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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. 
  



31.08.2014, niedziela 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ LOGIKĘ PASCHY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 16,21-27 

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 zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 
cierpieć. W dzisiejszym fragmencie ewangelii Jezus mocno uderza w nasze pogańskie, 
naturalne pojmowanie religii. Chodzenie za Jezusem nie jest religią naturalną, w której 
mamy przebłagać Boga, aby wszystko było „dobrze”, czyli po naszej myśli. Nasz Pan 
nie obiecał swoim uczniom na tym świecie życia pełnego sukcesów, zdrowia i bogactwa, 
życia wolnego od zmagania i cierpień. Obiecał życie przemienione, życie wieczne, 
którego zadatku możemy doświadczać już tutaj. 

 Będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus wskazuje na swoją Paschę – 
przejście przez śmierć do nowego życia. Chrześcijanin jest człowiekiem Paschy. Jaki 
jest twój stosunek do cierpienia i tego wszystkiego, co krzyżuje twoje plany i 
wyobrażenia? Czy próbujesz przeżywać trudne sytuacje w łączności z Jezusem 
ukrzyżowanym czy przeklinasz wtedy Boga, szukasz winnych?. 

 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje. Odrzucając nasz krzyż, rozmijamy się z Jezusem i nie idziemy już 
za Nim. Co jest tym krzyżem w twoim życiu? Czy jest to miejsce twojego spotkania z 
Jezusem? 

 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je. Paradoks: próbując realizować swój plan, żyjąc aby jak najwięcej zagarnąć 
dla siebie - tracimy siebie. Kiedy treścią naszego życia staje się miłość do Boga i innych 
– pozornie tracąc swoje życie odnajdujemy nas samych, stajemy się sobą. Czy „tracisz” 
swoje życie dla 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: 
Panie, daj mi odwagę i siłę aby przyjąć mój krzyż i naśladować Ciebie.   

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? 



01.09.2014, poniedziałek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ UCZNIEM-MISJONARZEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

1 List do Koryntian 2, 1-5  

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: 

 Papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium pisze: „Na mocy chrztu każdy 
członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem. Każdy ochrzczony, niezależnie od 
swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym 
podmiotem ewangelizacji (...)” (EG 120). Jaką reakcję w Tobie budzi to stwierdzenie 
papieża?  

 Często tym, co nas hamuje w byciu misjonarzem, jest poczucie bycia niedoskonałym, 
nieznajomość Biblii, teologii czy nieumiejętność pięknego przemawiania. Św. Paweł był 
doskonale wykształcony, znał Pisma i z pewnością mógłby „zabłysnąć mową”, a jednak 
neguje taki sposób ewangelizowania – „nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i 
mądrością głosić wam świadectwo Boże.” 

 „I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i 
moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz 
były ukazywaniem ducha i mocy” – jego głoszenie to dzielenie się doświadczeniem 
tego , jak potężnie Bóg działa. Nie skupiając się ani na dbaniu o swój dobry wizerunek, 
ani na swojej słabości i niezdatności. 

 Papież pisze też: „Serce twoje wie, że życie nie jest takie samo bez Niego, dlatego to, 
co odkryłeś, to, co pomaga ci żyć i daje ci nadzieję powinieneś przekazywać innym. 
Nasza niedoskonałość nie powinna stanowić wymówki.” (EG 121) 

 Czy rozpoznajesz, do czego powołuje cię Bóg? W jaki sposób, komu, na miarę swoich 
możliwości i sytuacji życiowej możesz dać świadectwo o dziełach Bożej miłości? 

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 daj mi pragnienie mówienia braciom o Twojej miłości, pokaż mi, do kogo 
chcesz mnie posłać i uzdolnij mnie do bycia uczniem-misjonarzem. 

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? 
  



2.09.2014, wtorek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PODEJMOWAĆ DUCHOWĄ WALKĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 4,31-37 

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: 

 Poprzez opis wypędzenia diabła z człowieka w synagodze przebija do nas pytanie 
ważne także dziś dla nas, osobiście: Czy coś takiego jak opętanie istnieje także dziś? 
Czy diabeł działa także dziś? Czy w jakiś sposób dotyczy to także i mnie? 

 Apokalipsa św. Jana nie pozostawia tu wątpliwości. Cały rozdział 12 opisuje walkę 
szatana z ludźmi w czasach ostatecznych. Każdy z nas uczestniczy w tej walce, czy 
tego chce, czy nie, ponieważ diabeł nie odpuszcza nikomu. „I rozgniewał się Smok na 
Niewiastę , i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa” (Ap 12,17). A św. Piotr 
ostrzega: „Bądźcie trzeźwi ! Czuwajcie ! Przeciwnik wasz , diabeł , jak lew ryczący 
krąży szukając kogo pożreć .” (1P 5,8) 

 W zasadzie w tej walce z diabłem sami nie mamy szans, jesteśmy  straconej pozycji, 
ponieważ on góruje nad nami jako byt czysto duchowy. Często możemy nawet 
dokładnie nie wiedzieć co się dzieje, będziemy widzieć tylko przejawy zła wokół siebie i 
nic nie będziemy mogli na to poradzić. W tej sytuacji możemy tylko zwyciężyć mając 
odpowiedniego sojusznika. Dzisiejsze czytanie mówi o tym, kto jest w stanie 
przeciwstawić się diabłu, kto nad nim panuje. 

 Jak podejmować walkę z diabłem? Św. Paweł poucza nas o tym jak mamy walczyć: 
„Obleczcie pełną zbroję Bożą , byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów 
diabła.” (Ef 6,11). Te elementy Bożej zbroi to prawda, sprawiedliwość, gotowość 
głoszenia Dobrej Nowiny, wiara, zbawienie przez Jezusa, Słowo Boże. Czy widzisz 
elementy tej zbroi w Twoim życiu – Twojej postawie i działaniu? 

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, naucz mnie jak być silnym Twoją siłą, pokaż mi jak z Tobą sprzeciwiać się 
działaniom diabła w życiu moim i mojej rodziny. 

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? 

  



3.09.2014, środa   

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ KRÓLESTWO BOŻE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 4,38-44 

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 uzdrawiał i wypędzał złe duchy. Ktoś nawet policzył, że te opisy uzdrowień i 
uwolnień stanowiły 25% tekstów Ewangelii. A skoro Jezus posyłał swoich uczniów aby go 
naśladowali głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym, to czy brak takich znaków dziś, w 
parafii, w której jesteś, nie jest jakąś niewiernością wobec wymagań Jezusa? Zapytaj się 
Jezusa co Ty możesz zrobić, aby Jego miłosierdzie i moc ukazywały się w świecie? 

 Cuda są wspaniałym znakiem miłosierdzia Bożego, ale głoszenie Dobrej Nowiny to coś 
więcej. Moc Jezusa wyzwala nie tylko z więzów choroby ale przede wszystkim leczy duszę 
przez przebaczenie grzechów i możliwość powrotu do Boga, dając radość, pokój, poczucie 
sensu i wartości życia. Ta moc jest dla nas dostępna na wyciągnięcie ręki w sakramencie 
pojednania. Jak z niej korzystasz? 

 „Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne.” Jezus często, w trakcie swojej 
intensywnej działalności wśród ludzi, odchodzi aby spotkać się z Ojcem. Ktoś mógłby mieć 
to Jezusowi za złe, przecież mógł jeszcze uzdrowić dalsze osoby, nauczać jeszcze więcej, 
a On odchodzi na modlitwę. A może jednak bez tej modlitwy, bez łączności z Ojcem, nie 
mógłby zdziałać tego wszystkiego?  

 Warto uczyć się od Jezusa, że nasz czas nie jest tylko po to, aby coś zrobić, bo zawsze 
jest coś do zrobienia. Nasz czas jest dany także po to, abyśmy, jak Jezus, stawali przed 
Bogiem na modlitwie, właśnie po to, aby nadać tej naszej zwykłej codziennej pracy sens, 
aby znaleźć w tej pracy zamysł Boży, aby przeżywać ją jako dar a nie jedynie jako jarzmo, 
które przygniata nas do ziemi. 

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, 
codzienność tak często mnie przygniata, wydarzenia życia sprawiają, że ciągle zamartwiam 
się tym, co będzie. Daj mi czerpać radość ze spotkania z Tobą na modlitwie, napełniaj mnie 
tam swoim Duchem, który ukazuje sprawy w Twoim świetle, świetle wiary, nadziei i miłości. 

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? 



4.09.2014 czwartek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYPŁYNĄĆ NA  GŁĘBIĘ 

 Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

 Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 5, 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: 

 Ważne jest abyśmy osobiście usłyszeli  wezwanie Jezusa: Wypłyń na głębię i zarzuć 
sieci na połów! To wezwanie, aby nie żyć powierzchownie. Prędzej czy później 
doświadczymy, że rzeczy materialne, ludzkie namiętności zwyczajnie nas znudzą.  

 To znudzenie powierzchownością trafnie ujął jeden z pisarzy: Gdy czasami ktoś mnie 
pyta czy aby nie jestem zmęczony, odpowiadam: - Zmęczony ani trochę, mam ciągle 
duszę bardzo młodą. Ale jestem znudzony do imentu, gdyż tyle razy przeżyłem 
wszystko – szczęście i pecha, mądrość i durność, tworzenie i cierpienie, brawury i 
globtrotury, namiętność i obojętność, biedę i zamożność, smutek i radość, filantropię i 
pitekantropię, obżarstwo i bibliofilstwo, nikotynę i adrenalinę - mógłbym długo wyliczać 
to prawie wszystko, które skazało mnie na już tylko powtarzalność. (Waldemar Łysiak) 

 Bóg zaprasza nas na głębię, abyśmy lepiej poznali samych siebie. Abyśmy spojrzeli na 
siebie oczami Pana Boga. Zaprasza nas na wypłynięcie na głębię, aby poznać Boga 
samego. Tylko Bóg żywy nadaje ludzkiemu życiu sens, spełnienie i radość życia.  

 Najczęściej sami nie bardzo lubimy dokonywać zmian, dlatego bywa, że na tę głębię 
wprowadzają nas trudne sytuacje życiowe, kryzysy małżeńskie, firmowe lub cokolwiek 
innego, co domaga się nowej odpowiedzi. Pozostawienia tego co znane, aby pójść w 
nieznane.  

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 zaproszenie, abym wypłynął na głębię. Dziękuję, że jesteś Bogiem 
żywym, który nadaje sens życiu. 
 
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? 
  



5.09.2014 piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WŁAŚCIWIE ROZEZNAWAĆ 

 Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

 Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 5, 33-39 

 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 odpowiada na zarzuty związane z brakiem  postu w życiu Jego uczniów: Lecz 
przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli. Post 
sam w sobie może być dobry, ale nie każdy czas jest dobry na post, dlatego bardzo 
potrzebujemy w naszym życiu rozeznania, to znaczy zrozumienia tego co i kiedy mamy 
czynić, aby nasze wybory przynosiły dobre owoce.  

 To co było dobre i potrzebne wcześniej, nie oznacza, że jest dobre i potrzebne dzisiaj. 
Jezus nawiązuje do nowego i starego wina, aby uzmysłowić słuchaczom, że owe wina 
potrzebują innych warunków przechowywania. Nikt też młodego wina nie wlewa do 
starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i 
bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. 

 Jezus wzywa nas, abyśmy rozeznawali wolę Bożą na każdym etapie naszego życia. 
Inne potrzeby mamy w wieku ludzi młodych, inne potrzeby mamy w wieku ludzi 
dojrzałych i inne potrzeby mamy w wieku ludzi starszych. Całe nasze życie naznaczone 
jest zmianami. Ważne jest, aby te zmiany dostrzegać i akceptować ale patrząc w 
perspektywie wiary, przez to, co mówi Słowo Boże. Może niektórzy z nas są już mocno 
zaawansowani w latach i sądzą, że nastał w ich życiu koniec zmian. Ale czy zapytałeś 
się Boga, czy On sądzi tak samo, a może On zechce Cię jeszcze zaskoczyć, ukazać 
Ci, nawet na starość, jeszcze inną perspektywę życia i tego, co możesz dać innym? 

 Czy dostrzegasz zmiany w swoim życiu? Czy jesteś starym czy młodym winem? Czy 
akceptujesz w swoim życiu przemijanie? 

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 przemijania. Dziękuję Ci za łaskę rozeznawania. 

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? 

  



6.09.2014, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ POTRZEBĘ POKORY 

 Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

 Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia świętego Łukasza 6, 1-5 

 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: 

 Wydawać by się mogło, że dzisiejsza Ewangelia jest napomnieniem dla tych, którzy 
czują się bardziej wyedukowani w sprawach wiary. To napomnienie dla tych, którzy 
trzymają się skrupulatnie litery prawa, a przeoczyli ducha Ewangelii. 

 Faryzeusze zarzucają uczniom, że łamią prawo szabatowe jedząc ziarna zbóż w 
szabat. Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Szabat był 
najważniejszym świętem, nie tylko  tygodnia, ale podstawowym świętem żydowskim 
przypominającym wyjście z niewoli egipskiej.  

 Jezus jednak jednoznacznie zarzuca faryzeuszom ignorancję: Nawet tegoście nie 
czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł  do domu Bożego 
i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko 
kapłanom wolno je spożywać. 

 Jezus wzywa nas nie tylko do odczytania na nowo właściwych fragmentów Słowa 
Bożego, ale wzywa nas do pokory, abyśmy umieli przyznać się do winy, że czegoś nie 
potrafimy, nie znamy, nie doczytaliśmy. 

 Pokora pozwala przekraczać nasze słabości, pozwala robić właściwe korekty w  
błędnych decyzjach. Pokora chroni nas przed upadkiem. Pokora uzdalnia nas do 
przyjęcia pomocnej dłoni.  

 Czy prosisz Jezusa o łaskę pokory? Czy potrafisz przyznać się do błędu? 

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 pokory. Proszę Cię o  głębokie odkrycie daru pokory. 

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 

31. 8. 2014, niedziela – Ewangelia św. Mateusza 16,21-27 

 
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy 
i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
 
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg 
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. 
 
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś 
Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. 
 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie 
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? 
 
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i 
wtedy odda każdemu według jego postępowania”. 
 
 
1. 9. 2014, poniedziałek – 1 List do Koryntian 2, 1-5  
 
 
Przyszedłszy do was, bracia, nic przybyłem, by błyszcząc słowem i 
mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc 
wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim 
drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z 
uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem 
ducha i mocy, aby się wiara wasza opierała nie na mądrości ludzkiej, lecz 
na mocy Bożej.



 

 

2. 9. 2014, wtorek – Ewangelia św. Łukasza 4,31-37 
 
 
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. 
Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. 
 
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. 
Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. 
 
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch 
rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. 
 
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za 
słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i 
wychodzą”. 
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. 
 
3. 9. 2014, środa – Ewangelia św. Łukasza 4,38-44 
 
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu 
Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za 
nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też 
wstała i usługiwała im. 
 
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite 
choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i 
uzdrawiał ich. 
 
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz 
On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest 
Mesjaszem. 
 
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały 
Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od 
nich. 
 
Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą 
Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”. 
 
I głosił słowo w synagogach Judei. 



 

 

4. 9. 2014, czwartek – Ewangelia św. Łukasza 5, 1-11 
 
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 
jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś 
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do 
Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi 
nauczał tłumy. 
 
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci 
na połów”. 
 
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie 
ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. 
 
Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały 
się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z 
pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
 
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode 
mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. 
 
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów 
ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli wspólnikami Szymona. 
 
Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. 
 
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 
 
  



 

 

5. 9. 2014, piątek - Ewangelia św. Łukasza 5, 33-39 
 
Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: 
 
„Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie 
faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”. 
 
Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, 
dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana 
młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”. 
 
Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania 
łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i 
łata z nowego nie nada się do starego. 
 
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym 
razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. 
Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego 
wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: «Stare jest lepsze»”. 
 
6. 9. 2014, sobota - Ewangelia świętego Łukasza 6, 1-5 
 
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali 
kłosy i wykruszając je rękami, jedli. 
 
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie 
wolno czynić w szabat?” 
 
Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co 
uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu 
Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? 
Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”. 
 
I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


