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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. 

 
  



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. 
  



20.07.2014, niedziela 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYWAĆ TAJEMNICE KRÓLESTWA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 13,24-43 

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: 

 W kilku przypowieściach dzisiejszego fragmentu ewangelii Jezus pokazuje nam jak 
bardzo logika Królestwa Bożego inna jest od naszej. Odpowiada też na nasze pytanie 
dotyczące zła w świecie i w nas samych 

 Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej 
chwast? Dlaczego Bóg nie rozprawia się z tymi, którzy czynią zło? Skąd bierze się zło w 
ludziach? Bóg nie jest autorem zła, chwast został zasiany przez Jego przeciwnika – 
szatana, który jest realnym duchowym bytem. Bóg pozwala aby chwast rósł aż do 
żniwa. W tym przejawia się Jego cierpliwość wobec każdego człowieka: Bóg nie chce 
śmierci grzesznika alby by nawrócił się i miał życie (por…). Może nosisz w sobie jakiś 
żal do Boga, że nie usuwa natychmiast zła, które widzisz wokół siebie. 

 Mamy skłonność myśleć, że rzeczy wielkie i ważne są spektakularne, głośne, 
zauważalne. Tymczasem Królestwo Boże zaczyna się od małego, ledwo 
dostrzegalnego „ziarenka gorczycy” – słowa Bożego zasianego w sercu człowieka. Jest 
ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn 
i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. 

 Sprawcą wzrostu Bożego życia w nas i Królestwa Bożego w świecie jest sam Bóg. 
Naszą rolą jest współpraca z Bożą łaską poprzez nasze wybory i decyzje, wierność w 
modlitwie, ale to nie my sprawiamy ten wzrost. Jeżeli widzimy w sobie dobre owoce – 
oddajmy chwałę Bogu i dziękujmy Jemu! 

 Jezus porównuje Królestwo Boże do odrobiny zakwasu, która zmienia całe ciasto. 
Podobnie słowo Boże działające w człowieku stopniowo przemienia go całego 
przenikając wszystkie sfery życia. Także chrześcijanie obecni w świecie przemieniają go 
w ten sposób. 

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, pragnę być żyzną glebą, która przyniesie stokrotny plon Twojemu Słowu. 
Przemień moje serce. 

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? 



21.07.2014, poniedziałek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ BLISKO BOGA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Micheasza 6,1-4.6-8 

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: 

 Co to znaczy być chrześcijaninem? Czego oczekuje ode mnie Bóg? 

 Niektórzy ludzie podchodzą do tego tak: niedzielna Msza Św. – załatwione, 
wielkanocna spowiedź – była, nie zabiłem, nie kradłem, nie cudzołożyłem – 
odfajkowane. Jestem dobrym katolikiem. 

 Dzisiejszy fragment Pisma Św. pokazuje jednak Boga, który mówi nam, że zupełnie nie 
o to Mu chodzi. On staje wobec Izraela (w którym możemy odnaleźć również samych 
siebie) i pyta z wyrzutem: czym zasłużyłem na takie wasze traktowanie? Tak wiele wam 
dałem, a wy odwracacie się ode mnie… Czy naszą odpowiedzią ma być więcej ofiar? 
Nie, ale sprawiedliwość, życzliwość i pokorne obcowanie z Bogiem. 

 Myślę, że to pokorne obcowanie to właśnie to o co Bogu chodzi. Czasem traktujemy Go 
jak urzędnika, któremu należy się wymagany prawem podatek z naszego życia. Ofiara 
w postaci godziny w niedzielę, kilku minut codziennej modlitwy, powstrzymania się od 
kilku przekleństw. Tymczasem On chce, abyśmy traktowali Go jako kogoś bliskiego. On 
chce być Bogiem twoim. Kimś, z kim chce się porozmawiać, komu chce się powierzyć 
swoje sprawy, z kim dzieli się swoje życie.  

 Bóg oczywiście chce również abyśmy byli sprawiedliwi a nawet życzliwi dla innych. Ale 
jeśli często pokornie obcujemy z Bogiem to sprawiedliwość i życzliwość pojawią się 
niejako same, bez większego wysiłku. Po prostu „z kim przestajesz takim się stajesz” 
. 

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 przepraszam, że zapominam o Tobie. Ty wiesz, że tak naprawdę pragnę być blisko 
Ciebie. Proszę, napełnij mnie Duchem Świętym, abym umiał się modlić, umiał Cię słuchać 
i umiał trwać w Twojej nauce. 

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? 
  



22.07.2014, wtorek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERNIE KROCZYĆ ZA ZMARTWYCHWSTAŁYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Jana 20, 1. 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: 

 „A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. Nie było w 
grobie Tego, który został tam w piątek pochowany. Nie było Go bo zmartwychwstał jak 
powiedział. Nasz naród śpiewa od  dawna:  
„…bo zmartwychwstał samowładnie jak przepowiedział dokładnie”. Czy żyję tą prawdą?                    

 „Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: 
„Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu!”. Wtedy przy grobie nie pokazał się Piotrowi i 
Janowi ale Marii Magdalenie. Ukazał się tej, która była pod krzyżem i która płakała 
przed grobie. To Jezus wybiera komu się ukaże, kogo wezwie do ewangelizacji, kogo 
uczyni prorokiem. My możemy jedynie wykonać Jego wolę.            

 „Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29). Jakże trudno było Tomaszowi przyjąć prawdę 
Zmartwychwstania. Nie widziałem pustego grobu i nie pokazał mi się Zmartwychwstały. 
Nie dotykałem własnymi rękoma Jego ran. Ale wierzę, że Jezus został ukrzyżowany 
również za mnie. Dzięki Ci Panie za dar wiary i za Twoje błogosławieństwo.  

 „Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: 
posłuchamy cię o tym innym razem” (Dz 17, 32). Ateńczycy nie przyjęli od Pawła 
prawdy o Zmartwychwstaniu. Jezus nie poruszył ich serc w tamtym czasie. Codziennie 
dziękujmy Jezusowi za nasz osobisty dar wiary i prośmy w modlitwie o wiarę dla 
bliźnich.  

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, dziękuję za to że mieszkasz w mym sercu i proszę abyś poruszył także serca tych, 
którzy dziś Cię nie przyjmują. 

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? 
  



23.07.2014, środa   

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PODDAWAĆ SIĘ PRZYCINANIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia św. Jana 15,1-8 

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: 

 Zestawienie: krzew winny – latorośle, pozwala uświadomić nam sobie banalną prawdę, 
że życie płynie od krzewu winnego do latorośli, nie odwrotnie. Nie ma trwania w krzewie 
winnym - latorośl usycha. Nie trwasz w Jezusie poprzez modlitwę i sakramenty – 
usychasz. Koniec, kropka. 

 Nawet jeśli jakaś uschła latorośl nie szkodzi innym, to i tak się ją wyrzuca, gdyż  
zadaniem latorośli jest wydawanie owocu, ona od tego jest. Dość paradoksalnie pasuje 
tu odniesienie do sceny sądu ostatecznego. Wszyscy ci, którzy nie wydali dobrego 
owocu, którzy nic dobrego nie zrobili, nawet jeśli nie zrobili nic złego, zostają potępieni: 
„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom 
! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić ; byłem 
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem 
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie ." (Mt 25, 41-43) 

 Jeśli latorośl wydaje nawet skromny owoc, to dobry ogrodnik będzie ją pielęgnował, aby 
owoc był lepszy. Ta pielęgnacja dokonuje się przez oczyszczanie i przycinanie. Po 
takiej „operacji” wydaje się, że latorośl jest zniszczona, ale po czasie okazuje się, że 
odżywa i lepiej rodzi. Jeśli po takim przycięciu w naszym życiu, nie obrazimy się na 
ogrodnika a dalej będziemy trwać w winnym krzewie – Jezusie, to zobaczymy owoce, 
które pojawią się we właściwym czasie. 

 Oczyszczenie dokonuje się w prosty sposób – przez Słowo Boże. Słuchamy Słowa, 
staramy się usłyszeć, co Bóg mówi do nas i zastosować w życiu to, do czego to Słowo 
wzywa nas osobiście. Tylko tyle a czasami aż tyle.  

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, bardzo 
potrzebuję mocy Ducha Świętego, aby wytrwać w Tobie mimo różnych burz i zawirowań 
życiowych. Niech Twój Duch przychodzi do mnie w wielkiej obfitości, potrzebuję Go. 

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? 



24.07.2014, czwartek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁUŻYC SWOIMI TALENTAMI NA CHWAŁĘ BOŻĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 13,10-17 

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: 

 Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą 
również to, co ma. Podobne słowa słyszymy w Ewangelii wg Św. Mateusza, w 
przypowieści o talentach (Mt 25:30). Trochę się ona kłóci z naszą, ludzką 
sprawiedliwością. Wszyscy przecież powinniśmy dostać po równo. Wydaje się jednak, 
że chodzi w niej o to, aby rozwijać w sobie te talenty, które otrzymaliśmy od Boga. 
Każdy z nas urodził się z pewnymi zdolnościami. Naszym zadaniem jest tak je rozwijać, 
by służyły na chwałę Bogu. Liczy się wysiłek, który podejmujemy, żeby rozwinąć 
otrzymane talenty. Jeśli zakopiemy je w sobie, zostaną nam zabrane, bo nie spełniły 
swojego zadania. 

 Nasza wiara powinna wyrażać się w konkretnej postawie w życiu na co dzień. Jeżeli nie 
jesteśmy zatroskani o królestwo Boże i nie wykorzystujemy swoich talentów w tym celu 
to znaczy, że zakopaliśmy je gdzie głęboko bojąc się Boga zamiast współpracować z 
Jego łaską.  

 Każdy z nas, bez wyjątku, obdarzony jest konkretnymi talentami, które mogą służyć 
innym. Decydując się na działanie nie jesteśmy sami: Bracia! Wiemy, że Bóg z tymi, 
którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,8).  

 …kto ma, temu będzie dodane…Jeśli poświęcamy swój czas i wkładamy wysiłek w 
służbę innym rozwijamy się, czujemy się szczęśliwi i zaspokojeni. Otrzymujemy od 
Boga to, czego świat nam dać nie może: Boży pokój i radość. A jakie ty masz talenty? 
Czy już je w sobie odkryłeś? Czy wykorzystujesz je na chwałę Bożą? A może szkoda ci 
czasu? 

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: 
„Pokaż mi Panie moje talenty, pokaż mi jak mogę je wykorzystywać. Spraw bym się nie 
bał(a), ale bym ci potrafił(a) zaufać”.  
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?  



25.07.2014 piątek (Święto św. Jakuba Apostoła) 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAAKCEPTOWAĆ SWOJE SŁABOŚCI 

 Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

 Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Drugi List do Koryntian 4, 7-15 

 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: 

 Święty Paweł przypomina nam zadziwiającą prawdę, którą często odrzucamy. Bóg 
powołuje do swojego królestwa i Jego misji ludzi słabych, w taki czy inny sposób 
niepełnosprawnych. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z 
Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.  

 Przypomina nam także i tę prawdę, że przez nasze słabości nosimy nieustannie w ciele 
naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. 

 Wielokrotnie chcielibyśmy  rozwiązać swoje problemy związane ze słabościami, a 
niestety często  niewiele się dzieje w tym temacie. Do świętego Pawła Jezus mówił: 
Wystarczy co mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę 
się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam 
upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w 
uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 
(2Kor 12, 9-10) 

 Co jest szczególnym powodem naszego odrzucenia i  cierpienia? Odpowiedź jest 
oczywista - pragnienie pełnienia i  realizowania woli Bożej w swoim życiu. Kiedy ktoś 
wchodzi na drogę realizowania woli Bożej jest prześladowany, odrzucany i niemile 
widziany. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie 
Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.  

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  dziękuję Ci za łaskę mojej słabości. Dziękuję, że dzięki mojej słabości objawiasz 
swoją moc 

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? 

  



26.07.2014, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZBROIĆ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ 

 Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

 Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 13, 24-30 

 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: 

 Jezus królestwo niebieskie porównuje do człowieka, który posiał dobre nasienie na 
swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między 
pszenicę i odszedł. 

 My również zdumieni jesteśmy sytuacjami, które nas spotykają, choćby z  naszymi 
dziećmi. Otrzymali od nas dobre ziarno, najpierw naszej obecności, następnie naszej 
miłości i ostatecznie naszej ofiary, a oglądamy chwast, którego nie zasialiśmy. 

 Często zapominamy, że naszym przeciwnikiem jest szatan, któremu zależy na naszym 
zniszczeniu, osłabieniu lub pogorszeniu relacji z najbliższymi. W tej walce, która jest 
walką duchową,  możemy używać jedynie duchowej broni, na przykład w postaci 
modlitwy i bardzo często postu w intencji  swoich najbliższych lub osób nam 
powierzonych. 

 Jezus w tej przypowieści zachęca nas do cierpliwości. Gospodarz do swoich sług mówi, 
aby nie wyrywali chwastu z pszenicy, ponieważ wyrwą z nim także dobre ziarno, 
czasami przecież nie sposób pozbyć się jednego nie uszkadzając drugiego. Pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i 
powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. 

 Czy modlisz się i pościsz za osoby, które wybrały złą drogę życia? Czy dziękujesz  i  
uwielbiasz za osoby, które są trudne? Czy potrafisz być cierpliwy?  

  

 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 cierpliwe rozwijanie tego, co jest powołaniem mojego życia – 
małżeństwa, rodziny, moich umiejętności i uzdolnień. 

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 

20. 7. 2014, niedziela – Ewangelia św. Mateusza 13,24-43 

 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
 
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre 
nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 
 
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego 
nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział 
im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając 
chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do 
żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i 
powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza»”. 
 
Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do 
ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono 
najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od 
innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i 
gnieżdżą się na jego gałęziach”. 
 
Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do 
zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się 
wszystko zakwasiło”. 
 
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści 
nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w 
przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. 
 
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego 
uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On 
odpowiedział: 
 



 

 

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 
dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec 
świata, a żeńcami są aniołowie. 
 
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa 
wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą 
ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy 
sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. 
 
Kto ma uszy, niechaj słucha”. 
 
21. 7. 2014, poniedziałek – Księga Proroka Micheasza 6,1-4.6-8 
 
 
Słuchajcie tego, co Pan powiedział: „Stań, prowadź spór wobec gór, 
niech słuchają pagórki twego głosu! Słuchajcie, góry, sporu Pana, 
nakłońcie uszu, posady ziemi! Oto Pan ma spór ze swym ludem i 
oskarżać będzie Izraela. 
 
Ludu mój, cóżem ci uczynił? W czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi! 
Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawiłem ciebie i 
posłałem przed obliczem twoim Mojżesza, Aarona i Miriam”. 
 
Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę 
przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? Czy Pan się zadowoli 
tysiącami baranów, dziesiątkami tysięcy potoków oliwy? Czy trzeba, bym 
wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego, za grzech 
mojej duszy? 
 
Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie: 
pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania 
z Bogiem twoim.



 

 

22. 7. 2014, wtorek – Ewangelia św. Jana 20, 1. 11 - 18 
 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od 
niego odsunięty. 
 
Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do 
grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało 
Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. 
 
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 
po wiedział”. 
 
23. 7. 2014, środa – Ewangelia św. Jana 15,1-8 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 
uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a 
każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy 



 

 

już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 
 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 
 
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. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 
 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o 
cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 
 
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami”. 
 
 
24. 7. 2014, czwartek – Ewangelia św. Mateusza 13,10-17 
 
Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach 
mówisz do nich?” 
 
On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa 
niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar 
mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego 
mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i 
otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: 
 
«Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie 
zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe 
zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym 
sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił». 
 
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo 
zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło 
zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy 
słyszycie, a nie usłyszeli”. 
 
  



 

 

25. 7. 2014, piątek - Drugi List do Koryntian 4, 7-15 
 
Bracia: 
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa 
przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie 
poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; 
znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas 
na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie 
Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem 
jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa 
objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, 
podczas gdy w was - życie. 
 
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: 
„Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego 
mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem 
przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 
Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła 
chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. 
 
26. 7. 2014, sobota - Ewangelia św. Mateusza 13, 24-30 
 
Inną przypowieść im przedłożył : « Królestwo niebieskie podobne jest do 
człowieka , który posiał dobre nasienie na swej roli . Lecz gdy ludzie spali 
, przyszedł jego nieprzyjaciel , nasiał chwastu między pszenicę i odszedł . 
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy , wtedy pojawił się i chwast . 
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go : " Panie , czy nie posiałeś 
dobrego nasienia na swej roli ? Skąd więc wziął się na niej chwast ?" 
Odpowiedział im : " Nieprzyjazny człowiek to sprawił ". Rzekli mu słudzy : 
" Chcesz więc , żebyśmy poszli i zebrali go ?" A on im odrzekł : " Nie , 
byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy . Pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa ; a w czasie żniwa powiem żeńcom : Zbierzcie 
najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie ; pszenicę zaś 
zwieźcie do mego spichlerza "». 
 
 

 

 

Od teraz możesz korzystać z rozważań Lectio Divina używając 
swojego smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Aplikację 
możesz pobrać gratis ze strony Google Play pod hasłem „Lectio 
Divina” lub bezpośrednio po zeskanowaniu kodu QR 
zamieszczonego obok. 


