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„(…)Jezus , stanął pośrodku i rzekł do nich : « Pokój wam !» (…) Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana . A Jezus znowu rzekł do nich : « Pokój wam !”. 

 
 (Ewangelia św. Jana 20,19b – 21a) 
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A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”  
Odpowiedzieli Mu: „Nie”.  
 
On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.  
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest 
Pan!” Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie 
wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta 
uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem 
nie było daleko, tylko około dwustu łokci.  
 
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, 
któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć 
pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak 
wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, 
posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty 
jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i 
podał im, podobnie i rybę.  
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 
zmartwychwstał. 
 
26. 4. 2014, sobota - Ewangelia Św. Marka 16, 9-15 
 
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień 
tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 
siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, 
pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona 
Go widziała, nie chcieli wierzyć.  
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na 
wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.  
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał 
im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 
zmartwychwstałego.  
 
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu”. 



 

 

24. 4. 2014, czwartek – Ewangelia Św. Łukasza 24,35-48 
 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy 
łamaniu chleba.  
 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam”.  
 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do 
nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak 
widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.  
 
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 
nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i jadł wobec wszystkich.  
 
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich 
umysły, aby rozumieli Pisma.  
 
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 
Wy jesteście świadkami tego”. 
 
25. 4. 2014, piątek - Ewangelia Św. Jana 21, 1-14  
 
Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 
sposób:  
 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon 
Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my 
z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.  
 
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus.  
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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. 

 
  

 

 

23. 4. 2014, środa – Ewangelia Św. Łukasza 24,13-35 
 
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, 
zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 
Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.  
 
On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” 
Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: 
„Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, 
co się tam w tych dniach stało”.  
Zapytał ich: „Cóż takiego?”  
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był 
prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 
arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy 
się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym 
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z 
naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego 
ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy 
zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali 
wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.  
Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał 
tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach 
odnosiło się do Niego.  
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał 
iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy 
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On 
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w 
nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”  
 
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 
zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan 
rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również 
opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu 
chleba. 
 



 

 

22. 4. 2014, wtorek – Ewangelia Św. Jana 20, 11 - 18 
 
Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, 
nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego 
przy głowie, a drugiego przy nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało 
Jezusa.  
 
I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?”  
 
Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.  
 
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie 
wiedziała, że to Jezus.  
 
Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”  
 
Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty 
Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”.  
 
Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego 
po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu.  
 
Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem 
do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do 
Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego»”.  
 
Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi 
powiedział”. 
  

 

 

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. 
  



 

 

20.04.2014, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ZEJŚĆ DO GROBU I UWIERZYĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Jana 20,1-9 

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 Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu. Do pustego grobu przyszła Maria Magdalena, która była 
przy Jezusie podczas Jego śmierci i pogrzebu. Wcześniej została oczyszczona z 
grzechów i doświadczyła oblubieńczej, bezwarunkowej miłości Jezusa. To miłość 
przyprowadziła ją do „ukochanego jej duszy”. Niech w nas również obudzi się taka 
miłość. Niech Jezus wejdzie w nasze życie, zwycięży wszystko, co jest śmiercią i nas 
od tego uwolni. 

Ø Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Uczeń uwierzył w zmartwychwstanie, kiedy wszedł do grobu. Trzeba 
najpierw wejść w ciemność swoich grzechów, zobaczyć je i przyznać się do nich z 
pokorą, aby zacząć nowe życie z Jezusem zmartwychwstałym. Wtedy Pascha stanie 
się dla nas osobistym doświadczeniem. 

Ø Nie dzieje się to od razu. W Ewangelii widać, że droga wiary ma pewne etapy. Najpierw 
Maria Magdalena widzi otwarty grób, potem Jan jedynie pochyla się nad grobem i 
wreszcie Piotr wchodzi do wnętrza i widzi płótna. Wiara jest stopniowym wchodzeniem 
w tajemnice Boże, ważne jest tylko to, aby się w tej drodze nie zatrzymywać.  

Ø Poznanie prawdy o sobie jest trudne i bolesne  Umiera w nas pewien pozytywny obraz 
nas samych, który przez lata kreowaliśmy. Daje to jednak wielką wolność. Możemy 
wtedy opierać się już tylko na Jezusie. Odkrywamy naszą wartość, która wynika z faktu, 
że jesteśmy kochani przez Boga. Już nie my żyjemy, ale żyje w nas Chrystus. 

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, pragnę aby spotkanie z Tobą Zmartwychwstałym przemieniało moje życie. 
Uwielbiam Cię. 

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) 

20. 4. 2014, niedziela – Ewangelia Św. Jana 20,1-9 

 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 
środka. 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą 
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które 
mówi, że On ma powstać z martwych. 
 
21. 4. 2014, poniedziałek – Ewangelia Św. Mateusza 28, 8-15 
 
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z 
bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. 
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do 
Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie 
bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam 
Mnie zobaczą”. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do 
miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się 
ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: 
„Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, 
gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim 
pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. 
 
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta 
pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. 
 



 

 

26.04.2014, sobota 

SPOTKAĆ  ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO SPOTKAĆ GO NA SWÓJ SPOSÓB 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Marka 16, 9-15 

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 Jezus Zmartwychwstały objawia się najszybciej tym, którzy Go najbardziej kochali i 
szukali. Marek ewangelista pisze: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w 
pierwszy dzień  tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 
siedem złych duchów. Maria Magdalena płakała i szukała pogrzebanego ciała Jezusa. 
Miłość nie pozwoliła jej siedzieć i być bezczynną. 

Ø Następnie ewangelista nadmienia historie uczniów idących do Emaus, podczas której 
spotkali nieznajomego Wędrowca, który tłumaczył im przeżyte wydarzenia i pozwolił 
rozpoznać się przy łamaniu chleba. 

Ø Jezus ukazuje się także Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, ale oni nie chcieli uwierzyć 
w usłyszane już spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Marek ewangelista pisze: W 
końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i 
upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 

Ø Można byłoby powiedzieć, że ilu ludzi, tyle spotkań ze Zmartwychwstałym Jezusem. 
Dzieje Apostolski opisują spotkanie Jezusa zmartwychwstałego  z Szawłem z Tarsu, 
swoim prześladowcą, jakże znamienne i inne. 

Ø Jak chciałbyś, aby wyglądało twoje spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym? Co jest 
dla ciebie ważne w relacji z Jezusem?  

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  spotkanie z Tobą zmartwychwstałym na mój sposób. Przyjdź z tym 
czego potrzebuję. 

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? 

 

 

21.04.2014, poniedziałek 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO DOŚWIADCZYĆ RADOŚCI 

W SWOJEJ GALILEI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Mateusza 28, 8-15 

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 Spróbuj oczami wyobraźni zobaczyć całą scenę, którą opisuje dziś Ewangelia. Najpierw 
niewiasty idące do grobu – smutne, zbolałe, zapłakane, może zrezygnowane i 
bezradne. Spotykają anioła i wracają pośpiesznie pełne radości. Rozważ skąd taka 
zmiana, co mógł powiedzieć im anioł? A co Tobie mówi dziś anioł, gdy stajesz przy 
wejściu do pustego grobu? 

Ø Grób był pusty a powodem tego nie był fakt, że ktoś Jezusa z niego zabrał. Czy 
niewiasty mogłyby się cieszyć tylko z faktu, że ktoś wykradł ciało? Zresztą Jezus sam 
stawia kropkę nad „i” sam objawiając się niewiastom. Czy Jezus jest dla Ciebie żywą 
osobą tak, jak był dla niewiast?  

Ø Zobacz, że pusty grób to centralna prawda chrześcijańska. On pokazuje, że Jezus 
zmartwychwstał i żyje. Różnego rodzaju cierpienia i śmierci, czyli – krzyża -  
doświadczamy wystarczająco na co dzień. W tym nie ma nic nowego. Nowość, nowe 
życie jest w zmartwychwstaniu a nie w krzyżu, krzyż nabiera blasku i sensu dopiero w 
perspektywie zmartwychwstania. 

Ø Ale jak doświadczyć radości zmartwychwstania? Cierpienia doświadczamy w naturalny 
sposób, natomiast do doświadczenia zmartwychwstania można zostać tylko 
pociągniętym przez Boga, przeniesionym. To tak, jakby stanąć jak nad brzegiem rzeki 
bez mostu i mówić: przenieś mnie Panie na drugą stronę! 

Ø Spotkanie niewiast z Jezusem kieruje je z powrotem do wspólnoty, mają wrócić do 
Galilei, gdyż tam spotkają Jezusa, czyli do znanych miejsc, miejsc, z którymi wiązały 
się dobre wspomnienia. Nasza Galilea, nasze miejsce spotkania Jezusa też jest blisko  
- co oznacza to dla Ciebie? Dzieci, wnuki, współmałżonka, Twój biznes, parafię, 
osiedle, miasto…? 

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, Ty sam przemień moje serce, abym potrafił cieszyć się z tego, że 
zmartwychwstałeś i żyjesz. 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? 



 

 

22.04.2014, wtorek 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UJRZEĆ CHWAŁĘ BOGA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Jana 20, 11 - 18 

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 „Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 
Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. W dzisiejszym czytaniu Tymi słowami 
wita Zmartwychwstały zrozpaczoną Marię Magdalenę przy grobie, w którym Go 
złożono. Jezus oznajmia jej i nam prawdę o Ojcu Niebieskim, który jest Ojcem 
wszystkich ale też Bogiem wszystkich. Jego wola jest święta a naszym zadaniem jest 
żyć według niej. Czy tego właśnie chcę?          

Ø „Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za 
grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży a wola Pańska spełni się przez Niego” (Iz 
53, 10). Z woli wszechmocnego Boga Jego Syn zstępuje na ziemię i oddaje swe życie 
na odpuszczenie naszych grzechów. Czy w swym życiu doceniam to co uczynił dla 
mnie Pan Zastępów?       

Ø „Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5). Czy 
rzeczywiście idę za radą Ojca i naśladuję Jezusa?. 

Ø „Pan ujrzał i to Mu się nie spodobało, zostali więc zgubieni w gniewnej zapalczywości: 
cudownie sprawił, że pochłonął ich płomień Jego ognia”  
(Syr 45,19). Jego wola jest święta i jest dla nas prawem. Czy biorę to pod uwagę?    

   

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, zbawiasz mnie z woli Ojca. Chcę Ci służyć całym swoim życiem.  

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? 

  

 

 

25.04 .2014 piątek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO  BUDOWAĆ Z NIM GŁĘBOKIE RELACJE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Jana 21, 1-14 

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 Wydawać by się mogło, że wraz ze śmiercią Jezusa dla uczniów wszystko się 
skończyło: Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i 
my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.  Czują się 
zawiedzeni i wracają do tego, czym zajmowali się przed spotkaniem z Jezusem – 
połowem ryb.  

Ø Jezus zmartwychwstały przychodzi do nich z własnej inicjatywy. A gdy ranek zaświtał, 
Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Historia 
stale się powtarza - człowiek sam o własnych siłach nie jest w stanie rozpoznać Jezusa 
zmartwychwstałego. Ale On sam przychodzi i daje się nam rozpoznać. 

Ø Nierozpoznawalny człowiek nawiązuje relacje z uczniami i na brak posiłku, dzisiaj 
powiedzielibyśmy śniadania, mówi do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Uczniowie 
doświadczyli podstawowego braku jakim jest brak jedzenia. 

Ø Można również zadać pytanie: Dlaczego tak doświadczeni rybacy wykonują polecenie 
nieznanego człowieka? Rybacy dobrze wiedzą, że rano tych ryb się nie złowi, tym 
bardziej, że nie złowili ich nocą. Uczniowie już doświadczyli obfitego połowu właśnie 
rano, gdy wykonali polecenie Jezusa. Zmartwychwstały Mistrz pragnie widocznie 
przypomnieć wydarzenie ze wspólnego przebywania. 

Ø Co wspólnego łączy cię z Jezusem? Przypomnij sobie wydarzenia ze swojego życia. 
Na jakie braki w twoim życiu Jezus mógłby ponownie odpowiedzieć? 

Ø Jan z powodu głębokiej wrażliwości, jako pierwszy rozpoznaje Zmartwychwstałego 
Jezusa. Piotr natomiast po słowach Jana przyjmuje to za fakt i powraca na brzeg 
jeziora. Kim jesteś w życiu: Janem, z dużą wrażliwością na słowa Jezusa, czy Piotrem, 
który działa, podąża w kierunku rozpoznanych wydarzeń?   

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  spotkania z Tobą, zmartwychwstałym Panem. 

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? 



 

 

24.04.2014, czwartek 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO DOŚWIADCZYĆ JEGO OBECNOŚCI W ŻYCIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Św. Łukasza 24,35-48 

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 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. 
Apostołowie wspominali Jezusa, tęsknili za Nim. Towarzyszył im strach, smutek, 
rozczarowanie i poczucie odrzucenia. Wtedy pojawił się Jezus. Czy nasze doświadczenie 
obecności Bożej nie jest podobne. Ile razy, gdy życie waliło nam się na głowę, wołaliśmy: 
Boże gdzie jesteś? Ale Bóg nigdy nie zostawia nas samych. Zawsze, gdy wołamy, w taki 
czy inny sposób, daje się znaleźć. Bóg nie chce byśmy pogrążali się w rozpaczy. 
Doświadczenia w naszym życiu mogą nas przygniatać, ale nie mogą nas złamać, bo naszą 
siłą jest nadzieja płynąca z wiary w to, że Bóg nas kocha i nie pozostawi nas samych. 

Ø …dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to 
Ja jestem. Dotknijcie się Mnie…Siłą napędową naszej wiary jest doświadczenie osobistego 
spotkania Jezusa. Każdy, kto choć raz w życiu doświadczył takiego spotkania, ma skarb, 
który pozwoli mu przetrwać każda ciężką chwilę. Jeśli nie mamy takiego doświadczenia to 
go szukajmy. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu 
otworzą Mt.7,9. 

Ø Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Jedyną drogą do poznania Jezusa i 
przyjęcia tajemnicy zmartwychwstania jest Słowo Boże. Codzienna lektura Biblii jest nie 
tylko źródłem wiedzy, ale przemienia też nasze serca. 

Ø Spotkanie uczniów z Jezusem możemy porównać do naszego otwarcia na innych, bo 
przecież: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili. Mt 25,40b. Czy rozpoznajemy w nieproszonych gościach Jezusa? Czy umiemy 
zrezygnować z własnych planów odpoczynku, czy innych przyjemności, bo ktoś czegoś od 
nas w danej chwili potrzebuje? Czy mamy taką wrażliwość serca, aby zobaczyć, że dla 
naszego rozmówcy jest to bardzo ważne, mimo, że nam się wydaje głupstwem? 

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 otwórz moje oczy i serce na Ciebie i na drugiego człowieka”. 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?

 

 

23.04.2014, środa   

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO POZWOLIĆ MU DO SIEBIE MÓWIĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia Św. Łukasza 24,13-35 

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 Uczniowie uciekają z Jerozolimy do Emaus, są wystraszeni, maja dość. Ich nadzieje i 
marzenia zostały zawiedzione. Nic dziwnego, gdyż nadzieja opiera się o zmartwychwstanie 
a nie o śmierć. Uczniowie zaś patrzyli wyłącznie w perspektywie grobu i śmierci. A w jakiej 
Ty żyjesz perspektywie – Jezusa w grobie czy Jezusa zmartwychwstałego, tego, który 
żyje? 

Ø Podczas drogi nie potrafią rozpoznać Jezusa, ale gdy On idzie z nimi, to ich serca 
zaczynają się zmieniać. Czy chodzisz z Jezusem przez wnikanie w Słowo Boże każdego 
dnia, tak aby Twoje serce miało szansę na przemianę? 

Ø Uczniowie rozpoznają Jezusa w pełni dopiero po łamaniu chleba, ale najpierw była 
wspólna droga do Emaus. Proś Jezusa, aby dał Ci się rozpoznać i doświadczyć w 
sakramentach: Eucharystii, pojednania ale także w sakramencie małżeństwa. 

Ø W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Zobacz, jakie to dziwne. Najpierw 
uciekali przestraszeni, a ledwie doszli do Emaus, zjedli z Jezusem wspólny posiłek, to w te 
pędy wracają do Jerozolimy, mimo, że nastaje noc i droga z powrotem robi się 
niebezpieczna. Jak widać, to spotkanie z Jezusem ich przemieniło, napełniło ich odwagą i 
nadzieją.  

Ø Jezus sam wybrał czas, miejsce i sposób w jaki objawiał się uczniom. Wszedł w ich 
doświadczenie samotności, bezsensu, bezradności, rozpadu, zamknięcia na swój świat. 
Jeśli Jezus zmartwychwstał i żyje, to może wejść także w Twoje życie i przemienić je tak, 
abyś wracał do swoich bliskich, do swojego miejsca pracy z radością i nadzieją, jak 
uczniowie wrócili do Jerozolimy. Czy musisz czekać, aż Jezus sam Ci się objawi? On już 
jest na to gotowy, czeka tylko, aż dasz mu znak, aby zaczął działać: Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28). 

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,  daj mi się 
rozpoznać na mojej drodze życia, w mojej historii życia. Przemawiaj do mnie, przemieniaj 
moje serce i rozum, daj się ujrzeć i doświadczyć w sakramentach.  

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?


