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Lectio Divina, któremu patronuje święty Józef, to szkoła przebywania blisko Jezusa. Chcemy tak, jak święty 
Józef, wsłuchiwać się w Jego słowa, z Nim rozmawiać, odpowiadać na Jego pytania. Będziemy uczyć się nowego 
spojrzenia na Słowo Boże, które nie tylko objawia to, co wydarzyło się w przeszłości, ale przede wszystkim ma 
być obecne i kształtować moje życie.  

Lectio Divina to przede wszystkim codzienne rozważanie fragmentu Pisma Świętego. W tym roku proponujemy 
skupić się na Ewangelii z dnia. 

Poniżej podaję proponowany schemat indywidualnego rozważania codziennej porcji Słowa Bożego oraz 
przebiegu spotkania. 

CODZIENNA MEDYTACJA 

Znajdź  miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał i w którym będziesz mógł się skupić. Wyłącz telefon, 
staraj się odłożyć to, co może rozpraszać i wygospodaruj czas na medytację (ok. 30 minut, chociaż na początku 
może być mniej), najlepiej z rana. 

Rozpocznij od modlitwy do Ducha Świętego. Możesz prosić Go swoimi słowami, posłużyć się modlitwą                     
z książeczki lub skorzystać z modlitwy, którą odmawiamy 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 się za nami! 

Następnie przeczytaj fragment Ewangelii przeznaczony na dany dzień (najlepiej półgłosem). Staraj się to zrobić 
tak, jakbyś słyszał tekst po raz pierwszy. Przeczytaj jeszcze raz, zatrzymując się podczas drugiej lektury na 
fragmentach, które Cię mocno dotykają. Dobrze, gdybyś sobie wyobraził opisywaną scenę, pomyśl, że jesteś 
obecny w samym jej centrum. Użyj do tego wszystkich zmysłów: patrz, słuchaj, wyobrażaj sobie zapach, smak 
itd. 

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

Od medytacji przejdź do modlitwy. Podziękuj Panu Bogu za to, co Ci pokazał w czasie rozważania tekstu 
biblijnego. Uwielbij Go za Słowo, które nam zostawił i za wszelkie dobro, którym nas nieustannie obdarza. 

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

Przeczytany tekst zawsze pobudza do przemiany życia. Zrób drobne postanowienie związane z tym, co dzisiaj 
możesz zmienić, poprawić, za kogo możesz się pomodlić. 

Powróć do porannego tekstu w czasie wieczornej modlitwy. Zobacz z perspektywy całego dnia, jak Pan Bóg 
działa poprzez swoje Słowo. Podziękuj za to. Postaraj się również zrobić drobne postanowienie na dzień 
następny.


