
Weekendy z lectio divina 
w Skorzeszycach

„Jeśli chce się usłyszeć Boga, który mówi do człowieka wszystkich czasów, 
należy wsłuchiwać się w Jego słowo. 

Współczesny człowiek odczuwa wielkie pragnienie doświadczenia Boga, 
który mówi, jest obecny, objawia nowe horyzonty życia i miłości. 

Lectio divina nie jest praktyką przeznaczoną dla elit, ale dla wszystkich.

Słowo Boże jest bowiem adresowane do każdego człowieka,  
a zwłaszcza do chrześcijanina. 

Praktyka lectio divina to Twoje osobiste spotkanie-konfrontacja  
z Bogiem. 

Spotkanie chrześcijanina ze Słowem Boga, dialog z Nim,  
to droga do poznawania Boga” 

     (ks. prof. Henryk Witczyk).

Weekendy odbywają się  
w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej  

w Skorzeszycach k. Kielc 

Dojazd z Kielc w kierunku Lublina. Komunikacja miejska: nr 43

Na spotkanie przywozimy:  
 - Pismo Święte,  
 - notatnik,  
 - przybory do pisania. 

Spotkanie rozpoczyna się w piątek o 16.00  
i kończy w niedzielę ok. 13.00

Koszt: pokój 1-osobowy: 180 PLN

  pokój 2-osobowy: 150 PLN

Zgłoszenie: 
	 mailowo: lectio.divina.kielce@gmail.com lub  
 telefonicznie: tel. 722 22 55 44 

Więcej	informacji:	 
 www.rekolekcjeskorzeszyce.pl  (w zakładce Rekolekcje)

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej



Smutek zamienię ci w radość 
Weekend z Lectio Divina z „wielkimi nawróconymi” 

w Ewangelii Łukaszowej

Moje spełnione/zmarnowane życie 
Lectio Divina z „Samsonem” [Sdz 13-16]

Termin: 1-3 marca 2019 r.

Święty Łukasz nazywany jest Ewangelistą Bożego miłosierdzia.  
W swoim dziele ukazuje, że nawet najwięksi grzesznicy otrzymują 
szansę od Boga. 

Dlaczego Bóg daje człowiekowi tę szansę? 

Co trzeba zrobić, aby ją wykorzystać? 

Czego uczą nas wielcy nawróceni ukazani przez Łukasza (Zachariasz, 
Grzeszna Kobieta, Syn Marnotrawny, Zacheusz, Piotr, Dobry Łotr)?

Termin: 29 listopada -1 grudnia 2019 r.

Samson to jedna z najbardziej barwnych postaci Księgi Sędziów. 
Powołany przez Boga, aby wyzwalać. Szukający właściwej drogi  
w czasach zamętu. 

Dodatkowo to człowiek pełen sprzeczności – z jednej strony 
ufający Bogu, a z drugiej ulegający różnego rodzaju namiętnościom. 

Dlaczego tak się stało? 

Co sprawiło, że mówiąc o jego realizacji powołania można odczuwać 
niedosyt? 

Na ile barwy jego szczęścia i nieszczęścia mogą rozjaśnić blaski  
i cienie naszych doświadczeń?

Prowadzący: ks. dr hab. Tomasz Siemieniec,  
wykładowca Pisma Świętego w WSD w Kielcach, popularyzator wiedzy biblijnej.


