samym przyznaje,
że szatan ma moc i nie należy go lekceważyć. Współczesny świat bierze szatana w
umowny „nawias” traktując go jako wdzięczną postać horrorów lub ludowych baśni, i daleki
jest od traktowania go serio. Ale nawet osoby wierzące w Boga mają tendencje do unikania
myśli i rozmów o szatanie. Raczej przypisujemy całą winę i odpowiedzialność za zło
ludziom. Tymczasem szatan i złe duchy istnieją i mają realny wpływ na nasze życie i na
rzeczywistość współczesnego świata.
Ø Mówiąc o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu Jezus pośrednio, ale jednoznacznie
odpowiada na wątpliwości uczonych w Piśmie. To Duch Święty ma moc wypędzić szatana.
To Jego mocą Jezus wyrzuca złe duchy. A odrzucanie Ducha Świętego, zamykanie się na
Jego moc może mieć dla nas tragiczne konsekwencje. Jezus mówi: jeśli się ktoś nie
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J 3, 5). A Św. Paweł
dodaje: Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy (Rz 8, 9).
Duch Święty jest nam niezbędny do zbawienia.
Ø Zamykając się na rzeczywistość duchową jesteśmy jak ktoś kto z zamkniętymi oczami
próbuje przejść przez ruchliwą ulicę. Dzisiaj Jezus przypomina nam o tym, że jesteśmy
zanurzeni w świecie, w którym obecny jest i szatan i Duch Święty. Ale Św. Jan pisze
jednoznacznie: większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie (1 J 4, 4).
Ø Czy podążasz za głosem Św Pawła, który wzywał: napełniajcie się Duchem, przemawiając
do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i
wysławiając Pana w waszych sercach (Ef 5, 18n)?
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: Przyjdź, Duchu
Święty, napełnij mnie i złam wszelkie moce ciemności, które oddalają mnie od Boga.
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?

25.01.2022, wtorek , Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DAWAĆ ŚWIADECTWO O SWOIM SPOTKANIU Z
PANEM
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 22, 3-16
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz
skorzystać z pomocy poniższego rozważania:
Ø Czy spotkałeś na drodze swojego życia Jezusa Chrystusa? Czy przeżyłeś taki moment,
w którym On zasłonił wszystko inne i rozpalił w twoim sercu wiarę? Czy masz
świadectwo, takie świadectwo?
Ø Dla mnie spotkanie Jezusa nie było tak niesamowite i konkretne jak dla św. Pawła, ale
równie ważne. Miałem, według mnie, poukładane życie: żona, dzieci, praca, samochód
i mnóstwo planów. Byłem jak Szaweł, osobą realizującą siebie. Niestety za tym nie
szedł rozwój mnie jako osoby. Wciąż tkwiłem w nałogach, przyzwyczajeniach, swoim
egoizmie i powierzchownym traktowaniu wiary jako zbioru obowiązków kościelnych do
zrealizowania. Pan Bóg miał na szczęście już przygotowany dla mnie plan.
Ø Pan Bóg skierował naszą rodzinę na rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła.
Pamiętam, że przez cały czas byłem zniechęcony i znużony niewygodami i trudem
rekolekcji. To była moja droga do Damaszku, a momentem spotkania z Jezusem było
nabożeństwo pokutne. Wtedy to Pan Jezus pokazał mi (przypomniał) o czymś ważnym,
lecz trudnym, a co musiałem opowiedzieć mojej żonie. To było jak oślepienie Pawła.
Wszystkie inne rzeczy znikły, a ja wiedziałem, że tylko rozmowa z żoną może to
uzdrowić. Od tego czasu powoli Pan przemienia moje serce, pogłębia wiarę i pomaga
mi się zmieniać.
Ø Pomyśl, czy masz w swoim życiu jakieś wspomnienie spotkania z Jezusem? Wróć do
tego momentu i tak jak św. Paweł wsłuchaj się, by rozpoznać swoje powołanie oraz do
czego wzywa 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:
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij panie moich uszu, abym usłyszał.
Dotknij Panie mojego serca i rozpal je.
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
23.01.2022, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 1, 1-4.4,14-21
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały
pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł
przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił
Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka
Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od
Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze
były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa
Pisma, któreście słyszeli.
24.01.2022, poniedziałek – Ewangelia według św. Marka 3, 22-30
Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma
Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może
Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone,
takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to
taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i
jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może
wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie
zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im
odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem:
«Ma ducha nieczystego».

29.01.2022, sobota , Św. Anieli Merici

26.01.2022, środa , Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MĘŻNIE UFAĆ

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO POGŁĘBIAĆ RELACJE Z BOGIEM ŻYWYM

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

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:

Lectio (czytanie) – przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 4, 35-41

Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-9

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

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

Meditatio (powtarzanie)

Meditatio (powtarzanie)

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

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:

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

Ø "...gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą
stronę»..." Widzę tu alegorię do życia doczesnego. Czymże innym jest to życie, jak nie
podróżą "na drugą stronę" w scenerii zapadającego wieczoru. Jezus zaprasza :
"...«Przeprawmy się na drugą stronę»..." , Jaka będzie moja odpowiedź? W której
grupie słuchaczy się znajdę? Pozostawiony z tłumem na brzegu, czy też chcę wspólnej
podróży i zabiorę Jezusa do mojej łodzi?

Ø Prawdziwa, żywa wiara, to taka łaska, która domaga się dzielenia z innymi. To łaska,
która nadaje głęboki sens naszemu życiu i pozwala podejmować decyzje odważne i
ryzykowne. Głoszenie Boga żywego nie pozostawia ludzi obojętnymi, rodzi sprzeciw
albo przyjęcie. Jesteśmy wezwani, aby wzrastać w wierze i pogłębiać nasze relacje z
Jezusem, bo tylko wtedy możemy być świadkami działającego Boga. Tylko wówczas
możemy być robotnikami wysłanymi na żniwo. Jesteśmy albo świadkami albo martwymi
chrześcijanami. Czy posiadasz głębokie relacje z Jezusem Chrystusem? Czy czujesz
się robotnikiem wysyłanym na żniwo? Czym się dzielisz?

Ø Tak, zdecydowałem, mam Jezusa na pokładzie. Lecz ta podróż, to nie będzie sielanka.
"....zapada wieczór...zrywa się gwałtowny wicher...fale biją w łódź, a łódź napełnia się
wodą…" Kłody pod nogi, przeciwności i opór materii, mogę być pewien, że kłopoty
pojawią się z pewnością. Co wówczas? Czy będę miał żal i robił wymówki?
"...«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?»…" Czy odważę się i sięgnę po
rozwiązanie, które było, jest i będzie a mam je podane jak na tacy - "... Jezus rzekł
...Nie bój się, wierz tylko!...." (Mk 5, 36) "Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię
go, bo uznał moje imię." (Ps 91, 14).
Ø Co to znaczy wierzyć? Dla mnie osobiście, istotnym duchowy doświadczeniem było
przeniesienie ciężaru z : „w co wierzę” na „komu wierzę” „...bo wiem, komu
uwierzyłem…” (2Tm 1,12) Uwierz! Porzuć lęki i troski! Zaufaj Mu!
Ø Słowa piosenki nieznanego autora: "Na jeziorze wielka burza. Jezus ze mną w łodzi
jest. On za rękę trzyma mnie. Łódka nie kołysze się. Na jeziorze wielka burza. Jezus ze
mną w łodzi jest."
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak:
Boże w Trójcy Jedyny, daj mi Twą łaskę wiary, ulecz me lęki, bądź ze mną ….
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?

Ø Łukasz pisze komu apostołowie mają głosić Dobrą Nowinę. Nowy Przekład
Dynamiczny pokazuje to w nowy sposób: Zanim zdecydujecie się zatrzymać w jakimś
domu, sprawdźcie najpierw, jakie serce ma jego gospodarz. Pozdrówcie go słowami:
"Pokój temu domowi". Jeśli będzie to człowiek łaknący Bożego Królestwa, to pokój,
który jest w was, spocznie także na jego sercu. Jeśli jednak nie szuka on bliskości z
Bogiem, to wasze pozdrowienie nie znajdzie w nim miejsca, lecz odbite - niczym echopowróci do was. Pamiętajcie, by zatrzymać się jedynie w domach, których mieszkańcy
pragną pokoju z Bogiem. Tam nie wahajcie się korzystać z jedzenia i picia, gdyż
robotnik zasługuje na swoją zapłatę. Człowiek żyjący z Bogiem żywym ma duchową
wrażliwość na pokój i wypowiadane słowo, dlatego potrafi duchowo rozpoznać takich
ludzi. Czy posiadasz duchową wrażliwość na ludzi, którzy żyją duchowo i szukają Boga
żywego?
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak:
Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję za przyjaźń z Tobą.
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?

27.01.2022, czwartek , Bł. Jerzego Matulewicza

28.01.2022, piątek , Św. Tomasza z Akwinu

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMUJĄC ŚWIATŁO MIEĆ ŻYCIE

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ

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

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:

Lectio (czytanie) – przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 4, 21-25

Ewangelia według św. Marka 4, 26-34

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

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

Meditatio (powtarzanie)

Meditatio (powtarzanie)

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

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:

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

Ø Co jest światłem? To Jezus, którego przyjmujesz w Eucharystii, Słowo Boże
przyjmowane do serca i umysłu, wszelkie łaski i obecność Boga w Tobie. On nie
przychodzi do Ciebie, żeby Ci było miło, ciepło na sercu, przyjemnie. Nawet nie po to,
żebyś się czuł umocniony. A po co? Czy nie po to przychodzi świało, by świecić na
świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Czyli Bóg
zapala w Tobie swoje światło, żeby najpierw i przede wszystkim oświetlić Twoje
wnętrze - żeby nie było już ukrytych grzechów, uzależnień, oszukiwania samego siebie,
udawania przed ludźmi i sobą samym, czy omijania pewnych tematów. Czy pozwalasz
Bożemu światłu tak działać, czy widzisz, jak Ci oświetla kolejne rejony serca/życia
skażone grzechem?

Ø Św. Marek chciał tu pokreślić, że ludzkie zabiegi nie są najważniejsze, a wzrost rośliny
dokonuje się i tak, niezależnie od pracy człowieka. Najistotniejsze jest działanie Boga i
Jego Opatrzność. Nie oznacza to, że mamy zwolnić się od odpowiedzialności za wzrost
Królestwa Bożego, ale żadne ludzkie siły nie są w stanie powstrzymać tego rozwoju i
żadne ludzkie błędy nie przeszkodzą w tym Bożym dziele.

Ø Baczcie na to, czego słuchacie. Baczyć to znaczy zwracać uwagę, przywiązywać do
tego wagę - nie lekceważyć. Można wprawdzie słuchać Słowa, przyjmować światło, ale
nie przyjmować prawdy, która się wyłania z mroku. Można słuchać a nie słyszeć,
patrzeć a nie widzieć... bo tak jest po prostu łatwiej i wygodniej. Nasz Bóg nie jest
niemy, On sam nas zapewnił wiele razy w Biblii, że przemawia i chce być słyszany.
Ø J 10, 28-29: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. To piękna
obietnica Jezusa dla Ciebie - możesz słyszeć i rozpoznawać Jego głos. Idąc za Nim
posłusznie będziesz mieć w sobie Życie ( z greki dzoe - odwieczne Boże życie) i
będziesz zawsze bezpieczny w Jego silych rękach. Czy chcesz wypełnienia tej
obietnicy? Czy w związku z tym podejmujesz walkę - by usłyszeć/ zobaczyć i poddać
oczyszczającemu działaniu łaski swoje grzechy, uzależnienia, złe nawyki, krzywdzące
relacje, kłamliwe schematy myślenia itd?
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak:
Panie proszę, oczyszczaj moje serce, bym uważniej i staranniej był Ci posłuszny. Proszę
naucz mnie widzieć to, co mi pokazujesz, słyszeć, co do mnie mówisz w swoim Słowie.
Panie co chcesz mi pokazać dzisiaj?

Ø Znowu odsłania się nam prawda o tym, że Bóg jest Panem historii, On ma moc, On jest
źródłem. Nie można Go lekceważyć. Bóg chce, abyśmy Mu zaufali, bo angażuje się w
nasze życie i ma „upodobanie w naszej drodze”. On działa przez różne wydarzenia,
które są dla nas często niezrozumiałe i trudne, ale jest wierny swoim obietnicom.
Ø Żadne ludzkie wysiłki, samodyscyplina i praca nad sobą nie są tak skuteczne w życiu
duchowym jak spotkanie z Jezusem na modlitwie, adorowanie Najświętszego
Sakramentu, czy trwanie w Jego Obecności. Bo wówczas dajemy Bogu przystęp do
siebie, tworzymy w sobie przestrzeń dla Niego, aby On mógł działać w nas. Im mniej
nas, a więcej Jego, tym lepiej. Tak jak ziarno (w tym wypadku gorczycy), aby wydać
owoc, musi obumrzeć, tak i my musimy obumrzeć, aby nie zasłaniać sobą Boga.
Królestwo Boże opiera się więc na relacji i jedynie skromnej współpracy człowieka z
Bogiem.
Ø Jest jeszcze jeden aspekt w tej Ewangelii. Mówi on o tym, że życie duchowe wciąż się
rozwija, rozrasta, nigdy nie stoi w miejscu (jeżeli się nie rozwija to automatycznie się
cofa). Spróbuj zobaczyć, jak zmienia się Twoje życie wiarą w ciągu ostatnich miesięcy,
tygodni? Czy są w nim postępy?
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, pomóż mi nie zasłaniać sobą Ciebie. Prowadź mnie do coraz większej ufności, abyś
Ty coraz bardziej był Panem mojego życia. Dziękuję Ci za to, czego już dokonałeś, za
wszystkie postępy w moim życiu duchowym.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
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Actio (działanie)

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?
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działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

