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Drodzy parafianie, 

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

 

Broszura składa się z 3 części, w kolejności: 

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

 

Możesz z niej korzystać w następujący sposób: 

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

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

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

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

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

 

Pozdrawiamy i życzymy błogosławionego spotkania ze Słowem Bożym - Redakcja 
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27.11.2022, niedziela  

OCZEKIWAĆ PANA TO OTWIERAĆ SIĘ NA 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: 

List do Rzymian 13, 11-14 

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: 

➢ Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa - piękny zwrot, ale co on konkretnie dla 
Ciebie oznacza? Jak sobie wyobrażasz to przyobleczenie siebie w Jezusa? Czy o nie 
zabiegasz? 

➢ Przyobleczmy się w zbroję światła! Zbroja jest mocna, chroni, ale też nadaje kształt, 
wygląd, tożsamość. Ubrać na swoje serce zbroję światła, ubrać Jezusa... Może to 
znaczy przyjąć Jego moc jako swoją tarczę ochronną? Może to przyjąć Go jako swoją 
tożsamość - "formę", która nadaje kształt Twojemu sercu i życiu? 

➢ Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli 
będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha 
uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których 
prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by 
się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8, 12-
14) To Duch Święty, Duch Jezusa jest tym, który ma moc uformować nas, nadawać 
nam kształt Jezusa (jako Jego rodzeństwa). Ten, który ukształtował Jezusa w łonie 
Matki, może ukształtować Go również w Tobie, może przyoblec Cię w Niego. Jak 
możesz zadbać, by być bardziej posłusznym Duchowi Świętemu? Może jest coś, czym 
szczególnie zasmucasz Ducha Św. i zamykasz się na Jego łaskę? 

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, formuj moje serce, nadawaj kształt moim pragnieniom, decyzjom, 
reakcjom. Niech Twoja miłość będzie siłą, która mnie ożywia i prowadzi. Proszę Panie, 
pokaż mi, co mogę zrobić, by być Ci bardziej posłusznym? 

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?  



28.11.2022, poniedziałek  

OCZEKIWAĆ PANA, TO WIERZYĆ JEGO SŁOWU 

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, 5-11 

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: 

➢ „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój 
sługa odzyska zdrowie.” Za każdym razem, gdy czytam te Słowa, wzbudzają one mój 
podziw, a równocześnie może jakiś rodzaj zawstydzenia. Czy ja potrafię mieć taką 
wiarę, tak ufać? Przypominają mi też, że moja wiara to małe kroki i małe decyzje 
zawierzania siebie i swojego życia Bogu każdego dnia. To kierowanie myśli w Jego 
stronę przy każdej podejmowanej decyzji, codziennie pytanie Go co mam robić i jaką 
drogą iść. Zawierz dzisiaj Panu kolejny raz swoje życie. Tak z serca, swoimi słowami, 
jak najprościej potrafisz... 

➢ Taka postawa setnika zakłada pokorę. Cechę, o którą bardzo nam trudno. Warto, 
szczególnie teraz, na progu tegorocznego Adwentu, przypominać sobie, że wszystko 
co mamy, z życiem na czele, zawdzięczamy Panu Bogu. I że wszystko jest Jego łaską. 
Trzeba nam każdego dnia pozbywać się ze swojego serca postawy, że coś nam się 
należy, poza godnością i szacunkiem wynikającymi z faktu, że jesteśmy ludźmi 
stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo. Poproś dzisiaj Pana o pokorne, pełne wiary 
serce... 

➢ Ileż nadziei jest w końcówce dzisiejszej przypowieści - jesteśmy ludźmi „ze Wschodu i z 
Zachodu”, z różnych kultur i światów, którzy każdego dnia wybierają, by iść za 
Jezusem. To słowa pełne nadziei na życie wieczne. Jezus uzdrawia nas swoim 
Słowem, tak jak uzdrowił sługę setnika. Wystarczy nam wsłuchiwać się w nie każdego 
dnia i uwierzyć, że Jego Słowo zawsze nas będzie przemieniać. I to zawsze na lepsze.  

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 powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiony mój duch, moja dusza, moje całe życie… 

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?  



29.11.2022, wtorek  

OCZEKIWAĆ PANA, TO SIEBIE POWŚCIĄGAĆ, ABY UWOLNIĆ PRZESTRZEŃ DLA JEGO 
ŁASKI 

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 10, 21-24 

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 tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym…” Pan Jezus się rozradował. 
Rozradował się, w tej właśnie chwili. Dlaczego? W lekturze wróćmy do początku rozdziału. 
Ewangelista Łukasz relacjonuje: "Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu 
dwóch i wysłał ich ...przed sobą ... dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: ... 
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki." Łk 10,1-3. Chwila w której Pan Jezus się 
rozradował jest chwilą powrotu owych uczniów całych i zdrowych, co więcej pełnych satysfakcji 
po wykonaniu misji. "Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością..." 

➢ Fragment rozpoczyna się opisem radości i refleksji nad pierwszym sukcesem misyjnym. Kim 
byli ci pierwsi misjonarze? Pan Jezus wybrał ludzi prostych, pełnych ograniczeń i słabości. 
Lecz pomimo tego, a może przeciwnie, właśnie dlatego, że sami sobą niewiele mieli do 
zaoferowania, działania tych prostaczków w imię Jezusa były nadzwyczaj skuteczne i 
obfitowały w cuda. Ich ego nie rozpychało się nadmiernie, dzięki czemu pozostawiało 
przestrzeń do działania Łaski. Byli jak karta do zapisania, jak glina do uformowania. Podobnie 
tu i teraz. To nie ja mam przyćmiewać swym blaskiem. Moje "ja" musi ustąpić, by zrobić 
miejsce dla Prawdziwej Światłości. Słyszałem człowieka, który za dewizę ma zdanie: "Pan Bóg 
nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych". Tak! Pozwólmy się Bogu uzdalniać!  

➢ "Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn 
zechce objawić. Tak Panie Jezu, "Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie" (J 14, 6). Aby żyć tak naprawdę, trzeba iść z Tobą. Poza 
Tobą, Jezu Chryste, nie ma zbawienia. Dziękujemy za wspólnotę Twojego Kościoła, którą 
zechciałeś nam objawić. Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie 
ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Żyjemy w kraju, gdzie posługuje wielu kapłanów 
i cud przeistoczenia na ołtarzach dzieje się w wielkiej liczbie każdego dnia. W naszej ojczyźnie 
Łaski Komunii Świętej możemy dostąpić właściwie bez ograniczeń. Bądźmy za to wdzięczni. 
Na świecie istnieje wielu zacnych, dobrych ludzi, którzy pragnęliby żyć w takiej oazie w jakiej 
my żyjemy, lecz nie będzie im to dane. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby wytrwali. 

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, chcę iść 
za Tobą. Co dzień na nowo zapieram się samego siebie. Każdego dnia, co rano, ponownie biorę 
mój krzyż i naśladuję 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?  



30.11.2022, środa , Święto św. Andrzeja, Apostoła 

OCZEKIWAĆ PANA ZWRACAJĄC UWAGĘ NA SPRAWY DUCHOWE 

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 19,2-3.4-5ab 

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 Psalmu mówi o zdumiewającej prawdzie, że cała przyroda rozpoznaje swojego 
Stwórcę. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień 
opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Można powiedzieć, że przyroda i 
cała natura jest pokorna. Wie, że jest stworzona przez swojego Stwórcę, a ona jest 
stworzeniem. Jest powierzona człowiekowi i ma służyć człowiekowi. Drugą 
oszałamiającą prawdą jest fakt, że Bóg oddał na służbę człowiekowi wielkie duchy – 
aniołów i archaniołów: Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, 
posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? (Hbr 1,14) Aniołowie są 
potężni, piękni i pokorni i pragną służyć człowiekowi. Tylko czy człowiek chce, czy ja 
chcę, respektować w moim życiu prawa natury i prawa duchowe? 

➢ Człowiek jako jedyny byt funkcjonuje na poziomie świata materii i świata ducha. Tylko 
wtedy, kiedy szanuje te dwa porządki jest prawdziwym człowiekiem. Kiedy człowiek 
szanuje i respektuje prawa natury? Wtedy, kiedy przyjmuje w swoim życiu Boży plan 
wobec siebie i całego stworzenia. Kiedy szanuje przyrodę, w której żyje. Również 
wtedy, kiedy szanuje prawa biologii rządzące naszym organizmem. 

➢ Człowiek szanuje prawa duchowe, kiedy nawiązuje relację ze swoim Stwórcą i zaczyna 
Go poznawać takim, jakim On jest. Kiedy zaczyna się modlić i rozważać Słowo Boże. 
Kiedy przeznacza konkretny czas na sprawy ducha. Tylko wówczas może być 
szczęśliwy. Może czas tegorocznego adwentu potraktuj jako nowe twoje otwarcie się 
na Bożego Ducha? Jako okazję do poświęcenia większej uwagi i czasu sprawom 
ducha? 

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 poznania praw natury i praw ducha, które dałeś człowiekowi. 
Proszę Cię o łaskę powrotu do tych praw w moim życiu. 

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?  



01.12.2022, czwartek  

OCZEKIWAĆ PANA TO WYPEŁNIAĆ JEGO SŁOWO 

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 7, 21.24-27 

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: 

➢ Mówienie do kogoś "Panie" zobowiązuje. Zasypywanie słowami, aby przekonać o 
wyborze kierunku życia, niestety spełznie na niczym. Jedynym potwierdzeniem są 
czyny. Same deklaracje i zapewnienia, które nie są wypowiadane z głębi serca, 
przekonanego, że należy ono do Pana, są jak liście jesienne unoszone przez wiatr. 
Ważnym rozgraniczeniem jest tu zauważenie tego, co jest naszą ludzką słabością a co 
świadomym wyborem pełnienia swojej woli. Każdy, kto pełni wolę Ojca, a z powodu 
grzesznej natury nie robi tego w 100%, będzie w królestwie niebieskim. Słowa i tylko 
słowa wskazują, że człowiek postawił siebie jako pana i stał się samowystarczalny. Nie 
potrzebuje Boga i poznawania Jego woli. 

➢ Według Jezusa pełnienie Jego woli buduje trwałą relację, która jest podobna do domu 
zbudowanego na skale. Trwały, mocno usadowiony i niezniszczalny. Obraz więzi, która 
przetrwa wszelkie nawałnice, wojny i zawieruchy. Budowanie na Bogu- skale - tworzy w 
nas obraz Najwyższego, który jest źródłem tylko miłości i dobra. Jego miłości nie 
ugaszą żadne niszczycielskie wody i nawałnice życia (Pnp8,7). 

➢ Drugi dom budowany na piasku. Symbol niestałości i popadania w ruinę. Warunki 
panujące na zewnątrz są takie same, ale ten dom jest zbudowany na naszych słowach i 
naszym samouwielbieniu. Jak buduję? Na czym buduję? Czy założyłem fundament w 
Jezusie? Czy na bieżąco dbam o "konserwację" mojego 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: 
Panie, daj mi zawsze pamiętać, aby być tym, który wypełnia Słowo a nie tylko tym, który 
słucha. 

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?  



02.12.2022, piątek , Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera 

OCZEKIWAĆ PANA, ABY UJRZEĆ SWOJĄ ŚLEPOTĘ 

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, 27-31 

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: 

➢ Życie człowieka niewidomego jest bardzo ograniczone i w jakimś sensie odgrodzone od 
innych. Fizyczna ślepota jest łatwa do zdiagnozowania. Niewidomi wołali za Jezusem, 
ponieważ czuli ogromny ciężar takiego życia. Wiedzieli, że są niewidomi. Ulituj się nad 
nami, Synu Dawida! To wołanie pełne pokory i determinacji, na które Jezus nie mógł nie 
odpowiedzieć. Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» 
Byli zdeterminowani, bo nie mieli nic do stracenia. Bóg żywy kocha ludzi 
zdeterminowanych. Taką osobą była biblijna Syrofenicjanka, która prosiła o uwolnienie 
swojej córki. Osobą zdeterminowaną była wdowa, która nachodziła sędziego oraz 
przyjaciel, który przyszedł w nocy do swojego przyjaciela prosząc o chleb dla swoich gości. 
Wszyscy otrzymali to czego potrzebowali. Czy jesteś osobą zdeterminowaną? Z jakimi 
problemami się borykasz i one ciągle nie mają swojego zakończenia? 

➢ Bardzo często jesteśmy ludźmi niewidomymi wewnętrznie. Nie dostrzegamy 
otrzymywanego dobra. Nie dostrzegamy drugiego człowieka oraz jego trudu i ofiary. Nie 
dostrzegamy dobra, które nam czyni. Możemy być zaślepiani trzema postawami - pychą, 
złością i egocentryzmem. Pycha, to matka wszystkich innych grzechów a ponieważ żyjemy 
w kulturze pychy, to w taki czy inny sposób jesteśmy zanurzeni w pysze. Człowiek 
zaślepiony pychą nie ma za co dziękować, ponieważ nie widzi otrzymanego dobra. 
Zakłada, że wszystko mu się należy. Gdy reagujemy złością na sprzeciw, zranienia nie 
potrafimy ujrzeć całej prawdy o tej osobie, która nas   zraniła i wyłącznie oskarżamy. 
Egocentryzm koncentruje nas na nas samych, dlatego trudno jest nam zobaczyć fakty i 
możliwości innych osób, które nas zraniły. Czy dostrzegasz swoją ślepotę? Czy 
dostrzegasz źródło swojej ślepoty? Czy wołasz do Jezusa, tak jak niewidomi z dzisiejszego 
czytania? 

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: Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: 
«Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» 

MAŁE PACIORKI: Wierzycie, że mogę to uczynić? 

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?  



03.12.2022, sobota , Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

OCZEKIWAĆ PANA PRZEZ GŁOSZENIE JEGO SŁOWA 

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

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

 Ewangelia według św. Mateusza 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8 

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: 

➢ Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 
złe duchy. Jezus wysyła uczniów z dość mocnym posłaniem. Co sobie myśleli 
uczniowie, którzy usłyszeli słowa Jezusa: uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy…. Czy wierzyli w to co 
Jezus im przekazał? Jaka była ich wiara słysząc takie słowa? Bóg jest ten sam wczoraj, 
dziś, na wieki – czy wierzę, że dzisiaj Bóg również posyła swoich uczniów i te słowa są 
nadal aktualne? Czy jestem w stanie uwierzyć, że z Jezusem i przez Jezusa mogę 
modlić się o uzdrowienie także Ja – człowiek  XXI wieku? 

➢ Leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Czy zdaję sobie sprawę, że Jezus ma 
moc wyleczyć mnie dzisiaj z moich chorób, z moich słabości? Czy idę do Jezusa i 
zanoszę mu pod Jego Krzyż wszelkie choroby swoje, swojej rodziny? A może jestem 
niedowiarkiem, który nie wierzy, że Jezus uzdrawia DZISIAJ? Nie ma takiej sprawy, 
której Jezus nie mógłby uzdrowić lub przemienić. Jaka jest moja wiara w te słowa? 

➢ Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Czy odbieram te słowa jako wezwanie 
dla mnie do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie zmartwychwstałym, Jezusie Zbawicielu? 
Komu ostatnio powiedziałem o Jezusie? Co czuję, kiedy czytam słowa Świętego Pawła 
z Listu do Rzymian : Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli. Jakże mieli 
usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? ( Rz10,14). Czy modlę się również o powołania 
kapłańskie i zakonne? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o dar potrzebny mi……….. 

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 

 27.11.2022, niedziela – List do Rzymian 13, 11-14 

 
Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina 
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy 
uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc 
uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy 
przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w 
rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w 
Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając 
żądzom. 
 

28.11.2022, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 8, 5-11 

 
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, 
mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». 
Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». 
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod 
dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, 
choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a 
idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». 
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: 
«Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak 
wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z 
Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w 
królestwie niebieskim». 
 

29.11.2022, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 10, 21-24 

 
Jezus rozradował się w duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
 
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko 
Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». 
 



Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które 
widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów 
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a 
nie usłyszeli». 
 

30.11.2022, środa – Psalm 19,2-3.4-5ab 

 
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. 
Niebiosa głoszą chwałę Boga, 
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. 
Dzień opowiada dniowi, 
noc nocy przekazuje wiadomość. 
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, 
których by dźwięku nie usłyszano: 
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, 
ich słowa aż po krańce świata. 
 

01.12.2022, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 7, 21.24-27 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, 
Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 
mojego Ojca, który jest w niebie. 
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać 
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł 
deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on 
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można 
porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na 
piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na 
ten dom. i runął, a upadek jego był wielki». 
 
  



02.12.2022, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 9, 27-31 

 
Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali 
głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, 
niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę 
to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» 
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się 
stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: 
«Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko 
wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 
 

03.12.2022, sobota –  Ewangelia według św. Mateusza 9, 35 – 10, 1. 
5a. 6-8 

 
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych 
synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i 
wszystkie słabości. 
 
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce 
niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». 
 
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 
nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i 
wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie 
wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i 
głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe 
duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 
 
  



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.  



 
 


