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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

18.09.2022, niedziela , Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z DETERMINACJĄ DBAĆ O SWOJĄ WIECZNOŚĆ
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 16, 1-13
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. 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:
➢ Dlaczego pan chwali nieuczciwego zarządcę, który trwonił jego majątek i uciekał się do
podstępu, by siebie ratować? O czym Jezus nas chce pouczyć? Zdaj sprawę z twego
zarządzania - to kluczowy moment. Każdy z nas stanie w takiej sytuacji i będzie musiał
zdać sprawę Bogu ze swojego życia - z tego jak zarządzał powierzonymi dobrami. Czy
masz świadomość/ poczucie bycia hojnie obdarowanym przez Boga?
➢ Darem jest życie - każdy dzień jest dany po coś, o każdym Twoim dniu Bóg zadecydował,
że masz go jeszcze przeżyć, że go potrzebujesz, by coś wykonać/ przeżyć/ zrozumieć itp.
Czas jest darem, który chyba najłatwiej nam trwonić, czy wręcz zabijać (można robić coś
"dla zabicia czasu"!). Darem jest Twój intelekt i talenty, wykształcenie, umiejętności,
wrażliwość, emocjonalność, empatia, a nawet słabość i braki (które mogą dawać szansę
innym ludziom do czynienia dobra). Wszystko czym jesteś, cała Twoja konstrukcja została
z miłością zaprojektowana tak, byś mógł wzrastać, rozkwitać, pięknieć i przynosić obfite
owoce. Wszystko co masz i czego Ci brakuje ma swój cel i sens - jest darem zadanym.
Wszystko to jest jednak tylko środkiem do celu - życia wiecznego.
➢ Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Na pochwałę zasłużyła
zapobiegliwość i roztropność - rządca zorientował się na czas, że konsekwencje jego
dotychczasowego postępowania mogą być straszne. Z determinacją, używając wszelkich
środków (także nieuczciwych) zadbał o swoją przyszłość. Jak wygląda Twoja determinacja
w dążeniu do nieba? A może żyjesz dniem dzisiejszym nie mając czasu/ sił na refleksję o
przyszłości? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Można oddać komuś połowę
długu, ale nie można dać Bogu połowy duszy, nie można być w połowie zbawionym. Bóg
od zawsze domagał się całego serca, całego człowieka. Co jest Twoim priorytetem, czy
czuwasz, aby być Bogu wiernym we wszystkich sferach życia? A gdyby Bóg wezwał Cię
dzisiaj - zdaj sprawę ze swojego życia?
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)
Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie,
proszę pokaż mi, czy nie zapomniałem się w jakiejś dziedzinie, czy nie trwonię Twoich darów
pędząc zapatrzony w codzienność, bez perspektywy celu wiecznego?
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?

19.09.2022, poniedziałek , Św. Januarego, biskupa i męczennika
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŚWIECIĆ ŚWIATŁEM CHRYSTUSA DLA INNYCH
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 8,16-18
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z
pomocy poniższego rozważania:
➢ W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza, bezpośrednio przed przypowieścią o lampie, mamy
przypowieść o siewcy. Lampa podobnie jak ziarno symbolizuje Słowo Boże. „Twoje słowo jest
lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. Słuchając Słowa Bożego, medytując,
napełniając się Nim, napełniamy się Bożą obecnością, by móc powtórzyć za św. Pawłem „już
nie żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Miej dzisiaj takie marzenie, by być tak napełnionym
Słowem Życia, Słowem Wcielonym, Jezusem po prostu, by aż świecić na innych Jego
obecnością, by inni widzieli Jego światło w swoich ciemnościach też przez nas, nasze serca,
naszą obecność, dobre słowo, podanie ręki, naszą gościnność, poświęcenie komuś czasu…
➢ By wchłonąć Słowo do serca, należy je usłyszeć i zrozumieć. „Uważajcie więc, jak słuchacie”.
Mamy być uważni na Słowo, bo wtedy zostajemy przepełniani światłem i jednocześnie stajemy
się lampą, by inni widzieli Światło. Taka niesamowita Boska ekonomia zależności jednych od
drugich. Jeśli komuś jest dane poznać i zrozumieć tajemnice Słowa i tym samym Królestwa,
ma dążyć do tego, by inni też mogli je poznać. Dostajemy Słowo, by pogłębiała się nasza wiara
i byśmy mogli być zbawieni, równocześnie stając się lampą dla innych, by oni też mogli być
zbawieni. Lampa nie świeci dla samego świecenie. Świeci dla innych. Jesteśmy więc sobie
wzajemnie potrzebni do zbawienia. Pomyśl dzisiaj przez chwilę o tej niesamowitej zależności…
➢ Nasza wiara nie może być ukryta, jak lampa schowana pod garncem, której światła nie widać,
bo ze światła schowanego nie ma pożytku, choć świeci. Tak samo światło naszego życia,
powinno świecić dla innych i wskazywać drogę, by doszli do Domu Ojca, w którym jest
mieszkań wiele i dla każdego wystarczy miejsca. Drogą do Domu Ojca jest Jezus, który sam o
sobie mówił przecież, że jest Drogą, Prawdą i Życiem. Myślisz, że nie możesz, nie powinieneś
„świecić przykładem” dla innych, bo Twoje życie jest zbyt pogmatwane, niedoskonałe? Pomyśl,
że przejście przez każdą trudność, konflikt, jest właśnie takim światłem, że można uświęcać
się w trudnościach, kiedy nie jest to łatwe. Porozmawiaj dzisiaj z Panem o tym, jaka Twoja
trudność, kryzys, sytuacja, która wydawała się bez wyjścia, mogą być takim światłem dla
innych? Oddaj to w ręce Boga i podziękuj Mu za to, gdzie dzisiaj jesteś pomimo wszystkich
trudności i kryzysów.
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, bądź moją
lampą i światłem na mojej drodze do Ciebie. Uzdolnij mnie też do bycia światłem i Twoją lampą
dla innych.
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?

20.09.2022, wtorek , Św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO TRAKTOWAĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA JAK BRATA
JEZUSA
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę
Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.
Lectio (czytanie) – przeczytaj:
Ewangelia według św. Łukasza 8,19-21
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z
pomocy poniższego rozważania:
➢ „Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.”
Był jakiś powód, dla którego Maryja i kuzyni Jezusa chcieli się dostać do Jezusa bez względu
na okoliczności. Z odpowiedzi Jezusa widać, że w tej rodzinie jest jakieś napięcie. Między
Maryją i kuzynami oraz między Jezusem i kuzynami. Czyżby kuzyni oskarżali Jezusa przed
Maryją i sytuacja wymagała wyjaśnienia? Przeszkodą w dotarciu do Jezusa stali się ludzie.
Czy masz pragnienie aby „dostać” się do Jezusa i kto z ludzi powstrzymuje Cię od tego? Czy
najbliższa rodzina, która nie żyje swoją wiarą? Czy ktoś, kto jest ważny dla Ciebie a głośno
neguje wszystko co dotyczy wiary? Czy otoczenie znajomych i przyjaciół, dla których wiara nie
ma znaczenia? Czy politycy, którzy głośną mówią o swojej wierze a swoim postępowaniem jej
zaprzeczają? Czy może duchowni gorszący Cię swoim postępowaniem? Czy próbujesz
"przebić się" przez tłum, aby dostać się do Jezusa, czy rezygnujesz ze swojego pragnienia?
➢ „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.” Jacy ludzie
mogą należeć do „rodziny Jezusa”? Ludzie heteroseksualni, jeżeli słuchają Słowa Bożego i
wypełniają je. Homoseksualiści, jeżeli słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ludzie poczęci z
in vitro, jeżeli słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ludzie świeccy, jeżeli słuchają Słowa
Bożego i wypełniają je. Duchowni, jeżeli słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ludzie
nieznający Jezusa, jeżeli słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ludzie biedni, jeżeli słuchają
Słowa Bożego i wypełniają je. Ludzie bogaci, jeżeli słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Ludzie o każdym kolorze skóry, jeżeli słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Kto jeszcze?
➢ W domu Korneliusza (rzymskiego żołnierza) Szymon Piotr w swoim przemówieniu powiedział:
Dz 10 28: „Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcami lub przychodzić do
niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać skażonego lub
nieczystego.” Dz 10 34-35 „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w
każdym narodzie miły jest mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.” Czy są osoby lub
grupa osób, co do których uważasz, że nie ma dla nich miejsca w „rodzinie Jezusa”? Czy
jesteś w stanie wejść z nimi w relacje, aby stali się „braćmi Jezusa”?
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: Ucz mnie Panie, bym
przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

21.09.2022, środa , Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewnagelisty
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM ZA JEZUSEM
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:
➢ "Pójdź za Mną!" - Ile razy słyszałeś te słowa w ostatnim czasie...? "Pójdź za mną" to przecież
nic innego jak "przebacz swojemu bratu", "nie osądzaj", "podaj chleb potrzebującemu"... "idź
mów o Mnie innym ludziom". Czy nie słyszysz tych słów będąc na Eucharystii? Czy nie
słyszysz, kiedy czytasz Pismo Święte? Jezusa nie interesują Twoje grzechy, ale chęć pójścia
za Nim. Mateusz był jednym z najgorszych - celnik, ten który zdradził swój naród i go uciskał
ściągając podatki dla okupanta. Ale to nie stanowiło żadnego problemu dla Jezusa. Ważne
było to, że wstał i poszedł. Niczego innego Chrystus od niego nie oczekiwał - reszta przyszła
potem... Czy wiem, gdzie mam iść, dokąd Chrystus chce mnie zaprowadzić?
➢ "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają". Ci którzy się źle mają to ci, którzy
często unieszczęśliwiają siebie samych, nie widząc swojej choroby i sposobu wyjścia z niej.
My mamy być solą i światłem dla wszystkich tak, żeby mogli poczuć smak prawdziwego życia.
Żeby mogło się tak stać musimy wyjść z bańki, w której żyjemy, a która oddziela nas od innych
ludzi. Z naszego kokonu bezpieczeństwa. Łatwo jest powiedzieć "nie będę się z nimi zadawał,
bo to i tamto" i zamknąć temat. Zawsze znajdziemy powody, żeby nie spotkać się z drugim
człowiekiem, ale Jezus pokazuje nam kompletnie inną postawę. Idzie do tych, którzy się źle
mają. Wystarczy, że nie odrzucę z góry tych, którzy mi nie pasują i będę otwarty na spotkanie
nie obawiając się "ubrudzenia" ich obecnością. Może po pierwszym spotkaniu nie będę widział
sensu kolejnych, ale otwartość powinna we mnie zawsze pozostać.
➢ "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Ileż to ofiar składam Bogu? Może jako ofiarę traktuję
niedzielną Eucharystię, odmówiony różaniec, datek na Kościół czy też ubogich? Pomagam, bo
głupio odmówić albo chcę dobrze wypaść w oczach innych. Modlę się, bo się przyzwyczaiłem szczególnie kiedy jestem w potrzebie. Komu jednak taka ofiara jest potrzebna? Czy Bóg
potrzebuje czegokolwiek ode mnie co mogłoby przymnożyć Mu wielkości? Czy moja
"ofiarniczość" nie jest raczej próbą zwolnienia się z tego co naprawdę ważne - miłości
okazywanej Bogu i drugiemu człowiekowi? „I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał." Chodzi o moją
motywację. Czy faktycznie zależy mi na innych, czy jedynie markuję "miłosierdzie"? "Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
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: Daj Panie, żebym
miał otwarte serce i ręce gotowe do pomocy.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

22.09.2022, czwartek
CHODZIĆ W DUCHU, TO BYĆ WRAŻLIWYM NA OBECNOŚĆ BOGA W ŻYCIU
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 9,7-9
Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.
Meditatio (powtarzanie)
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz
skorzystać z pomocy poniższego rozważania:
➢ Wieści o czynach Jezusa wzbudzały niepokój i wprowadzały w życie Heroda napięcie i
dyskomfort. Zaskakująca reakcja na dobro, które czynił Jezus. Ale tak się dzieje, gdy
człowiek wikła się w jakieś zło, jest skupiony tylko na sobie i zaspokajaniu własnych
zachcianek i pożądliwości. Można próbować usuwać Jezusa z własnego życia,
zagłuszać Jego głos. Jednak czy nam się to podoba, czy nie, ON JEST i działa w
naszym życiu i na różne sposoby próbuje nas dotknąć, poruszyć. Co mnie dzisiaj
niepokoi i porusza, jaka sfera, dziedzina (dom, praca, relacje z małżonkiem, inne)
mojego życia? Dlaczego?
➢ Nic dziwnego, że Herod chciał wiedzieć Kim jest Ten, o działalności którego tyle się
słyszy. Sam Jezus pytał też uczniów "za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt
16,13). Łatwo im było mówić o opiniach innych ludzi. O wiele trudniej było już
odpowiedzieć na pytanie: „a wy za kogo Mnie uważacie?” (Łk 9,20). Jaka jest moja
odpowiedź na to pytanie? Ona zależy od tego, czym i jak żyję, co leży w moim sercu.
Kim dla mnie jest Jezus?
➢ Herod chciał zobaczyć Jezusa z czystej ciekawości lub ewentualnej możliwości
spełnienia własnych oczekiwań. Ale w sytuacji, gdy spotkał Go słabego i bezbronnego
(po pojmaniu), zainteresowania już nie było. Bóg, który nie spełnia oczekiwań jest
często przez człowieka odrzucany i wzgardzony. Odtrącany jest także w ludziach
słabych, uciążliwych, którzy nam po ludzku przeszkadzają. Czy chcę zobaczyć Jezusa?
Czy dostrzegam Go w ludziach? Jak zachowuję się wobec głodnych, spragnionych,
chorych, przybyszów, więźniów? (por. Mt 25,35-36) Z jakimi uczynkami stanę po
śmierci przed 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, proszę aby niepokój serca, którego Ty jesteś źródłem prowadził mnie do jeszcze
większego poznania i umiłowania 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?

23.09.2022, piątek , Św. Pio z Pietrelciny
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ DAR WŁASNEGO CZASU
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 Koheleta 3, 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:
➢ Autor Księgi Koheleta pisze o oczywistej prawdzie, którą trudno przyjąć współczesnemu
człowiekowi. Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem. Czas jest darem dla każdego człowieka. Czas jest podarowany, aby człowiek
mógł dojrzewać fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Dojrzewanie jest wpisane w ludzką
egzystencję. Temu dojrzewaniu poddany był również Jezus Chrystus jako człowiek. Temu
dojrzewaniu poddana była także Maryja, Matka Jezusa. Obecnie życie człowieka jest
przeciętnie dłuższe o 100% w porównaniu do tego 150-200 lat wstecz, przez rozwój
techniki, nauki i wszelakich odkryć. W XIX wieku człowiek 40- letni był uznawany za starca.
Tyle przeciętnie lat żyli ludzie także w czasach Jezusa. Czy odkryłeś sens czasu w swoim
życiu? Czy akceptujesz czas w swoim życiu? Ile czasu poświęcasz na spotkanie z Bogiem
żywym w ramach modlitwy ze Słowem Bożym, udziału w Eucharystii?
➢ Człowiek potrzebuje odkryć czas, na który składa się wiele naszych zajęć, bycia dla innych
np. dzieci, wnuków, przyjaciół. Bez obecności w czasie nie ma miłości ani przyjaźni.
Poświęcony czas naszym dzieciom, wnukom, przyjaciołom to inwestycja we wzajemne
relacje. Nie ma relacji bez poświęconego czasu. Brak relacji to fundowanie sobie
nieświadomie samotności. Dziecko może mieć oboje rodziców i być sierotą, ponieważ
rodzice nie poświęcają mu czasu w postaci przez wspólną pracę, czytanie, rozmowy,
modlitwę. Aby mieć relacje z Jezusem potrzebujemy poświęcić swój czas na modlitwę i
obecność, na poznawanie Boga żywego w Jego Słowie. Ile czasu poświęcasz na pracę?
Ile czasu poświecasz na budowanie relacji? Ile czasu poświęcasz na budowanie relacji z
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: Koronka biblijna
z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas
rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania
i czas leczenia.
MAŁE PACIORKI: Wszystko ma swój czas.
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.
Actio (działanie)
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

24.09.2022, sobota
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODPOWIADAĆ NA WEZWANIE BOŻE
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 Koheleta 11,9-12, 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:
➢ Autor księgi Koheleta napomina nas, abyśmy właściwie wykorzystywali podarowany
nam czas: Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się
rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe
pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg!
➢ Bóg żywy pragnie, abyśmy właściwie wykorzystali swoje życie, każdy okres naszego
życia. On doskonale wie, że tylko Jego plan dla naszego życia jest najlepszym
rozwiązaniem. Decyzja dotycząca tego, jak chcemy przeżyć nasze życie i co z tym
życiem zrobić, należy jednak do nas.
➢ Bóg zna doskonale naszą historię życia, najmniejsze szczegóły i nasze pragnienia. Bóg
mówi i do nas: Pójdź za Mną! Bóg ciągle powtarza do nas to wezwanie, niezależnie ile
razy odrzuciliśmy Jego zaproszenie.
➢ Bóg oczekuje od nas zaufania i współpracy z Jego łaską, niezależnie od tego w jakim
okresie życie jesteśmy. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości,
zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich
upodobania.
➢ Bóg mówi do nas: wyrusz w drogę, na którą cię zapraszam. Wyrusz, zanim przyjdzie
twój koniec życia na ziemi. Śpiesz się, bo czas jest krótki. Czy odpowiadasz na Boże
wezwanie? Czy nie łudzisz się, że sam sobie w życiu poradzisz? Czy akceptujesz
podarowane okresy swojego życia?
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, proszę Cię o łaskę zaufania, że Ty masz dla mnie najlepszy plan życia. Uzdolnij
mnie do odpowiedzi na Twoje wezwanie.
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
18.09.2022, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 16, 1-13
Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę,
którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go
do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego
zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł
sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie?
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie
ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał
pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto
beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i
napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?”
Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i
napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie
postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z
podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam:
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej
sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej
sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w
zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam
prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie
okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego
miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie
służyć Bogu i Mamonie!»
19.09.2022, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 8,16-18
Jezus powiedział do tłumów:
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod
łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy
wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione,
ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie
ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.
20.09.2022, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 8,19-21
Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do
Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na
dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i
moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.
21.09.2022, środa – Ewangelia według św. Mateusza 9, 9-13
Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,
siedzącego w komorze celnej, 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».
22.09.2022, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 9,7-9
Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez
Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z
martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych
proroków zmartwychwstał.
A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie
rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.
23.09.2022, piątek – Księga Koheleta 3, 1-11
Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas
wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas
burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia

i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot
cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas
tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas
zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas
nienawiści, czas wojny i czas pokoju.
Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się
pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko
pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak
jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż
do końca.
24.09.2022, sobota – Księga Koheleta 11,9-12, 8
Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się
rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym,
co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził
Bóg!
Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo
młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę
swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i
przyjdą lata, o których powiesz: «Nie mam w nich upodobania»; zanim
zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po
deszczu; w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą
silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią
się patrzące w oknach; i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot
młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy
przymilkną; odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na
drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i
pękać będą kapary; bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego
domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; zanim się przerwie srebrny
sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię
kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a
duch powróci do Boga, który go dał.
Marność nad marnościami – powiada Kohelet – wszystko jest marnością.

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.

