
           Adwentowe 

Rekolekcje 
ze Słowem Bożym 

TYDZIEŃ I - 2012 

 Jak rozważać Słowo Boże? 
 
Propozycje metod  rozważania Słowa Bożego 
 
I. Namiot Spotkania (w nawiązaniu do Wj 33,7-11)  

Uwagi wstępne:  
Odpowiednie miejsce (umożliwiające skupienie), czas (bez pośpie-
chu), pozycja ciała („godna i wygodna"). Powinien być praktykowa-
ny codziennie (jest sprawdzianem naszej wiary). Nie powinien trwać 
krócej niż 15 minut (trzeba mieć czas dla Boga). Najlepiej praktyko-
wać: rano – w ramach modlitwy porannej (wstając odpowiednio 
wcześnie), wieczorem - w ramach modlitwy wieczornej (przed go-
dziną 22:00, aby nie być zbyt zmęczonym) lub w ciągu dnia – na 
przykład w drodze ze szkoły, z pracy (w kościele, obok którego 
przechodzisz), przed lub po Mszy Świętej; w czasie adoracji Naj-
świętszego Sakramentu (w naszej parafii kościół jest otwarty cały 
czas i w kaplicy bocznej jest codziennie wystawienie Najświętszego 
Sakramentu). 
 
Przebieg modlitwy 
1. Wzywam pomocy Ducha Świętego - korzystam z modlitw do Du-
cha Świętego lub modlę się własnymi słowami. 
2. Uświadamiam sobie obecność Boga - Bóg jest obecny przy mnie 
tu i teraz, jest dla mnie - ciągle czeka. Jezus jest moim przyjacielem, 
cieszy się mną, kocha mnie, jest mi życzliwy. Jest to spotkanie miło-
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ści, w czasie którego Pan chce do mnie mówić. Chce mi coś kon-
kretnego powiedzieć przez słowo Boże. 
3. Wzbudzam w sobie ciekawość - zastanawiam się, co Jezus chce 
mi dzisiaj powiedzieć - przyjmuję postawę oczekiwania. 
4. Czytam określony fragment Pisma Świętego powoli 
i ze zrozumieniem, jeśli trzeba to i drugi i trzeci raz... (propozycje 
fragmentów podane są dalej).  
5. Trwam w ciszy oczekując głosu Boga - cierpliwie i z ufnością, 
ujarzmiając wyobraźnię, rozum i pamięć. 
6. Rozmawiam w sercu z Panem Bogiem - o tym, co od Niego usły-
szałem. 
7. Jeżeli wydaje mi się, że Pan Bóg chce ode mnie coś konkretnego, 
czynię stosowne postanowienie - lepiej czynić postanowienia małe 
i możliwe do zrealizowania niż wielkie, których nie jesteśmy 
w stanie dotrzymać. 
8. Dziękuję Bogu za audiencję i słowo - kto często dziękuje, staje się 
radosny. 
9. W osobistym notatniku zapisuję najważniejsze myśli, które się 
zrodziły - aby ocalić je od zapomnienia, by móc do nich w każdej 
chwili powrócić. 
 

II. Lectio divina („Bo że czytanie”)  

Etapy modlitwy 
 
I. LECTIO  („czytanie”) 
 - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla 
ciebie Duch Święty. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle 
słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całą twoją 
istotą.  
- Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie 
i wewnętrznie.  
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- Czytaj wybrany tekst słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czy-
tanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia zapa-
miętywanie.  
- Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą.  
- Ucałuj Pismo Święte z miłością.  
 
II. MEDITATIO („rozmyślanie, rozważanie”)  
- Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi 
do mnie?". Medytacja jest to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę 
Słowa: pilne skupienie twojego umysłu i poszukiwanie ukrytej 
prawdy. Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa 
będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad 
fragmentem, który przykuł Twoją uwagę. Przylgnij do słowa nowe-
go, które cię zadziwia lub niepokoi. Powtarzaj je i rozważaj. Jak Ma-
ryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.  
- Rozpocznij lekturę cichym głosem.  
- Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę. Nasycaj 
się nim.  
- Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo tzn. powiąż słowo lub zda-
nie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl.  
- Wypisz słowa, które dzisiaj najbardziej do ciebie przemówiły. 
Umieść je na widocznym miejscu jako "drogocenny klejnot dnia". 
 
III. ORATIO  („mówienie”)  
- Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić 
Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spon-
tanicznie owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu 
zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w 
poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: 
uwielbiaj, dziękuj i proś.  
- Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to Kim jest w twoim życiu.  
- Przywołaj na pamięć co Bóg uczynił w historii twojego życia.  
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- Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.  
Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie, podczas 
Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca...  
 
IV. CONTEMPLATIO  
(„kontemplacja, uważne wpatrywanie się, smakowanie”)  
 
- Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy 
Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, uko-
jenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia 
Słowa.  
- Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu. 
- Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie 
On przebywa.  
- Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze 
jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym - staraj się patrzeć 
Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby 
wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspek-
tywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.           

Autor: ks. Krzysztof Wons  
 
Centrum Formacji Duchowej    ul. św. Jacka 16;   30-364   Kraków  
tel. (0-12) 269 2397 tel/fax (012) 254 6060  tel. kom. 0694 448170  
e-mail: cfd@salwatorianie.pl                www.cfd.salwatorianie.pl 
 
 
Na następnych stronach znajdziesz propozycje modlitwy Słowem 
Bożym na poszczególne dni tygodnia: 
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3 grudnia – poniedziałek – Ew. św. Mateusza rozdz. 8, w. 5-11 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św. odnale-
ziony w Piśmie Św. tekst. Zastanowię się co Bóg do mnie osobiście 
mówi w tym tekście. Na jakie sytuacje w moim życiu odpowiada? Do 
czego wzywa? Czego mnie uczy? Później przeczytam poniższe roz-
ważanie szukając dalej słowa dla mnie. 

U progu kolejnego Adwentu, w szczególnym czasie, bo w 
Roku Wiary, przyglądamy się setnikowi i jego spotkaniu ze Zbawi-
cielem. Widzimy jak dzieje się cud, który po ludzku nie wymaga 
żadnego wysiłku, żadnych planów, przygotowań i działań. Setnik 
przychodzi do Jezusa w pełni świadomy swojej grzeszności i słabo-
ści, i prosi o uzdrowienie swojego sługi. Wie do kogo i po co przy-
chodzi – do Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł na 
świat, by dać ludziom odkupienie – nowe życie. Nie boi się, że przez 
swoją niedoskonałość nie zostanie wysłuchany przez Jezusa. Od-
ważnie prosi o zdrowie, wyznając przy tym WIARĘ w to, że Jezus 
ma moc uzdrawiania. Setnik wierzy Bogu, zawierza Mu. A Jezus 
niczego więcej nie oczekuje, tylko głębokiej, autentycznej, żywej 
WIARY. Nie wymaga upokarzania się przed nim, błagania czy „za-
pracowania” na cud, ale WIARY! 

W czasie każdego Adwentu przygotowujemy się również do 
ostatecznego przyjścia Pana przy końcu czasów. Przygotowujemy się 
także do Uroczystości Bożego Narodzenia, czasu, w którym wspo-
minamy Jezusowe przyjście na świat w ludzkim ciele..   

Czy gdy Zbawca przyjdzie, znajdzie WIARĘ u Ciebie?  Czy 
dziś potrafisz zawierzyć Mu całkowicie? Czy w swojej codzienności, 
w rodzinie, w pracy, na studiach, w szkole, we wspólnocie, przeży-
wając trudności, cierpienie, potrafisz Mu oddać siebie, wszystkie 
swoje sprawy, które Cię przerastają (przerażają) i powiedzieć: Jezu 
ufam Tobie, Ty się tym zajmij?! 

***** 
 
4 grudnia – wtorek – Ew. św. Łukasza rozdział 11, w. 21-24 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św. odnale-
ziony w Piśmie Św. tekst. Zastanowię się co Bóg do mnie osobiście 
mówi w tym tekście. Na jakie sytuacje w moim życiu odpowiada? Do 



        ADWENTOWE REKOLEKCJE ZE SŁOWEM BOŻYM 2012 
 
    6 

czego wzywa? Czego mnie uczy? Później przeczytam poniższe roz-
ważanie szukając dalej słowa dla mnie. 
„Objawiłeś prostaczkom […] gdyż takie było Twoje upodobanie…” 
- tak naprawdę to wszystko zależy od Boga. Mogę stawać na uszach, 
a i tak Syn objawia temu, komu chce. Tylko osobista relacja z Jezu-
sem pozwala mi odkryć Ojca i Jego miłość do nas. Bóg nie chciał, 
abym go kochał z przymusu, bo tak wypada, nie chciał nas zapro-
gramować do kochania. Dał nam wolną wolę, bo chciał, abym ja sam 
zapragnął go pokochać. Bez przymusu, nie zastanawiając się, czy 
wypada, nie kalkulując, czy mi się to będzie opłacało. On zakrył ta-
jemnice królestwa przed mądrymi i roztropnymi a objawił prostacz-
kom. W innym tłumaczeniu objawił tym, którzy są jak małe dzieci. 
Bo małe dziecko jest spontaniczne, kocha z radością, czuje, czego 
chce Ojciec i samo domaga się, czego pragnie. Stanie przed Ojcem i 
będzie krzyczeć: daj, daj, daj. Małe dziecko to mały gwałtownik, a 
tylko gwałtownicy wejdą do królestwa niebieskiego. 

***** 
    
5 grudnia – środa – Ew. św. Mateusza rozdział 15, w. 29-37 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św. odnale-
ziony w Piśmie Św. tekst. Zastanowię się co Bóg do mnie osobiście 
mówi w tym tekście. Na jakie sytuacje w moim życiu odpowiada? Do 
czego wzywa? Czego mnie uczy? Później przeczytam poniższe roz-
ważanie szukając dalej słowa dla mnie. 
 

Nikt z nas zapewne nie uzdrowi wielkiej liczby chromych, 
niewidomych, ułomnych, czy niemych. Nikt z nas też zapewne nie 
nakarmi tłumu ludzi w jednej chwili. Możemy jednak zwyczajnie 
być z chorymi, pomagając im choćby obecnością. Możemy też na-
karmić głodnego. To też będzie powód do wielbienia Boga i stanie 
się  naszym konkretnym udziałem w zbawczej misji Chrystusa. 

Miłość nie jest wielka dopiero wtedy, gdy przejawia się spek-
takularnymi sukcesami. Miłość  jest wielka już wtedy, gdy jest i gdy 
jest prawdziwa. Coś takiego jak mała  MIŁOŚĆ nie istnieje. 

***** 
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6 grudnia – czwartek – Ew. św. Mateusza rozdział 7 w. 21 i 24-27 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św. odnale-
ziony w Piśmie Św. tekst. Zastanowię się co Bóg do mnie osobiście 
mówi w tym tekście. Na jakie sytuacje w moim życiu odpowiada? Do 
czego wzywa? Czego mnie uczy? Później przeczytam poniższe roz-
ważanie szukając dalej słowa dla mnie. 
 

Najpierw słuchać… Czy ja potrafię słuchać tego, co mówi do 
mnie Bóg  słowami Pisma Świętego, przez nauczycieli Kościoła, 
ustami swoich kapłanów, przez wydarzenia. 
Lecz tylko słuchać, to za mało, to dopiero początek drogi. Cechą 
człowieka mądrego (człowieka wiary) jest słuchać i wypełniać 
(słowa). 
Dopiero wtedy budujemy nasz „dom”- nasze życie na skale. 
Niepodobna przeżyć życie i nie doświadczyć siły wezbranych 
potoków i uderzeń wichrów. Wtedy ostoi się tylko ten, kto zbudował 
na skale. 
 
7 grudnia – piątek – Ew.  św. Mateusza rozdział 9 w. 27-31 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św. odnale-
ziony w Piśmie Św. tekst. Zastanowię się co Bóg do mnie osobiście 
mówi w tym tekście. Na jakie sytuacje w moim życiu odpowiada? Do 
czego wzywa? Czego mnie uczy? Później przeczytam poniższe roz-
ważanie szukając dalej słowa dla mnie. 
 

Jezus objawia się uczniom jako potężny i mocny Bóg, kiedy 
uzdrawia dwóch niewidomych, którzy z wiarą i mocą wołają, pro-
sząc o litość – odzyskanie wzroku. Mesjasz, zgodnie z proroctwami, 
głosi pełne mocy słowa i z mocą uzdrawia. 
Dwaj niewidomi już wierzą, że Jezus jest Synem Dawida, Mesja-
szem, Synem Bożym. Jezus zaspokoił ich potrzebę.  
Będzie miał odtąd dwóch nowych świadków. Prosi ich o milczenie 
teraz, w tym miejscu. Ale nie potrafią zachować milczenia wśród 
swoich bliskich, znajomych i sąsiadów. Czy ja również potrafię 
uwierzyć w moc Jezusa tak, jak ci niewidomi? Czy tak jak oni potra-
fię wręcz nachalnie prosić Jezusa o cud odmiany w moim życiu? 
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Czy ja potrafię z wiarą głosić wśród ludzi, że miłość Jezusa jest tym, 
na czym powinno mi zależeć najbardziej?   
Czy ja potrafię dzielić się z innymi tym, co mi na każdy dzień daje 
Jezus? 
 
8 grudnia – sobota – Ew. św. Łukasza rozdział 1 w. 26-38 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św. odnale-
ziony w Piśmie Św. tekst. Zastanowię się co Bóg do mnie osobiście 
mówi w tym tekście. Na jakie sytuacje w moim życiu odpowiada? Do 
czego wzywa? Czego mnie uczy? Później przeczytam poniższe roz-
ważanie szukając dalej słowa dla mnie. 
 
 Maryja jest prostą, młodą dziewczyną. Jej codzienność w 
Nazarecie jest szara i zwyczajna. Jej ciche życie widzi i miłuje Bóg. 
Bóg wchodzi w moje zwyczajne życie z łaską – tak jak w życie Ma-
ryi. Zna mój trud, moje plany i pragnienia. Czy czuję się obdarowany 
i strzeżony przez łaskę? Czy jestem w stanie łaski uświęcającej?  
Będę wpatrywał się w Maryję, która słucha słów Anioła. Nie odrzuca 
trudnych słów Boga. Zastanawia się nad nimi i pyta. Czy w chwili 
trudnych, życiowych wyborów potrafiłem stawać przed Bogiem na 
modlitwie i prosić o światło?  Jak zachowuję się wobec Bożych na-
tchnień, zwłaszcza, gdy są trudne do przyjęcia? Maryja godzi się na 
Boże plany, choć po ludzku wszystko pozostaje dla Niej niezrozu-
miałe. Ufa planom Boga pomimo swoich pytań. Wierzy, że dla Boga 
nie ma rzeczy niemożliwych. W serdecznej modlitwie zawierzę całe 
swoje życie Maryi: moje pragnienia i plany. Poproszę Ją, aby pomo-
gła mi oddać to wszystko Bogu. Zakończę modlitwę słowami 
„Zdrowaś Maryjo”. 
 
 


