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A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy 
stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie 
nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. 
Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni 
sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i 
wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. 
 
18. 4. 2014, piątek - List do Hebrajczyków 4, 14-16. 5, 7-9 
 
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, 
Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem 
mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, 
lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem 
grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 
miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. 
Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego 
zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i 
został wysłuchany dzięki swej uległości. 
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 
wszystkich, którzy Go słuchają. 
 
19. 4. 2014, sobota - List do Rzymian 6, 3-11 
 
Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w 
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po 
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego 
śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim 
złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiecie, że dla 
zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim 
ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto 
bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z 
Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że 
Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim 
nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, 
żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie 
zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 



 

 

16. 4. 2014, środa – Ewangelia Św. Mateusza 26,14-25 
 
Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i 
rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu 
trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. 
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali 
Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia ?” 
On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie 
mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić 
Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i 
przygotowali Paschę. 
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. 
A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”. 
Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie 
ja, Panie?” 
On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie 
zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; 
lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie 
wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”. 
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi 
mu: „Tak jest, ty”. 
 
17. 4. 2014, czwartek – Ewangelia Św. Jana 13,1-15 
 
Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina 
przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do 
końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce 
Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał 
Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od 
wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. 
Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać 
prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona 
Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu 
odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to 
będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg 
umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał 
udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi 
moje, ale i ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany 
potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście 
czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego 
powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. 
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Lectio divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego 
 
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 
medytację poczuję, 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. Na zakończenie powinniśmy podziękować Bogu oraz dokonać refleksji nad naszą modlitwą – 
jak się czuliśmy, co było dobre w tej modlitwie a co należałoby w niej poprawić w przyszłości. 
 
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), 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. Materią 
grzechu będzie dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
 

Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

 
  

 

 

 
15. 4. 2014, wtorek – Ewangelia Św. Jana 13, 21 – 33, 36 - 38 
 
Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego 
wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego 
niepewni, o kim mówi. 
 
Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego 
piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim 
mówi?” Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto 
to jest?” 
 
Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i 
podam mu”. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, 
synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego 
szatan. 
 
Jezus zaś rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej”. Nikt jednak z 
biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz 
miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: 
„Zakup, czego nam potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubogim. On 
zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. 
Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim 
chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz 
Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie 
szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię, dokąd Ja 
idę, wy pójść nie możecie”. 
 
Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?” 
Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie 
możesz, ale później pójdziesz”. 
Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? 
Życie moje oddam za Ciebie”. 
 
Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. 
 
  



 

 

módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale 
ciało słabe. E. Powtórnie odszedł i tak się modlił: + Ojcze mój, jeśli nie 
może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola 
Twoja. E. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były 
senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, 
powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: + 
Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy 
będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy; oto się zbliża 
mój zdrajca. 
 
Wyszydzenie na krzyżu 
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, 
mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go 
odbudowujesz, ocal sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z 
krzyża. E. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, 
szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest 
królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. 
Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież 
powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, 
którzy byli z Nim ukrzyżowani. 
 
14. 4. 2014, poniedziałek – Ewangelia Św. Jana 12,1-11 
 
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał 
Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego 
ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim 
przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku 
nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom 
napełnił się wonią olejku.  
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który Go miał 
wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie 
rozdano ich ubogim?” Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o 
biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co 
składano.  
Na to Jezus powiedział: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić 
na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie 
nie zawsze macie”.  
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze 
względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z 
martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż 
wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. 

 

 

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 ona 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.  Jeżeli 
bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w 
lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był" (Jk 1, 23-24).  
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. Po pewnym czasie będziesz wyraźnie widział jak 
Bóg Cię prowadzi. 
 
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, porusza go, przekonuje o tym co prawdziwe i 
ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji życiowych i zaprasza do podejmowania zmian. 
 
Jeśli jednak po wielokrotnym jej praktykowaniu nigdy nie będziesz się czuł poruszony i wezwany do 
konkretnego czynu, to może znaczyć, że Twoja modlitwa ze Słowem ma charakter czysto akademicki, nie 
przemienia Twojego serca, nie prowadzi do nawrócenia i nie dotyka Ciebie w Twojej własnej historii życia. 
  



 

 

13.04.2014, Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) 

NAWRACAĆ SIĘ TO WYPEŁNIAĆ WOLĘ OJCA PO KRZYŻ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Mateusza 21,1-11 oraz 26,14-27,66 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

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 nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy 
poniższego rozważania: 

Ø Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Ludzie 
śpiewają Jezusowi „hosanna”, sądząc, że przejmie On władzę w państwie i stanie się 
Mesjaszem na miarę ich oczekiwań. Jednak On jednak przyszedł na świat, aby realizować 
Boży plan, rezygnuje więc z władzy na rzecz służby i posłuszeństwa Ojcu. My także 
jesteśmy wezwani aby realizować w naszym życiu to, co zaplanował dla nas Bóg, a nie to 
czego oczekują od nas inni ludzie lub naszą własną wizję. Czy spełniamy Boże 
oczekiwania, nie nasze czy innych ludzi, ale Boże oczekiwania zgodne ze Słowem Bożym? 
Czy idziemy w imię Pańskie? 

Ø Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej 
stronie. W opisie męki Jezusa wg św. Marka przywołane jest starotestamentowe proroctwo, 
które w tym wydarzeniu się wypełnia: Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców 
został zaliczony (por. Mk 15,28). Idąc za Jezusem i my będziemy mieli w świecie nierzadko 
złą opinię, ale nie to jest ważne, lecz to czy w naszym życiu wypełnia się Pismo. Tylko w 
tym wypadku doświadczamy pełni swojej wartości i szczęścia, nawet wbrew odrzuceniu i 
niepowodzeniu w ludzkim rozumieniu. 

Ø Słowo Boże otwiera nam oczy. Wielkie dobro może na pierwszy rzut oka po ludzku 
wyglądać bardzo źle. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu konając pośród złoczyńców Jego życie 
mogło wydawać się, i wielu wydawało się przegrane. Ale Golgota nie była porażką Jezusa, 
tylko ukoronowaniem Jego misji odkupienia człowieka, którą wypełniał zgodnie z wolą 
Ojca. 

Ø Jezus miał „nieudane” życie. A jednak On był najbardziej spełniony. Jezus w Ogrócu szukał 
umocnienia w modlitwie, ponieważ wiedział, że dla ludzkiej natury plan Ojca jest trudny do 
zaakceptowania. A jednak przyjął, go, wszedł w tę tajemnicę „po omacku”. Wobec planu 
jaki ma dla nas Bóg musimy uznać naszą słabość, niemoc. Pełnić wolę Bożą, to nie znaczy 
dokładnie znać ją, ale nie zawsze wiedząc i nie zawsze rozumiejąc -  do końca ufać. 

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, Ty 
doskonale wypełniłeś plan Ojca. Przez Twój krzyż, uzdolnij mnie do pełnienia w moim życiu 
Bożej woli. 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 ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

(wg Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum 2003) 

13. 4. 2014, niedziela – Ewangelia Św. Mateusza 21,1-11 i 26,14-27,66 

 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
 
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, 
wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest 
przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie 
je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan 
ich potrzebuje, a zaraz je puści»”. 
 
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze 
Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na 
osiołku, źrebięciu oślicy”. 
 
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i 
źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny 
tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na 
drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: 
 
„Hosanna Synowi Dawida. 
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
Hosanna na wysokościach”. 
 
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to 
jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”. 
 
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do 
uczniów: + Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. E. 
Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i 
odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: + Smutna jest moja dusza aż do 
śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. E. I odszedłszy nieco dalej, 
upadł na twarz i modlił się tymi słowami: + Ojcze mój, jeśli to możliwe, 
niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty. 
E. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do 
Piotra: + Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i 



 

 

19.04.2013,  Wielka Sobota  

NAWRACAĆ SIĘ TO ODKRYĆ ISTOTĘ CHRZEŚCIJAŃSTWA 

 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Rzymian 6, 3-11 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

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 nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

Ø Tajemnica Wielkiej Soboty, ale także całej liturgii Wigilii Paschalnej ukazuje śmierć, 
która zostaje pokonana przez posłuszeństwo i  miłość Jezusa, a odpowiedzią na taką 
postawę jest Jego zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie to odpowiedź Ojca – Boga 
życia, Boga nadziei, Boga miłości. 

Ø W naszym życiu dokonuje się podobna sytuacja, ponieważ chrześcijanin ma być 
drugim Chrystusem. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: Zatem przez chrzest 
zanurzający nas w śmierć  zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 
wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 

Ø Ważne jest abyśmy cierpieli zgodnie z wolą Bożą. Często cierpimy, ponieważ nie 
liczymy się w naszym życiu z wolą Ojca niebieskiego. Jezus cierpiał w swoim życiu 
ziemskim, ponieważ realizował wolę swojego Ojca, a ona nie podobała się Jego 
rodakom. 

Ø W życie chrześcijanina wpisane jest zmartwychwstanie. Święty Paweł pisze: Jeżeli 
bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to 
tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.  

Ø Czy jestem prawdziwym chrześcijaninem, tym, który szuka woli Bożej i pełni ją? „Moim 
pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło (J4,34)”. 
Wypełnienie Woli Ojca było sednem życia Jezusa. Czy jest także sednem Twojego 
życia? Jeśli tak, to jesteś podobny do Jezusa i Bóg wskrzesi Cię z martwych tak, jak 
wskrzesił Jezusa. 

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  

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? 

  

 

 

14.04.2014, poniedziałek 

NAWRACAĆ SIĘ TO WIEDZIEĆ CO JEST NAJWAŻNIEJSZE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Jana 12,1-11 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

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 nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 

Ø Judasz Iskariota. Tradycja mówi, że wierzył w to, iż Jezus zostanie przywódcą 
politycznym Izraela i pokona okupantów – Rzymian. Poczuł się rozczarowany i 
oszukany gdy zrozumiał, że Jezus nie ma zamiaru zajmować się polityką. Był 
skarbnikiem Apostołów, trzymał trzos, z którego wykradał pieniądze przeznaczone dla 
biednych. Człowiek skoncentrowany na tym co ziemskie: polityce i pieniądzach. 

Ø Marta. Pełna szacunku, a może nawet miłości dla Jezusa. Jednak „mocno stojąca na 
ziemi”, uważała, że przede wszystkim trzeba zająć się sprawami praktycznymi, żeby 
goście mieli co jeść, żeby dobrze się u niej w domu czuli, żeby każdy człowiek miał 
zapewnione to co mu potrzeba. Bardzo praktyczna osoba. 

Ø Maria. Zapatrzona w Jezusa. Możnaby wręcz powiedzieć, że szalona z miłości do 
Niego. Gdy Jezus pojawia się w pobliżu ona zapomina o całym świecie. Dla niej liczy 
się tylko On.  

Ø I Jezus, który znowu staje po stronie Marii (poprzednio w Łk 10, 41: Marto, Marto, 
troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego). W sposób 
zaskakujący, bo wydawałoby się, że przez skromność Jezus powinien się wzbraniać i 
zniechęcać Marię do tego co zrobiła. Dla Jezusa jednak to wydarzenie, jak wiele 
innych, stało się okazją aby nas czegoś ważnego nauczyć. 

Ø U progu Wielkiego Tygodnia warto się zastanowić: co jest dla mnie najważniejsze? 

 

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: 
Boże, pomóż mi widzieć ten świat Twoimi oczami, uporządkuj moje priorytety. Jezu bądź w 
centrum mojego życia, bądź moim Panem i Zbawicielem. 

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? 
 
  



 

 

15.04.2014, wtorek 

NAWRACAĆ SIĘ TO ŁĄCZYĆ SIĘ Z CHRYSTUSEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Jana 13, 21 – 33, 36 - 38 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

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 nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

Ø „Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
ci: kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. Ile razy przez swój grzech ja 
zaparłem się Jezusa tak jak św. Piotr? Ile razy swym postępowaniem dawałem 
świadectwo, że zapominam o Jego nauczaniu? W dzisiejszym czytaniu Pan Jezus 
mówi do nas o naszej słabości, daje nam do zrozumienia, że bez Niego nie osiągniemy 
Królestwa Bożego. Nie odrzuca nas z powodu naszych grzechów ale w każdym z nas 
widzi kandydata do życia wiecznego w niebie.          

Ø „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”  
(J 15, 5). Czy wolę rozwijać się w jedności z Nim czy realizować własny pomysł na 
swoje życie? Co będzie ze mną gdy idąc własną drogą dojdę do końca?.     

Ø „Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym” (Mt 3, 12). Co wybieram? Czy chcę być użytecznym 
ziarnem czy tym, co zostanie odrzucone? 

   

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 trwać w Tobie,  karmić się Twoim Ciałem i słuchać Twego Słowa.  

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? 

  

 

 

18.04.2014,  Wielki Piątek  

 NAWRACAĆ SIĘ TO POWIERZAĆ BOGU SWOJE CIERPIENIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Hebrajczyków 4, 14-16. 5, 7-9 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

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 nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

Ø Tajemnica Wielkiego Piątku krąży wokół cierpienia Jezusa, ale także ludzkiego 
cierpienia. W taki czy inny sposób człowiek dotykany jest cierpieniem fizycznym, 
psychicznym czy duchowym. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu. Bóg nie stworzył 
cierpienia. Cierpienie jest owocem grzechu ludzkiego. 

Ø Powierzając Jezusowi swoje cierpienie nie jesteśmy w tym cierpieniu sami. Autor do 
Hebrajczyków pisze wyraźnie iż: Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie 
mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego  we wszystkim na nasze 
podobieństwo z  wyjątkiem grzechu. Jezus jest Bogiem Emmanuelem - Bogiem z 
nami  także w naszym cierpieniu. 

Ø Nasze cierpienie z Jezusem nabiera sensu - nabiera wymiaru ofiary. Ma możliwość 
zmartwychwstania i przynoszenia owocu. Po grzechu pierworodnym człowiek jest 
naznaczony cierpieniem, ale wraz z Jezusem nabiera nowego wymiaru. Święty Paweł 
pisze: Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło 
się w naszym ciele. (2Kor 4, 10) 

Ø Czy jednak nie bywa tak, że jesteśmy źli, że musimy cierpieć – poprzez niedostatek, 
choroby, rozczarowanie dziećmi, niezrozumienie bliskich? Czy w sercu nie jesteśmy 
wtedy źli na Boga, że „zsyła” na nas cierpienie albo go nie zabiera a przecież mógłby to 
zrobić, bo jesteśmy pobożni, czytamy Pismo Święte i chodzimy do kościoła? Jeśli tak 
czujesz, to pomyśl jaki jest Twój obraz Boga – surowego Ojca, który ma jakieś 
upodobanie w nakładaniu cierpienia? Jeśli tak czujesz w sercu, to Twój obraz Boga jest 
wykrzywiony. Proś Pana, aby ukazał ci Swoje prawdziwe oblicze – Ojca miłosiernego. 

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 łączenia mojego cierpienia z Twoim. Pozwól, aby to cierpienie 
rodziło 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? 

  



 

 

17.04.2014, Wielki Czwartek 

NAWRACAĆ SIĘ TO POWIEDZIEĆ „TAK” JEZUSOWI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Jana 13,1-15 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

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 nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

Ø …Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Postawa Świętego Piotra tchnie 
prostotą, gorliwością, brakiem wyrafinowania i dystansu. Jest jak postawa dziecka, 
które nie do końca rozumie co się dzieje, ale na słowa obietnicy od kochanej osoby 
wchodzi w tę rzeczywistość do końca i bez namysłu. Jest to przykład dla nas. Żeby być 
świętym nie trzeba być doskonałym, nie trzeba mieć dyplomu z teologii, ale trzeba 
odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa całym sobą. Trzeba dopuścić do działania nie 
tylko rozum, ale i serce. Być może nie będzie to postepowanie rozważne, ostrożne i 
przemyślane. Ale na pewno będzie szczere.  

Ø Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie (Mt 16,16-18). Nikt inny nie poznał Jezusa lub może nie odważył się na tak 
odważną odpowiedź. Piotr w swojej gorliwości i oddaniu jest doskonałym narzędziem 
Ducha Świętego. Dlatego, to jemu zostaje powierzona tajemnica. Jednak, gdy ktoś 
kieruje się sercem, uczuciami może też się pogubić. Stracić z oczu to, co ważne. Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do 
Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie (Mt 16,23). Wtedy żywa relacja z Jezusem prostuje 
nas osąd rzeczywistości, sprowadza na właściwa drogę.  

Ø Nie da się nie grzeszyć, ale trzeba tę grzeszność widzieć i, tak jak Piotr, wołać do 
Jezusa. Wtedy zawsze doświadczymy przebaczenia i pokrzepienia. Odejdź ode mnie, 
Panie, bo jestem człowiek grzeszny… Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za 
Nim. (Łk. 5,8-10). A jaka jest nasza postawa, czy może bardziej, jak Adam i Ewa po 
zjedzeniu jabłka, chowamy się w krzakach przed Bogiem, udając, że nic się nie stało? 

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: 
„Proszę Cię Panie o serce szczere i gorliwe. Takie, które umie Cię kochać”. 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 do jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to 
zrobić? 

 

 

16.04.2014, środa   

NAWRACAĆ SIĘ TO KORZYSTAĆ Z OFERTY JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia Św. Mateusza 26,14-25 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

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 nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy 
poniższego rozważania: 

Ø Za zdradę Jezusa Judasz dostał 30 srebrników. Te 30 srebrników było zwyczajową zapłatą 
za niewolnika. Jezus, prawdziwy Bóg i Stwórca wszechświata, został przez ludzi 
potraktowany jak niewolnik. Trudne to do wyobrażenia.  

Ø Jeszcze trudniejsze wydaje się to, że Jezus sam uczynił siebie jakby niewolnikiem, aby nas 
z niewoli wyzwolić – w czytaniu z Ewangelii Jana o umyciu nóg apostołom Jezus wykonuje 
czynność, która w Izraelu była przypisana do prac wykonywanych przez niewolników a 
nam zostawia przesłanie: „Jeżeli więc Ja , Pan i Nauczyciel , umyłem wam nogi , to i 
wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi” (J 13,14). 

Ø Podczas samej wieczerzy Jezus „psuje” nieco uroczystość mówiąc o zdradzie. Taka 
uwaga wywołuje poruszenie uczniów. Zobaczmy, że każdy z nich jest niepewny swojej 
wierności: Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, 
Panie?” Faktycznie, to co stało się później pokazało, że w sytuacji zagrożenia własnego 
życia uczniowie stchórzą. Czy Ty jesteś pewny swojej wierności Jezusowi? Rozważ 
sytuacje życia, w których masz z tym problem i zapytaj Pana, gdzie tkwi źródło Twojej 
niewierności. 

Ø Jednak Jezus kieruje słowa przestrogi specjalnie do Judasza: „Byłoby lepiej dla tego 
człowieka, gdyby się nie narodził”. Czy w takim razie Judasz był zdeterminowany do 
zrobienia tego, co zrobił? A może należałoby zadać tu inne pytanie, pytanie aktualne także 
dla każdego z nas: Czy popełniając największy nawet grzech zamykam sobie ostatecznie 
drogę do zbawienia? Jezus odpowiada na to pytanie w innym miejscu: „tego, który do Mnie 
przychodzi, precz nie odrzucę” (J 6,37). Najpewniej Judasz wiedział o tych słowach, ale 
czy skorzystał z oferty Jezusa? A jak Ty korzystasz z oferty przebaczenia grzechów i 
możliwości rozpoczynania na nowo życia z Bogiem przez Sakrament Pojednania? 

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,  przez 
poznawanie Ciebie pragnę, abyś uczynił mnie prawdziwie wolnym człowiekiem. 

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 do jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 


