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WSTĘP 

 
Lectio Divina, któremu patronuje święty Józef, to szkoła
Jezusa. Chcemy tak, jak święty Józef, wsłuchiwać się w
rozmawiać, odpowiadać na Jego pytania. Będziemy uczyć się
na Słowo Boże, które nie tylko objawia to, co wydarzyło się
przede wszystkim ma być obecne i kształtować moje życie.  
 
Lectio Divina to przede wszystkim codzienne rozważanie
Świętego. W tym roku proponujemy skupić się na Ewangelii
dobrze będzie, jeżeli uda się stworzyć grupę, w której będziemy
rozważanym Słowem. Może to być grupa parafialna, grupa
najbliżsi. Materiałem do rozważania na spotkaniu w grupie
Ewangelii z niedzieli. Dzięki temu, oprócz tzw. „echa Słowa”,
tym, co Bóg chce mi osobiście powiedzieć, będziemy jeszcze
niedzielną Eucharystię. 
 
Poniżej proponowany schemat indywidualnego rozważania
Słowa Bożego oraz przebiegu spotkania. 
 

www.szkolabiblijna.gda.pl   

 

szkoła przebywania blisko 
w Jego słowa, z Nim 
się nowego spojrzenia 
się w przeszłości, ale 

rozważanie fragmentu Pisma 
Ewangelii z dnia. Oprócz tego 

będziemy mogli podzielić się 
grupa znajomych, czy nasi 

grupie będzie fragment 
Słowa”, czyli podzielenia się 

jeszcze głębiej przeżywać 

rozważania codziennej porcji 
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CODZIENNA MEDYTACJA 
 
Znajdź miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał i w
się skupić. Wyłącz telefon, staraj się odłożyć to, 
i wygospodaruj czas na medytację (ok. 30 minut, chociaż na
mniej), najlepiej z rana. 

Rozpocznij od modlitwy do Ducha Świętego. Możesz prosić
posłużyć się modlitwą z książeczki lub skorzystać z modlitwy,
w Szkole Biblijnej: 

Duchu Święty, tchnienie Boga Ojca,  
Ożywicielu utworzonych z prochu ziemi,

Mądrości przekazujących świętą Ewangelię
Rozpal serce i otwórz mój umysł,  
abym dał się poprowadzić Słowu,  

które Ciałem się stając, ukazało prawdziwą miłość.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego i Matko Słowa, módl

Następnie przeczytaj fragment Ewangelii przeznaczony na 
półgłosem). Staraj się to zrobić tak, jakbyś słyszał tekst po raz
jeszcze raz, zatrzymując się podczas drugiej lektury na fragmentach,
mocno dotykają. Dobrze, gdybyś sobie wyobraził opisywaną
że jesteś obecny w samym jej centrum. Użyj do tego wszystkich
słuchaj, wyobrażaj sobie zapach, smak itd. 

Przejdź do rozważa tekstu na podstawie przesłanych materiałów.
Bogiem w szczerości serca i odpowiedz sobie na postawione 
dłużej nad tym, co najbardziej Cię dotka. 

Od medytacji przejdź do modlitwy. Podziękuj Panu Bogu
w czasie rozważania tekstu biblijnego. Uwielbij Go za Słowo,
i za wszelkie dobro, którym nas nieustannie obdarza. 

Zapamiętaj jedno zdanie, które odebrałeś jako osobiście do C
je w sercu przez cały dzień i często powtarzaj. Jeżeli 
to podziel się otrzymanym Słowem z drugim człowiekiem. 

Przeczytany tekst zawsze pobudza do przemiany życia. Zrób 
związane z tym, co dzisiaj możesz zmienić, poprawić, 
pomodlić. 

Powróć do porannego tekstu w czasie wieczornej modlitwy. 
całego dnia, jak Pan Bóg działa poprzez swoje Słowo. Podziękuj
również zrobić drobne postanowienie na dzień następny. 
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kilka wskazówek 

w którym będziesz mógł 
 co może rozpraszać  

na początku może być 

prosić Go swoimi słowami, 
modlitwy, którą odmawiamy  

 
ziemi, 

Ewangelię 
 
 
miłość. 
módl się za nami! 

 dany dzień (najlepiej 
raz pierwszy. Przeczytaj 
fragmentach, które Cię 

opisywaną scenę, pomyśl,  
wszystkich zmysłów: patrz, 

materiałów. Stań przed 
 pytania. Zatrzymaj się 

 za to, co Ci pokazał  
Słowo, które nam zostawił  

Ciebie skierowane. Noś 
 masz taką możliwość,  

 drobne postanowienie 
 za kogo możesz się 

 Zobacz z perspektywy 
Podziękuj za to. Postaraj się 
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PRZEBIEG SPOTKANIA 

Ze względu na to, że będziemy rozważali niedzielną Ewangelię
gdyby spotkania odbywały się pod koniec tygodnia. Na początku
uczestnicy się poznali (przynajmniej swoje imiona, mogą też 
o sobie). Wydrukuj też dla każdego tekst rozważanej Ewangelii
medytacji. 

a) MODLITWA (ok. 10 minut) 

Dobrze będzie, jeżeli zgromadzicie się wokół ikony, można
Zacznij spotkanie modlitwą. Niech to będzie prośba o dary
o otwarcie serc uczestników na Słowo Boże. Poprowadź 
spontaniczną modlitwę uczestników. Można zaśpiewać pieśń 

b) CZYTANIE SŁOWA i KOMENTARZ (ok. 10 minut) 

Wyznacz osobę, która przeczyta tekst Ewangelii (wolno i wyraźnie).
potrzeba, można to zrobić dwukrotnie. Dobrze, gdyby wszy
sobą. W czasie lektury warto używać ołówka do podkreślania,
Po przeczytaniu tekstu niech uczestnicy powiedzą o tym, co
zdanie, które ich szczególnie dotknęło. Ten etap czytania
wspólną modlitwą, np. „Chwała Ojcu”. 

Następnie zrób (lub odczytaj z materiałów pomocniczych) wprowadzenie
Należy zwrócić uwagę na kontekst dalszy i bliższy omawianego
jego powiązanie z tym, co poprzedza i następuje po danej perykopie,
i miejsce akcji oraz osoby w niej występujące. Warto również
słowa i ewentualnie wskazać na greckie określenia, które mogą
znaczeń. Na koniec warto wspomnieć o różnych odniesienia
choćby skojarzeniach omawianej Ewangelii z innymi tekstami

c) ROZWAŻANIE EWANGELII i DZIELENIE SIĘ SŁOWEM

Teraz pozwól ludziom indywidualnie pochylić się nad tekstem.
siedząc na swoich miejscach, ale można także rozejść się po
przejść do innych pomieszczeń. Rozważamy tekst i odnosimy
codzienności (co Bóg chce mi powiedzieć poprzez swoje 
sobie opisywaną scenę, używając do tego wszystkich zmysłów.
wydrukowanymi pytaniami do tekstu. Po zakończeniu indywidualnej
wracamy na swoje miejsca i rozpoczynamy wspólne dzielenie

Do dzielenia nie należy przymuszać, nie należy też przerywać
osoby mogą odnosić się do wypowiedzi poprzednika. Dzięki
„echo Słowa”. W dyskusji postaraj się podprowadzić innych 
omawianego tekstu z innymi fragmentami Pisma Świętego. Dzięki
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propozycja 

Ewangelię, dobrze by było, 
początku zadbaj o to, żeby 

 powiedzieć kilka zdań 
Ewangelii oraz pytania do 

można też zapalić świecę. 
dary Ducha  Świętego,  
 ją, ale też pozwól na 
 do Ducha Świętego. 

wyraźnie). Jeżeli jest taka 
wszyscy mieli tekst przed 

podkreślania, robienia notatek itp. 
co podkreślili, odczytają 

czytania (lectio) kończymy 

wprowadzenie do tekstu. 
omawianego fragmentu oraz 

perykopie, określić czas  
również wyjaśnić trudne 
mogą mieć wiele różnych 

odniesieniach, powiązaniach czy 
tekstami w Piśmie Świętym. 

SŁOWEM (ok. 30 minut) 

tekstem. Mogą to uczynić 
po całej sali czy nawet 

odnosimy go do swojej 
 Słowo). Wyobrażamy 

zmysłów. Posługujemy się 
indywidualnej medytacji 

dzielenie się.  

przerywać wypowiedzi. Kolejne 
Dzięki temu uzyskamy tzw. 

 do odkrycia skojarzeń 
Dzięki temu uczestnicy 
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PRZEBIEG SPOTKANIA 

przekonają się o pięknej prawidłowości, że najlepszym „komentarzem
Świętego jest samo Pismo Święte”. Nie bój się spontanicznych
niemniej pilnuj, żeby dzielenie „nie zeszło na manowce” 
w wymądrzanie czy jałową dysputę. Naczelną zasadą powinno
przeze mnie powiedzieć drugiemu człowiekowi. 

d) MODLITWA (ok. 10 minut) 

Medytacja niech przerodzi się w spontaniczną modlitwę dziękczynienia
bienia. Dziękujemy i uwielbiamy Boga za otrzymane Słowo,
spotkania, za odkryte tajemnice Bożej miłości itp. Warto
wyzwoliła w uczestnikach spotkania postanowienie przemiany
podjęcie drobnego postanowienia na najbliższy tydzień?). Zaśpiewajcie
koniec i, jeżeli w spotkaniu uczestniczy kapłan, niech pobłogo
Można też zachęcić do tego, by podjąć modlitwę za siebie wzajemnie.

Na koniec spotkania rozdaj wszystkim wydrukowane teksty Ewa
(razem z „instrukcją obsługi”) na cały tydzień. 
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propozycja 

„komentarzem do Pisma 
spontanicznych wypowiedzi, 

 i nie przemieniło się  
powinno być to, co Bóg chce 

dziękczynienia i uwiel-
Słowo, za współuczestników 
Warto też, żeby modlitwa 

przemiany życia (może 
Zaśpiewajcie pieśń na 

pobłogosławi całą grupę. 
wzajemnie. 

Ewangelii i rozważania 


