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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

14.08.2022, niedziela, Św. Maksymiliana Marii Kolbego
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z PEŁNĄ DETERMINACJĄ PRZEĆ KU GÓRZE
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:
List św. Pawła do Hebrajczyków 12, 1-4
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:
➢ biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach - św. Paweł nie raz porównywał życie
wiarą do biegu w zawodach sportowych. Np. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem. (2 Tm 4,6), albo: zapominając o tym, co za mną, a
wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do
jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. (Flp 3, 13-14) Czy Twoje życie wiary
porównałbyś do startu w zawodach, patrząc na nie tak, jak apostoł? Autor podkreśla kilka
rzeczy - wytrwałość (biegnijmy wytrwale), wysiłek (wytężając siły, pędzę), świadomość celu
i skoncentrowanie na nim. Jak te parametry wyglądają u Ciebie?
➢ Św. Paweł w taki sposób przeżywał swoją wiarę i tego uczy innych: Czyż nie wiecie, że gdy
zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje
nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów,
wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś
nieprzemijającą. (1 Kor 9, 24-25) Według niego obie te rzeczywistości (zawody i wiara),
jeśli są traktowane poważnie, wymagają podobnej dyscypliny, wysiłku oraz zapału.
Sportowiec poświęca wszystko dla treningu - całe życie podporządkowuje jednemu celowi.
Pod ten cel układa swoje plany długofalowe, swoją dietę, rytm dnia i nocy, rodzaj i czas
wypoczynku. Sportowiec jest zdeterminowany, wytrwały, ćwiczy swoje ciało i psychikę wszystko koncentruje na celu, stawia wszystko na jedną kartę. Dla nas tym celem i jedyną
karta powinien być Bóg i życie z Nim w wieczności. W jakim stopniu ten najwyższy cel
rzeczywiście porządkuje Twoje życie?
➢ Może ktoś powie: tak się nie da, albo ja nie dam rady. Końcowe werstety dzisiejszego
czytania są odpowiedzią: Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką
wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie
opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.
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: Duchu
Św. proszę, rozpal moje serce pragnieniem, tęsknotą i miłością, które będą mnie popychać,
motywować do biegu. Uwolnij mnie Panie z letniości i bylejakości - bo Ty jesteś godzień
wszelkiego wysiłku i starania. "Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!" (Pnp 1,4)
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

15.08.2022, poniedziałek , Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WIERZYĆ W ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁA
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:
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:
➢ Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycja sięgająca czasów
apostolskich głosi, że Maryja zasnęła w otoczeniu apostołów, a kiedy później otwarto Jej grób,
okazało się, że jest pusty. Papież Pius XII, który przeżył tragedię II wojny światowej, aby
umocnić w ludziach przekonanie o szacunku i godności człowieka, w 1950 r. w konstytucji
apostolskiej „Munificentissimus Deus” (Najszczodrobliwszy Bóg), ogłosił dogmat o
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. W uzasadnieniu - przywołując myśl św. Jana
Chryzostoma - napisał, że "Bóg nie chciał, aby ciało tej, która nosiła Dawcę Życia, doznało
skażenia w grobie". Moje serce podpowiada mi też, że Jezus nie mógł się doczekać swojego
spotkania z Mamą, która nie tylko nosiła go w swoim łonie, ale też była Jego najwierniejszą
uczennicą i dzięki ich wzajemnej tęsknocie za sobą, tak szybko została wzięta do Nieba...
➢ Maryja jest więc tą, która uprzedziła nas w drodze do zmartwychwstania i jest już w Niebie
wraz z ciałem. Jej wniebowzięcie jest dla nas zapewnieniem, że na końcu czasów wszystkie
nasze groby będą puste. I podkreśleniem tego, co znaczy, że Chrystus pokonał śmierć. Każde
Słowo z dzisiejszych czytań zwraca nas ku tej wielkiej tajemnicy: "w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności" (1 Kor 15,22). Maryja w swojej kolejności
została już wzięta do Nieba, co pokazuje, że w tej „własnej kolejności” jest miejsce dla każdego
z nas. Jakże to pocieszająca i kojąca perspektywa. Z kolei dzisiejsza Ewangelia przypomina
nam słowa Magnificatu, czyli pieśni uwielbienia Maryi, która całe swoje życie uczyniła jednym
wielkim dziękczynieniem i wdzięcznością Panu za to, co jej uczynił. Maginificat daje nam więc
podpowiedź, jak naszą drogę do Nieba uczynić łatwiejszą – żyć miłością i wdzięcznością Bogu
za wszystko. Jak Maryja.
➢ Dla mnie osobiście, Wniebowzięcie jest też świętem, które przypomina o godności ciała, jako
świątyni Ducha Św. To dobry moment by zastanowić się jak traktuję własne ciało? Czy o nie
dbam, czy je szanuję, jak traktuję swoją seksualność? Niedawno przeczytałam również, że w
niektórych krajach przyjęło się nazywanie Wniebowzięcia Maryi „wielkim dniem kobiet”, by
podkreślić rolę kobiety, która wydaje na świat człowieka, a potem troszczy się o zaspokajanie
jego potrzeb cielesnych i duchowych.
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: Maryjo, dziękujemy
Ci za to, że wstawiasz się za nami w Niebie. Oddajemy Ci się dzisiaj w opiekę. Chcemy być cali
Twoi. Prowadź nas prosto w ramiona swego Syna. Amen.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

16.08.2022, wtorek, Św. Stefana Węgierskiego
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UWALNIAĆ SIĘ SWOJE SERCE OD PRZYWIĄZAŃ
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 19, 23-30
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:
➢ Słowa wypowiedziane w dzisiejszej Ewangelii przez Jezusa do uczniów padają
bezpośrednio po rozmowie Jezusa z bogatym młodzieńcem, którą słyszeli również
uczniowie. Młodzieniec zapytał Jezusa: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby
otrzymać życie wieczne?” W Ewangelii Marka i Łukasza to pytanie brzmi: „Nauczycielu
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus uświadamia młodzieńcowi, że
tylko Bóg jest jedynym źródłem Dobra, a jeżeli ktoś chce osiągnąć życie wieczne, to niech
zachowuje przykazania. Jaki jest Twój stosunek do czynionego przez Ciebie dobra? Czy
czynione przez Ciebie dobro nie jest Twoim bogactwem, które zawdzięczasz tylko sobie?
Jeżeli tylko Bóg jest Dobry, to czy jesteś świadomy, że każde dobro, które robisz, zrodziło
się najpierw w Twoim sercu a jego inicjatorem był Bóg żyjący w Twoim sercu?
➢ „Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego”.
Dlaczego bogaty ma trudniej, żeby się zbawić? Czy biednemu łatwiej się zbawić? O jakim
bogactwie mówi Jezus? Co decyduje, że coś jest dla nas bogactwem a coś nie? W Łk 6,34
Jezus mówi „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. Jakie dobra tego świata
uwięziły Twoje serce? Czy to jest bogactwo materialne lub bieda? Czy zabieganie o
pozycję i urzędy lub uciekanie od życia? Czy pożądania ciała? A może nakazy i zakazy
religijne? Co więzi Twoje serce?
➢ „każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole,
stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.” Co znaczy opuścić swój dom
dla Jezusa, aby osiągnąć życie wieczne? Czy zawsze trzeba fizycznie opuścić swój dom?
Czy Twoi rodzice nie pozwalają „opuścić” Ci domu przez podejmowanie decyzji za Ciebie
lub poprzez wymuszanie opieki nad nimi? Czy jako rodzic pozwalasz, aby Twoje dzieci
opuszczały dom poprzez samodzielne myślenie, samodzielne podejmowanie decyzji i
samodzielny wybór drogi życiowej? Czy wspierasz je w "opuszczeniu" domu? Czy po
fizycznym opuszczeniu domu rodzinnego nie targa Tobą poczucie winy, że coś
powinieneś? Czy Twoje relacje rodzinne nie są przeszkodą do „opuszczenia” domu?
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 cichy i
pokornego serca uczyń serce moje według Serca Twego.
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?

17.08.2022, środa , Św. Jacka
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ BLISKO PANA
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:
Psalm 23, 1b-3,3b-4.5.6
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:
➢ W psalmie 23 przyglądamy się temu, jaki obraz Boga nosimy w naszym sercu. Ojciec,
Stwórca, wojownik, przyjaciel, oblubieniec, dobry Pasterz. Który obraz najbardziej odnosi się
do twojego życia? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie zachęcam, abyś zastanowił się
najpierw nad obrazem swojego życia. Czym jest dla mnie moje życie, moja droga? Czy jest
udręką, zadaniem do spełnienia? A może jest pustką, cierpieniem, ciągłym wołaniem o
poczucie jakiegokolwiek sensu, szczęścia? Czy trwam w niedowierzaniu, że Bóg chce mnie
prowadzić tam, gdzie nie brakuje mi niczego, nad wodę, nad zielone pastwiska.... Te wszystkie
obrazy, które mamy przed oczyma, kiedy kolejny raz czytamy ten psalm.
➢ Jaką owcą jestem? Szczęśliwą w rękach Pana, czy czekającą na coś jeszcze, coś więcej? Czy
ufam, że Pan mnie prowadzi, ochrania, wyposaża, troszczy się? Czy słowa psalmu traktuję
tylko jako piękne słowa? Ale nie moje, bo ja tak nie czuję, nie myślę o Bogu, nie potrafię tak
wierzyć? Wiara to nie tylko słowa, to także czyny, a Jezus Syn Boży jest z nami, przyszedł na
świat, naraził się złu, chciał nas oszczędzić, właśnie nas zbawić. Wielką cenę zapłacił za nas
Jezus, żebyśmy mogli być blisko Pana, cieszyć się Jego obecnością. Żebyśmy mogli
zaspokoić naszą pustkę, pocieszyć się w cierpieniu, znaleźć siłę do życia i spełniania naszych
ludzkich ról, zadań, w miejscach, gdzie zostaliśmy powołani.
➢ Powierz Pan swą drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał (Ps 37, 5). W wielu miejscach, nie
tylko w tych psalmach, Bóg pokazuje, że pragnie nas prowadzić, ochraniać, troszczyć się. O ile
Mu się powierzymy, ON zna nas, nasze potrzeby, silne i słabe strony, nasze tęsknoty i
upodobania, tylko On wie najlepiej, nawet ja sama siebie tak dobrze nie znam. Wiele razy
przekonałam się już, że moje wybory nie zawsze wychodzą mi na dobre. A więc, jaki masz
obraz Boga? Jako Osoby, przed którą musisz się wykazać nieskazitelnością, może chcesz
prze Nim uciec, bo się czegoś obawiasz, nie potrafisz zaufać do końca? Czy wierzysz, że Pan
jest Dobrym Pasterzem, który Ciebie, właśnie Ciebie, tuli i przygarnia do siebie? Jeśli brak Ci
takiej wiary, to spójrz na Krzyż, i patrz długo. A potem proś o łaskę doświadczenia miłości
Boga.
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie daj mi
zasmakować Twojej bliskości, Chcę być jak ta owca, jak maleńkie dziecko w rękach Ojca,
bezpieczne, kochane, szczęśliwe, bo blisko Ciebie.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

18.08.2022, czwartek
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODDAWAĆ BOGU CHWAŁĘ
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Księga Proroka Ezechiela 36, 23-28
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:
➢ Tak mówi Pan: «Chcę uświęcić wielkie imię moje - Bóg domaga się chwały, a ponieważ
ludzie Mu jej nie oddają, postanawia sam zadziałać i uzdolnić nas do uwielbienia Go.
Kolejne zdania opisują, jakie uwielbienie się Panu podoba, jakiego pragnie. Czy masz
świadomość, że oczyszczenie z grzechów, nawracanie się, wzrost w uświęceniu jest
oddawaniem chwały Bogu? Każde zwycięstwo Jego łaski jest Jego chwałą i uwielbieniem
Jego miłosierdzia. Każda spowiedź, każdy sakrament, każde Twoje małe zwycięstwo nad
pokusą i słabością - dokonane ze względu na Boga - jest oddaniem Mu chwały. Każdy gest
miłości, akt pokory, rezygnacji z siebie, usłużenia bliźnim ze względu na Jezusa jest aktem
uwielbienia.
➢ Bóg wie dobrze na co nas stać i wie, jak bardzo niezdolni jesteśmy do takiego życia.
Dlatego jego ratunek nie polega na pomocy czy obniżeniu poprzeczki. Jego sposób jest
radykalny - to transplantacja serca: zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z
ciała. Czy Ty też tego pragniesz? Masz gotowość, by zaryzykować i oddać swoje serce, by
w zamian otrzymać nowe? Wyjęciu serca musi towarzyszyć moment pustki - śmierci. To
wymaga totalnego zawierzenia, że Bóg nie zostawi Cię z pustym wnętrzem. To skok w
ciemność, to wiara na słowo - Jego Słowo. Chcesz tego?
➢ Bóg uczciwie mówi, co jest Jego celem i po co posyła Ducha Św. Nie dla naszej
przyjemności, rozwiązania problemów, ułatwienia życia: Ducha mojego chcę tchnąć w was
i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich
postępowali. Duch Św. ma do wykonania w Tobie konkretne zadanie - uzdolnić Cię do
oddawania chwały Ojcu - upodobnić Cię do Jezusa. Albowiem tych, których od wieków
poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był
pierworodnym między wielu braćmi. (Rz 8, 29) Czy też tego pragniesz i do tego dążysz?
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Ojciec mój przez
to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. (J 15,8) Duchu
Św. pozwalam Ci i błagam Cię o to, byś uwielbił we mnie i przeze mnie Ojca Wszechmocnego Odwiecznego Pana Zastępów godnego wszelkiej chwały!
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?

19.08.2022, piątek , Św. Jana Eudesa
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO OTWORZYĆ SWÓJ GRÓB
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty,
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Księga Proroka Ezechiela 37, 1-14
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz
skorzystać z pomocy poniższego rozważania:
➢ Możemy mieć w swoim życiu sfery, które zostały złożone do grobu i stały się
wyschniętymi kośćmi. Są to sfery, które zostały tak bardzo zranione, że całymi latami
nie chcieliśmy do nich zaglądać, a tym bardziej ich dotykać. Dla niektórych mogą być to
chore relacje z domu rodzinnego. Dla jeszcze innych sfera życia seksualnego. Dla
jeszcze innego jego małżeństwo albo relacje z dziećmi. I Bóg żywy ma moc przywrócić
do życia wszystkie sfery naszych wyschłych kości. Chciejmy usłyszeć w swoim sercu
Boże Słowo: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam
daję ducha, byście ożyły. Potrzebujemy uwierzyć, że Bóg żywy ma moc oczyścić i
ożywić nasze obumarłe sfery życia. Które sfery twojego życia są wyschniętymi kośćmi?
Co było powodem, że zostały złożone do grobu twojego życia?
➢ Bóg żywy właśnie dzisiaj wylewa swoją miłość w postaci słów proroka Ezechiela:
Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg:
Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli». Potrzebujemy
zobaczyć grób swojego życia. Grób, to miejsce, gdzie już nie boli. Jest to miejsce
bezpieczne, ale wyłącznie dla umarłych. Miejsce, w którym nie doświadcza się lęków,
utrapienia, głębokiego cierpienia, porzucenia, ubiczowania np. słowem. Chciejmy, aby
te miejsca powróciły znowu do życia, bo On Bóg żywy ma moc przemienić nasz
wszelaki ból w błogosławieństwo i życie. Bóg życia i śmierci zaprasza cię do życia w
pełni obfitego. Jaka jest twoja decyzja?
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:
Koronki biblijne z tekstu:
DUŻE PACIORKI: Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy i mów do ducha: Tak
powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby
ożyli».
MAŁE PACIORKI: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój.
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?

20.08.2022, sobota , Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UPODABNIAĆ SIĘ DO CHRYSTUSA SŁUGI
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 23, 1-12
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:
➢ …lecz uczynków ich nie naśladujcie. Uczeni i faryzeusze to tacy ówcześni celebryci i łatwo
znaleźć odniesienie. …żeby się ludziom pokazać, to jak pęd do zaistnienia w mediach; frędzle
u płaszczów to pogoń za tym, co modne; zaszczytne miejsca na ucztach to jak lans na
imprezach; chcą, by ich pozdrawiano – gotowi na wszystko, byleby zyskać i utrzymać
popularność. Całkowite skoncentrowanie na sobie, ale czy w jakimś stopniu nie dotyczy także
mnie i ciebie? Jezus pokazuje zupełnie inny wzorzec, totalne zaprzeczenie powyższego. Ten
wzorzec to bycie sługą. Jaki wzorzec bycia sługą daje Jezus?
➢ Istotą służby Jezusa jest wypełnienie woli Ojca. “Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego,
który Mnie posłał , i wykonać Jego dzieło” (J 4,34). Ale do tego Jezus potrzebował napełnienia
Duchem Świętym, co dzieje się podczas chrztu w Jordanie. Jeśli Jezus potrzebował do swojej
służby Ducha Świętego, to o ileż bardziej my go potrzebujemy! Wołaj o Ducha Bożego, jeśli,
jak Jezus, chcesz wypełnić Boży plan.
➢ Do służby trzeba być odpowiednio przygotowanym, zaprawionym. Dla Jezusa tym czasem jest
kuszenie na pustyni. Doświadczanie przez nas pustyni jest czasem, w którym wyraźnie
możemy zobaczyć i nauczyć się, że jesteśmy stworzeniami zależnymi od Boga. Przez ten
obraz mamy dostrzec, że u podstaw wszystkich naszych osiągnięć, umiejętności, sukcesów,
dokonań, leży Boża łaska i Boża moc. Bóg poprzez Swoje wychowujące doświadczenia
sprawia w ten sposób „wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka w nas” (Ef 3,16), czyni nas
gotowymi do służenia innym. Czy zatem dziękujesz Panu za takie doświadczenia?
➢ Po trzecie, służba ma swój praktyczny wymiar w oddaniu życia. „Bo i Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45).
Ale to nie tylko śmierć ze względu na wyznawane wartości, może o wiele częściej to takie
drobne czyny, takie “małe umieranie” ze względu i dla Jezusa – gdy jesteś wolontariuszem i
tracisz czas dla innych, gdy poświęcasz siły wychowaniu dziecka, gdy dajesz czas rodzinie,
gdy kształcisz się, aby lepiej usłużyć innym przez wykonywaną pracę… Wszystko to, co cię
kosztuje a służy zbudowaniu i rozwojowi drugiego człowieka. Czy odnajdujesz w sobie takie
pragnienie i takie czyny?
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, otwórz
moje oczy, abym zobaczył potrzeby drugiego człowieka i uczyń moją wolę zdolną do konkretnej
odpowiedzi. Z miłości. Tak, jak robiłeś to Ty.
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
14.08.2022, niedziela – List św. Pawła do Hebrajczyków 12, 1-4
Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki
ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale
w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze
przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano,
przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie
Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką
wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu.
Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.
15.08.2022, poniedziałek – ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy Aniołów.
16.08.2022, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 19, 23-30
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu
trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam:
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do
królestwa niebieskiego».
Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być
zbawiony?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga
wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za
Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam
wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały,
wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby
sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści
dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie
wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a
ostatnich pierwszymi

17.08.2022, środa – Psalm 23, 1b-3,3b-4.5.6
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.
18.08.2022, czwartek – Księga Ezechiela 36, 23-28
Tak mówi Pan: «Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest
pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja
jestem Pan, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę
was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z
powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali
czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych
bożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza,
zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę
tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali
przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju,
który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym
Bogiem».
19.08.2022, piątek – Księga Proroka Ezechiela 37, 1-14
Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i
postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł
dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie

wyschłe.
I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?»
Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie:
«Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa
Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was
otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i
dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I prorokowałem,
jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna
po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło
ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.
I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i
mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i
tchnij na tych pobitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i
duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo
wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto
mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego
prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i
wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie,
że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu
mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego,
i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.
20.08.2022, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 23, 1-12
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem,
ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom
na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne
miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich
pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie
chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz
Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

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.

