
 
Chodzić w Duchu Świętym 

 
13 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26.06.2022 

Teksty dostępne na stronie: www.onjest.pl 
 

 

http://www.onjest.pl/


 

 

 

 
Rysunek tygodnia: 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Opracowanie rozważań:  Jolanta i Jerzy Prokopiuk, Łukasz Kneć, Monika Mosior, Jolanta Mikos, 

Przemek Rożnowski, Elżbieta Gładka, Józefa Zygmunt – Dłubacz, Maria 
Bodys, Małgorzata Marsicka, Monika Klawikowska, Małgorzata Wojdowska, 
Agnieszka Fryca-Kubińska, Patrycja Nocoń, Mateusz Kisiel, Sławomir 
Łasiewicki, Magdalena Fojutowska, Katarzyna Piwko – Zacharska, Piotr 
Stawiński 

Korekta:    Jerzy Prokopiuk 
Rysunek:    Marta Stańco 
Dystrybucja broszury:  Basia i Marek Mikuccy 
Asysta kościelna:   ks. Wojciech Jaśkiewicz 
Aplikacje mobilne:  Tomek Romanowski/ Tymoteusz Abramek 
Druk:    Drukarnia Urdruk, Oleśnica 
Projekty graficzne:  Gladiatore Marketing Michał Gadomski 
 
 

Źródło czytań zamieszczonych w aneksie: www.liturgia.wiara.pl 

  



 

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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26.06.2022, niedziela  

CHODZIĆ OKRYTYM PŁASZCZEM DUCHA ŚWIĘTEGO 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

1 Księga Królewska 19,16b.19-21 

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: 

➢ Zarzucił na niego swój płaszcz. Płaszcz to niezwykły symbol. Bezradny Józef zostawia płaszcz 
(władza) w rękach manipulującej nim żony zarządcy. Booz rozciąga brzeg płaszcza nad Rut 
(opieka). Ezdrasz rozdziera swój płaszcz (pokuta), podobnie jak Hiob. Eliasz w tym geście 
przejmuje władzę i opiekę nad synem Szafata. Elizeusz biegnie za Eliaszem, z czego wynika 
że ten nie odezwał się ani słowem i po narzuceniu Elizeuszowi płaszcza... po prostu odszedł. 
Czy nie jest tak i z nami? Bóg przychodzi z łaską, propozycją, powołaniem - słyszysz Jego 
propozycję, ale następny krok należy do ciebie. To ty decydujesz, czy pobiegniesz za Nim, 
zostawiwszy swoje woły. Decydujesz każdego dnia. 

➢ ...abym potem poszedł za tobą. Elizeusz od razu zrozumiał gest. Nie był zdziwiony. Nie pytał, o 
co chodzi. Rozpoznał chwilę. Wiedział, że to jest moment zwrotny w jego życiu. Nie miał też 
myśli wyniosłych: zostałem wybrany, to właśnie ja, będę prorokiem, jestem wybrańcem! Nic z 
tych rzeczy. On tylko wiedział, że dostał przewodnika i ma ruszyć w drogę. Mało tego - idąc za 
głosem Boga, stał się sługą Eliasza. Czy moja droga za Jezusem, moje całe życie, zmierza w 
kierunku pokory czy wyniosłości? Czy moja opinia, zwłaszcza na tematy newralgiczne - 
Komunia na rękę, tradycjonalizm, charyzmatycy, papież, polityka etc. etc. etc. - idzie za mną, 
czy przede mną? 

➢ Idź i wracaj. Dlaczego Eliasz pozwala Elizeuszowi pożegnać się z rodziną, a Jezus jednemu ze 
swych słuchaczy nie pozwala (Łk 9,62)? Przecież to właściwie taka sama sytuacja. Być może 
chodzi o nastawienie serca i o rodzaj pożegnania. Elizeusz był zdecydowany, sytuacja dla 
niego była jasna, spotkanie z bliskimi było pożegnaniem i zamknięciem dotychczasowego 
etapu życia. Ów uczeń, któremu Jezus wytknął oglądanie się wstecz, prawdopodobnie wahał 
się. Spotkanie z domownikami miałoby charakter nie pożegnania, lecz rozgrzebania sytuacji. 
Może pójść, a może nie, napijmy się i przegadajmy to, bo w sumie żal... Słowo zachęca do 
umiejętności żegnania tych, których trzeba pożegnać, by pójść w dalszą drogę; do śmiałego 
zamykania sytuacji, które należy zamknąć. A ty - bracie, siostro - jaką sytuację/sprawę/relację 
w swoim życiu masz otwartą, a powinna być zamknięta? Co ci przeszkadza w zakończeniu tej 
sprawy? Obyś rozwiązał ją na sposób elizeuszowy, nie zwlekając. 

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: Pan moim 
dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Niech kroki moje zawsze zmierzają 
ku Niemu, a ścieżki moje niech będą proste. 

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?  



27.06.2022, poniedziałek , Św. Cyryla Aleksandryjskiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ RADYKALNYM 

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 8,18-22 

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: 

➢ (…) pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz – w naszych modlitwach nie raz mówimy 
Bogu takie (lub podobne) słowa: „Bądź moim Panem”, „Bądź wola Twoja”, „Panie chcę 
iść za Tobą” itd. Mówimy to szczerze, jesteśmy pełni dobrych chęci, naprawdę 
pragniemy być dobrymi chrześcijanami. 

➢ Tymczasem odpowiedź, jaką Jezus dał uczonemu w Piśmie brzmi trochę jak zimny 
prysznic. Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Podobnie jak w rozmowie z Nikodemem (J 3, 
1nn) czy z bogatym młodzieńcem (Mk 10, 17nn) Jezus jakby wybiega o krok w przód i 
w odpowiedzi odnosi się nie do tego, co zostało powiedziane, ale do tego, co kryje się 
w sercu rozmówcy. Tutaj Jezus pyta: czy naprawdę jesteś gotów porzucić swój dom, 
swój komfort, oderwać się od tego, co cię wiąże i stać się bezdomnym żebrakiem? 

➢ Patrząc również na drugą odpowiedź udzieloną przez Jezusa w dzisiejszym czytaniu 
widać, że On wcale nie ułatwia drogi tym, którzy chcą zostać Jego uczniami. Nie tylko 
nie stosuje chwytów marketingowych czy PR-owych jak dzisiejsi politycy i celebryci. 
Wręcz przeciwnie – nawet zniechęca, podnosi poprzeczkę, otwarcie mówi, że bycie 
Jego uczniem to poważna i niełatwa sprawa. 

➢ Czytając Ewangelie widać wyraźnie, że gdy chodzi o uczniów to dla Jezusa nie liczy się 
ilość, ale jakość. Bardzo jasno to widać we fragmencie z Apokalipsy: Obyś był zimny 
albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych 
ust (Ap 3, 15n). 

➢ Jakim uczniem Jezusa jestem? Czy słowo „radykalizm” można odnieść do moich 
postaw, do mojego życia? Jaka jest moja „temperatura”? 

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 bardzo pragnę być Twoim uczniem. Prowadź mnie tak, abym stał się zdolny do 
podążania za 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?  



28.06.2022, wtorek ,św. Ireneusza 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIETYM TO WOŁAĆ W KAŻDYM ZAGROŻENIU „JEZU 
RATUJ” 

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, 23-27 

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: 

➢ Dziś zwróciłem uwagę na zwrot „poszli za nim”. Uczniów nie było w łodzi a zwrot 
sugeruje też, że niechętnie poszli za Nim. Dlaczego? Jezus był w Kafarnaum, a chciał 
się przeprawić do kraju Gadareńczyków. Kafarnaum było bliskie i znane uczniom, bo 
mieli tam przyjaciół, rodzinę i było to miasto żydowskie. Tymczasem Jezus wyrusza do 
pogan, którzy postępowali wbrew Prawu (np. hodowali świnie). Ta decyzja Nauczyciela 
wzbudza w nich gniew i sprzeciw. Wsiadają do łodzi, lecz w sercach ich rozpętuje się 
burza. I właśnie to obrazuje sztorm na jeziorze.  

➢ Pan Jezus wie, co dzieje się w ich sercach i pozwala, by ta „burza gniewu” zaczęła 
przejmować kontrolę nad nimi. Pozwala, by poczuli, że tracą kontrolę i „toną”, gdyż 
dopiero wtedy są w stanie zawołać „Panie ratuj!”. Wcześniej, zaślepieni uczuciami, 
sami próbują walczyć z pożerającym ich gniewem i przegrywają. Gdy dostrzegają swą 
bezsilność wołają, a Jezus ucisza gniew w ich sercach. Daje im pokój. 

➢ Co dzień wybucha we mnie taka sama „burza”. Wybucham gniewem na żonę, gdy 
zwraca mi na coś uwagę, a ja odczytuję to jako „wytykanie” słabości. To przykre 
uczucie a mimo to Jezus pozwala mi wybuchnąć. Wtedy to odkrywam kolejne miejsce, 
gdzie jestem bezsilny, wołam Go, a On zaprasza mnie, byśmy „popłynęli i uzdrowili” 
kolejne miejsca. Tam gdzie rządzi mną mój egoizm, pycha, lęki lub samotność. 

➢ Proszę zastanów się dziś co wywołuje twój gniew lub sprzeciw. Zapytaj się Pana 
Jezusa, jaki grzech ukrywa się za tą „burzą”? Wołaj do Niego, bo tylko On jest w stanie 
uciszyć „burzę” po to, by uwolnić cię od grzechu.  

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 Jezus pokaż mi wszystkie miejsca gdzie ukrył się w moim życiu grzech i uwolnij 
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?  



29.06.2022, środa , Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYWAĆ W NOWY SPOSÓB MOC 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: 

Dzieje Apostolskie 12, 1-11 

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

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

➢ Szymon Piotr głosząc Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego stał się osobą 
niebezpieczną. Św. Łukasz pisze bowiem: Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod 
straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy. Szesnastu żołnierzy pilnowało 
samego Piotra. Więźniowie skuci łańcuchami i umieszczeni między żołnierzami, po ludzku 
rzecz biorąc, nie mieli żadnych szans na ucieczkę. Była to zwyczajowa praktyka w tamtym 
czasie. Co mógł myśleć Piotr skuty podwójnym łańcuchem, doświadczając cierpienia i 
upokorzenia? Nie tak dawno było zesłanie Ducha Świętego potwierdzone spektakularnymi 
znakami, a obecnie tylko cierpienie i upokorzenie. Publiczne więzienie, to cena jaką płaci 
Piotr za głoszenie Jezusa Zmartwychwstałego. Jaką cenę płacisz za głoszenie Jezusa 
Chrystusa w swoim życiu, choćby przez mówienie prawdy? Jaką cenę płacisz za wartości, 
które są dla ciebie ważne? 

➢ Piotr doświadczył w sposób spektakularny swojego wyzwolenia i zapewne nie 
spodziewając się takiego końca uwięzienia: Wtem zjawił się anioł Pański i światłość 
zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!” 
Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.„ Przepasz się i włóż sandały!” - powiedział mu 
anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!” Piotr doświadcza 
Bożej interwencji, w którą trudno mu było uwierzyć. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie 
wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Piotr 
potrzebował w nowy sposób uwierzyć w Bożą moc zmartwychwstania. Potrzebował jako 
człowiek doświadczający cierpienia, przekroczyć ludzkie ograniczenia i lęki. W jakich 
sytuacjach potrzebujesz doświadczyć Bożej ingerencji? Jakie cierpienie w twoim życiu 
potrzebuje odkrycia nowego sensu? 

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: Koronka biblijna 
do tekstu. 
DUŻE PACIORKI: W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym 
łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. 
MAŁE PACIORKI: Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi.  

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?  



30.06.2022, czwartek , Świętych Pierwszych Męczenników Św. Kościoła Rzymskiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W CIEMNO 

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 9, 1-8 

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: 

➢ Przyjaciele lub rodzina przynieśli człowieka, który nie mógł się swobodnie poruszać. Jakie 
mieli oczekiwania, czego pragnął sam chory? Oczywistym się wydaje, że ich celem było 
uzyskanie uzdrowienia ciała - odzyskanie sprawności. Tymczasem Jezus, widząc ich 
wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy». Wyobraź to 
sobie - jaka mogła być ich reakcja, co czuł chory? Może zapadła niezręczna cisza, pełne 
zdziwienia spojrzenia, niepewność... I może w tym momencie spotkały się spojrzenia 
Jezusa i oczy paralityka, pełne nadziei i prośby? 

➢ Bóg jest zawsze niezależny i nieprzewidywalny w swoim działaniu. Jezus miał swój pomysł 
na tę sytuację. Uwzględniał w nim nie tylko dobro paralityka, ale i innych osób. Działał 
zgodnie ze swoją pedagogiką, znając serca wszystkich wokół. Podobnie często działa 
dzisiaj - Jego plan ma etapy, które wydarzają się w ustalonym przez Niego czasie i 
porządku. Czy masz takie sytuacje, prośby, na których spełnienie wciąż czekasz? Jak 
sobie z tym radzisz? Czy czujesz rozczarowanie, zwątpienie, zawód, złość, brak nadziei? 

➢ «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy» Ta odpowiedź Jezusa niesie przesłanie, że 
Pan nie chce tylko pomóc choremu, ulżyć mu. Boga interesuje całościowy, pełny dobrostan 
człowieka. On chce obdarzać pełnią błogosławieństwa, które rozciąga się nie tylko poza 
ciało fizyczne, ale poza czas i przestrzeń tego świata - na wieczność. Taka jest Jego 
perspektywa i plan dla Ciebie - doprowadzić Cię do przyjęcia pełni Jego łaski. Naszym 
zadaniem jest w to wierzyć niezależnie od okoliczności i trudów. Walka duchowa polega na 
nie poddawaniu w wątpliwość Bożego Słowa i miłości w momencie, kiedy jest trudno, 
dzieje się coś złego. Czy widzisz u siebie takie pokusy do zwątpienia, kiedy wydaje się, że 
Bóg nie wysłuchuje prośby, kiedy cierpisz? Co wtedy robisz? Jak możesz umacniać swoją 
wiarę w takiej sytuacji? 

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 
przepraszam za chwile zwątpienia, zniecierpliwienia, za moją pychę w której narzucam Ci 
moją wolę. Proszę Panie, przymnóż mi wiary, ucz mnie, jak mam prawdziwie Ci wierzyć. Rz 
4,3: Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 

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?  



01.07.2022, piątek , Św. Ottona 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAPEŁNIAĆ SIĘ MIŁOŚCIĄ MIŁOSIERNĄ 

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 9,9-13 

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: 

➢ Spróbuj dzisiaj spotkać się z Mateuszem. Usiądź z nim w miejscu jego pracy, przyjrzyj się 
odwiedzającym go interesantom, zwierzchnikom, znajomym. Postaraj się dostrzec to, jak 
na niego patrzą. Jaki jest ich wzrok? Co o nim myślą? Zapewne ich zdanie o Mateuszu to: 
celnik i grzesznik, złodziej i łajdak. Spójrz na Mateusza – jak on się z tym czuje? Jakie 
myśli powstają w jego głowie? Czy rodzi się w nim frustracja, żal, strach, 
niedowartościowanie, nienawiść do innych, a może do siebie samego? A może próbuje 
sobie rekompensować te uczucia poczuciem wyższości nad innymi, kontrolowaniem ich i 
ściąganiem coraz większych podatków, bogactwem? 

➢ Po dniu spędzonym w komorze celnej przychodzi do Mateusza Jezus. Wystarcza Jego 
jedno słowo, aby ten wstał i poszedł za Nim. Co takiego było w spojrzeniu Jezusa? Jego 
wzrok musiał być zupełnie inny niż wszystkich, skoro wyrwał Mateusza z komory, a 
właściwie ze stylu życia, do którego był przyzwyczajony. Spróbuj dostrzec tę miłość i 
przebaczenie dla człowieka, którego wszyscy naokoło uważali za niegodnego przyjaźni. Co 
zrodziło się w sercu Mateusza? Może wszystkie te zagmatwane uczucia i sytuacje ustąpiły 
miejsca miłosiernej miłości? Może widząc przebaczenie Jezusa, równocześnie przebaczył 
sobie i innym ludziom? 

➢ A teraz spójrz na siebie samego. Jakim wzrokiem patrzysz? Jakim wzrokiem patrzą na 
ciebie inni? Jakim wzrokiem patrzysz na tych, którzy nie są dla ciebie życzliwi? Jakimi 
uczuciami napełnione są te różne spojrzenia? Więcej w nich życzliwości czy nienawiści? 

➢ I wreszcie dostrzeż wzrok, którym w tym wszystkim patrzy na Ciebie Jezus. Wzrok pełen 
miłości, cierpliwości, pokoju, życzliwości, przebaczenia, troski. Wzrok przepełniony tym 
wszystkim, czego najgłębiej potrzebujesz i pragniesz. Pozwól przenikać się tym 
spojrzeniem, niech twoje serce napełnia się miłosierną miłością Jezusa. I zobacz, co się 
stanie, jakie pragnienia rodzą się w twoim sercu. Może to jest właśnie moment, aby wyjść 
ze swojej “komory” i pójść za Jezusem? 

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, pozwól mi 
napełniać się Twoim spojrzeniem pełnym miłosiernej miłości. 

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?  



02.07.2022, sobota , Najśw. Maryi Panny Kodeńskiej, Tuchowskiej, Licheńskiej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

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 9, 14-17 

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: 

➢ "Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?" Jak mogę być radosny, 
kiedy tyle zła jest wokół? Kiedy nie potrafię poradzić sobie z codziennością, a nowe problemy 
już czekają za rogiem? Wystarczy sobie uświadomić, że Chrystus jest zawsze przy mnie i ze 
mną. Mogę tego nie dostrzegać, ale to nie zmienia faktu, że On przy mnie jest. A skoro jest 
przy mnie ktoś, potężniejszy od moich problemów to czego mam się obawiać? On wie czego 
mi potrzeba jeszcze zanim zacznę o to prosić - to dlaczego się martwić? Czy fakt, że Chrystus 
kocha mnie tak jak Ojciec kocha Jego - "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem" - 
nie jest wystarczającym powodem do radości? Czy to, że mnie odkupił - nie jest powodem do 
radości? Czy to, że wysłał Ducha Świętego, żeby wyjaśniał mi to czego nie rozumiem - nie jest 
powodem do radości? Św. Paweł pisał: "Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: 
radujcie się!". Kiedy doświadczasz trudnych chwil to może nie będziesz miał siły na uśmiech, 
ale nie daj sobie odebrać chrześcijańskiej radości! 

➢ "Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków". Trudno jest zmienić swoje życie nie 
zmieniając ... swoich poglądów. Pewnie pamiętasz słowa, które wypowiada na Tobą kapłan w 
środę popielcową: "nawracajcie się i wierzcie w ewangelię". Nawrócenie to metanoia, czyli 
zmiana myślenia. Nasze zachowania, przyzwyczajenia, grzech mogą jeszcze na długo zostać 
z nami, ale ważne jest to moje TAK - chcę wierzyć, chcę Ci ufać. Przyjmuję, że nie wszystko 
wiem, mogłem się mylić, ale teraz chcę iść za Tobą. To przez tą prostą decyzję stajemy się 
dzięki łasce nowymi naczyniami gotowymi na przyjęcie Chrystusa. Na przyjęcie Go w całości a 
nie tylko we fragmencie jako "łatę" do mojego starego życia.  

➢ "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy?". Dlaczego mam sobie tego odmawiać przecież inni 
tego nie robią? Przecież ostatecznie to nie jest złe - to czemu mam tego nie robić? Wyrzekam 
się dobra na rzecz większego dobra i robię to w pełnej wolności i radości - to istota postu. To 
wyrzeczenia pozwalają nam zmieniać nasze zachowania, które przechodzą w nawyki, a te 
ostatecznie stają się cnotami. Post to nie tylko odmawianie sobie słodyczy, posiłku etc. ale 
przede wszystkim czynienie dobra. Pięknie o tym pisze Izajasz: "Czyż nie jest raczej ten post, 
który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i 
wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, (…)”  

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: Proszę Cię Panie o 
radość w mojej codzienności. 

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 

 26.06.2022, niedziela – 1 Księga Królewska 19,16b.19-21 

 
Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz 
na proroka po tobie. [Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna 
Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] przed nim, a on przy 
dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój 
płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, 
powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem 
poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci 
uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je 
na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby 
zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. 
 
 

27.06.2022, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 8,18-22 

 
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. 
Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, 
pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. 
Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. 
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw 
pójść i pogrzebać mojego ojca”. 
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym 
grzebanie ich umarłych”. 
 

28.06.2022, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 8, 23-27 

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 
A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On 
zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, 
giniemy!» 
A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, 
powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. 
A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu 
posłuszne?» 



 

29.06.2022, środa – Dzieje Apostolskie 12, 1-11 

 
W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków 
Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to 
spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. 
Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech 
oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy 
wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się 
za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, 
Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a 
strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i 
światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: 
„Wstań szybko!” Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. „Przepasz 
się i włóż sandały!” - powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: 
„Narzuć płaszcz i chodź za mną!” Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie 
wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że 
to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, 
prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, 
przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.Wtedy Piotr 
przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego 
anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali 
Żydzi”. 
 

30.06.2022, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 9, 1-8 

 
Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego 
miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc 
ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje 
grzechy». Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On 
bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w 
waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są 
ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście 
wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania 
grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego 
domu!» On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i 
wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. 
 



01.07.2022, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 9,9-13 

 
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w 
komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On 
wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło 
wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. 
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz 
Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy 
to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. 
Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż 
ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. 
 

02.07.2022, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 9, 14-17 

 
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego 
uczniowie Jana i zapytali: "Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi 
zaś uczniowie nie poszczą?" Jezus im rzekł: "Czy goście weselni mogą 
się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy 
zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z 
surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze 
staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. 
W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. 
Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się 
zachowuje". 
 
  



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.  



 
 


