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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. 
  



14.09.2014, niedziela (Święto Podwyższenia Krzyża Świętego) 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ KRZYŻ CHWALEBNY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Liczb 21,4b-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: 

 W owych dniach podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw 
Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? 
Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny… Czy 
rozpoznajesz siebie w tym opisie? Czy nie nuży cię droga, którą Bóg ciebie prowadzi: 
szara codzienność, brak spektakularnych przejawów Bożej obecności, „mizerny 
pokarm” Słowa i Eucharystii? Może czasem myślisz, że „światowe życie” ma do 
zaoferowania więcej... 

 Kiedy wchodzimy w postawę „szemrania”, odrzucamy ten Boży sposób prowadzenia i 
„karmienia nas” w drodze, trudne doświadczenia życia i grzechy zaczynają nas zabijać: 
Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba 
Izraelitów zmarła. Ale Bóg nie pozostawia nas samych!  

 Wąż miedziany na palu sporządzony przez Mojżesza jest obrazem Jezusa i Jego 
chwalebnego krzyża. Jezus sam to tłumaczy w ewangelii Jana: A jak Mojżesz 
wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3,14-15).  

 Najpiękniejsza tajemnica krzyża! Na palu Mojżesz umieszcza wizerunek węża, który 
śmiertelnie kąsał lud. To samo, co nas zabijało, to co było dla nas przekleństwem i 
śmiercią bez Chrystusa (nasza samotność, zranienia, trudy życia i cierpienia), w 
Chrystusie, w krzyżu chwalebnym staje się miejscem łaski, spotkania ze 
Zmartwychwstałym i doświadczenia uzdrowienia i zbawienia.  

 I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, 
zostawał przy życiu. Bóg nie zabiera jednak „węży” z pustyni: one przestają nam 
szkodzić!  

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, spoglądam z wiara na Ciebie i Twój święty krzyż. Uzdrów mnie krwią Twoich 
ran. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 



15.09.2014, poniedziałek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  MODLIĆ SIĘ SERCEM SZCZERYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Hebrajczyków 5, 7-9 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

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

 „Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił 
gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci” – trochę nie 
pasuje to do naszego obrazu Jezusa – napełnionego miłością Bożą i zjednoczonego z 
Ojcem, do wyidealizowanego obrazu modlitwy jaki często mamy. 

 Ta modlitwa Jezusa jest tak bardzo ludzka, pełna uczuć, jest otwarciem na oścież serca 
niezależnie od tego, co się w nim znajduje. Jest ofiarowaniem Ojcu siebie w całości i 
zupełnej szczerości. 

 Na ile twoja modlitwa jest głośnym wołaniem, odartym z masek otwarciem serca przed 
Panem? Czy pozwoliłeś sobie kiedyś w modlitwie głośno wołać (również z radości), 
błagać, płakać? Nie ukrywając swojego bólu, nie kalkulując, czy to wypada i co Bóg o 
tym pomyśli? 

 Psalm 62 mówi: „Przed Nim serca wasze wylejcie”. Również historia niepłodnej Anny 
(1Sm1, 10-15), która „wylewała duszę przed Panem” płacząc w świątyni, i została 
wysłuchana  (urodziła Samuela), pokazuje, że Bogu taka modlitwa się podoba. 

 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu chcę wylać przed Tobą moje serce i ofiarować Tobie wszystkie smutki i 
radości. Duchu Święty uzdolnij mnie do jeszcze bardziej szczerej i głębszej modlitwy. 

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? 
  



16.09.2014, wtorek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO IŚĆ W ZAPRZĘGU JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza  7, 11 - 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: 

 „Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz!. Potem przystąpił, dotknął 
się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię wstań!. Zmarły 
usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. Wkrótce po uzdrowieniu ciężko chorego 
sługi setnika z Kafarnaum Jezus wskrzesza zmarłego syna wdowy z Nain. Okazuje 
miłosierdzie bo wdowa, która traci syna traci też jedynego opiekuna. Bóg jest 
wyłącznym Panem życia i śmierci.  Mimo swej potęgi pochyla się nad człowiekiem i 
współczuje wraz z nim.                    

 „A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas, i 
Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. Ci, którzy szli za Nim i widzieli co czynił uznawali w 
Nim proroka takiego jak Eliasz czy Izajasz. Widzieli w Nim Bożą obecność wśród ludu 
wybranego. My wierzymy, że Jezus przeszedł przez ziemię aby uwolnić wszystkich 
ludzi od brzemienia ich grzechów, aby otworzyć wszystkim możliwość przekroczenia 
bramy Królestwa Niebieskiego.           

 Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, 
dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące Słońce nas 
nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki 
zwrócić na drogę pokoju” (Łk 1, 77 - 79). Tymi słowami zapowiada przyjście Zbawiciela 
Zachariasz, ojciec Św. Jana Chrzciciela. Jezus przychodzi aby wyrwać nas z niewoli 
grzechu, aby zabrać nas z drogi wiodącej ku zatraceniu i postawić na drodze 
zbawienia.  

 Tak mówi do nas Jezus: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 28 - 
29). Powtarzajmy sobie te słowa Jezusa każdego dnia a zwłaszcza wtedy, gdy 
codzienne życie 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, idę z Tobą bo Ty prowadzisz mnie wprost do nieba. 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 

  



17.09.2014, środa   

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZGŁĘBIAĆ ISTOTĘ MIŁOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

1 List do Koryntian 12,31-13,13 

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: 

 Pod słowo miłość podkładane są różne znaczenia, dlatego ważne jest, abyśmy najpierw 
zobaczyli, jak rozumie miłość św. Paweł w dzisiejszym fragmencie Słowa. Opisując miłość 
św. Paweł używa słowa „agape”. To słowo oznacza szczególny rodzaj miłości – miłość 
bezinteresowną, miłość zdolną do największych poświęceń. W Nowym Testamencie 
„agape” odniesione jest do Jezusa, który „do końca nas umiłował”, z miłości (agape) 
poświęca swoje życie dla naszego zbawienia. Przyjrzyj się temu jak kochasz innych – ile 
jest w tym takiej miłości, oddającej swój czas i siły, bezinteresownie? 

 „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest”. Cierpliwość to postawa kogoś, kto się nie poddaje, 
ciągle na nowo podejmuje trud kochania, bo agape to akt woli, działanie, wybór a 
niekoniecznie uczucie. Łaskawość natomiast to przychylność i miłosierdzie względem 
innych. To dwa znaki rozpoznawcze tej miłości. Ale nie są to cechy, które swoim wysiłkiem 
sobie wypracujesz. Św. Paweł w Liście do Galatów mówi, że takie cechy są owocem 
przebywania i działania Bożego Ducha w nas, owocem naszej łączności z Jezusem.  

 „Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą…” Te i kilka dalszych cech 
to takie, które sprzeciwiają się miłości, których występowanie niszczy miłość. Popatrz na 
swoją postawę wobec innych – na ile szukasz dobra innych a nie własnej korzyści? Czy 
pielęgnujesz w sobie urazy i gniew za to, co ktoś, kiedyś Ci uczynił? Zazdrościsz, że ktoś 
ma więcej dóbr i umiejętności a Ty nie? 

 „Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma.” Te cechy z kolei wskazują na to, że mamy do czynienia z prawdziwą miłością. 
Zbadaj swoje serce i postawę także w tym względzie. Czy jesteś wytrwały w czynieniu 
dobra? Czy masz przekonanie, że Bóg prowadzi Cię po właściwych drogach życia? Jeśli 
czujesz, że Cię to wszystko przerasta, jeśli widzisz swoją bezradność, to dobrze, wtedy 
jesteś gotowy aby prosić Pana o miłość. A On da Ci ją chętnie i wskaże sposoby jak 
będziesz mógł ją praktykować. 

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? 



18.09.2014 czwartek  (Święto św. Stanisława Kostki) 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ODKRYĆ MOC UWIELBIENIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Psalm 148, 1-2. 11-14 

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: 

 Jezus Chrystus zaprasza nas niezależnie od liczby lat, zajmowanego stanowiska,  do 
uwielbiania Boga żywego. Autor psalmu woła: Królowie ziemscy i wszystkie narody, 
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z 
młodzieżą niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe. 

  Św. Ignacy Loyola w swoim fundamencie ćwiczeń ukazuje uwielbienie Boga jako sens i 
fundament życia człowieka: Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, 
chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu 
ziemi są stworzone dla człowieka  i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego  
jest on stworzony.  

 Autor psalmu pisze wręcz, że Bóg przez uwielbienie pomnaża moc swojego ludu. 
Mówiąc krótko, wszyscy, którzy są chorzy, wszyscy, którzy zmagają się z problemami 
swojego życia, z problemami nie do uniesienia, są zaproszeni do uwielbiania Boga, aby 
doświadczyć mocy Boga, który żyje działa w historii ludzkości i Twojej historii życia. 

 Autor Dziejów Apostolskich opowiada historię Pawła i Sylasa, którzy zostali pojmani i  
wrzuceni do lochu. O  północy uwielbiali Boga żywego wskutek czego doświadczyli 
uwolnienia z więzienia. (por. Dz 16, 23-34) W jakimkolwiek jesteśmy więzieniu, Bóg 
żywy ma moc, przez uwielbienie, wyprowadzić nas z naszego więzienia. 

 Czy poświęcasz czas na uwielbianie Boga w swoim życiu? Czy odkryłeś niewole 
swojego życia (uzależnienia, nałogi, słabości, grzechy, wady) i, wbrew wszystkiemu, 
zacząłeś uwielbiać Boga nawet w tym, wierząc, że w Jego planie wszystko może służyć 
ostatecznie czemuś dobremu? 

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 uwielbianie Ciebie Boga żywego. Zabierz wszystkie przeszkody z 
mojego serca, abym mógł Ciebie uwielbiać. 

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? 

  



19.09.2014 piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ODKRYĆ PANA WZROSTU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 8, 1-3 

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 wędrował z uczniami przez miasta i wsie głosząc Ewangelie o królestwie 
niebieskim, ale Łukasz ewangelista podaje znaczącą informację, że szły z nimi kobiety, 
które im usługiwały ze swojego mienia.  

 Wydawać by się mogło, że tak dokonuje się głoszenie królestwa, że jedni głoszą 
trudząc się przy ogłaszaniu Dobrej Nowiny, a inni poświęcają swój czas, swoją pracę, 
aby inni mogli głosić. 

 Święty Paweł ukazuje jeszcze inną prawdę w głoszeniu królestwa Bożego, jakże 
ważną: Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje 
wzrost – Bóg. Ten, który sieje, i ten który podlewa, stanowią jedno; każdy według 
własnego trudu otrzyma należną ma zapłatę.(1Kor 3, 6b-7) 

 W głoszeniu bowiem królestwa Bożego ważne jest proszenie Pana żniwa, aby wyprawił 
robotników na swoje żniwo, ale także aby dawał wzrost, ponieważ On jest Panem 
wzrostu. 

 W głoszeniu Dobrej Nowiny potrzebujemy żywych i głębokich relacji z Jezusem 
Chrystusem, ale potrzebujemy także wzywać Pana żniwa i Pana wzrostu, aby On 
błogosławił podjętemu dziełu. Wszystko w życiu jest łaską i Jego łaska jest zawsze 
pierwsza. 

 Czy rozpoznałeś swoje miejsce w dziele głoszenia Dobrej Nowiny? Czy prosisz Pana 
żniwa, aby wyprawiał robotników na swoje dzieło, ale także, aby On dawał wzrost? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, Ty  jesteś Pana żniwa i Panem wzrostu. Proszę Cię o wysłanie robotników na swoje 
żniwo i łaskę wzrostu. 

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? 

  



20.09.2014, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ŻYĆ WEZWANIEM: JEZU, UFAM TOBIE!  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Psalm 56, 10-14  

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: 

 W czasie udręczenia potrzebujemy tak mówić i tak żyć: Jezu, ufam Tobie! Psalmista 
woła w duchu zaufania: Wtedy wrogowie moi odstąpią w dniu, gdy Cię wezwę: po tym 
poznam, że Bóg jest ze mną.  

 Wielokrotnie to nasze zaufanie wystawione jest na próbę czasu. Zanim usłyszymy 
odpowiedź Boga, bywa, że mijają tygodnie, miesiące, a nawet lata. Psalmista woła: 
Bogu ufam, nie będę się lękał: cóż może mi uczynić człowiek?  

 Często wołamy i  Bogu powierzamy nasze krnąbrne dzieci, trwającą latami chorobę i 
wydawać by się mogło, że nic się nie zmienia. Potrzebujemy wołać wówczas: Jezu, 
ufam Tobie!  

 Bóg nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli, albowiem potrzebuje naszego nawrócenia. 
Potrzebuje zmiany naszego myślenia na Jego myślenie zawarte w Słowie Bożym, a 
następnie zmiany naszych reakcji i codziennego działania. Potrzebujemy wówczas 
pragnąć i tak wołać: Jezu, ufam Tobie! 

 Jego Słowo ma moc nas przemienić, a drogą przemiany jest nasze uwielbianie Boga 
żywego: W Bogu uwielbiam Jego słowo, wielbię słowo Pana. Bogu ufam, nie będę się 
lękał: cóż może mi uczynić człowiek? 

 Czy potrafisz wołać do Boga żywego: Jezu, ufam Tobie!? Czy twoje działanie ,myślenie 
i mówienie odzwierciedla zaufanie Bogu żywemu? Czy twoje działanie ,myślenie i 
mówienie karmi się Bożym Słowem na co dzień? 

 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 zaufania Tobie, Bogu żywemu. Proszę Cię daj mi żyć każdego 
dnia wezwaniem: Jezu, ufam Tobie! 

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 

14. 9. 2014, niedziela – Księga Liczb 21,4b-9 

 
Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego , aby obejść ziemię 
Edom ; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość . I zaczęli mówić 
przeciw Bogu i Mojżeszowi : « Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu , 
byśmy tu na pustyni pomarli ? Nie ma chleba ani wody , a uprzykrzył się 
nam już ten pokarm mizerny ». Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie 
palącym , które kąsały ludzi , tak że wielka liczba Izraelitów zmarła . 
Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc : « Zgrzeszyliśmy , szemrząc 
przeciw Panu i przeciwko tobie . Wstaw się za nami do Pana , aby oddalił 
od nas węże ». I wstawił się Mojżesz za ludem . Wtedy rzekł Pan do 
Mojżesza : « Sporządź węża i umieść go na wysokim palu ; wtedy każdy 
ukąszony , jeśli tylko spojrzy na niego , zostanie przy życiu ». Sporządził 
więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu . I 
rzeczywiście , jeśli kogo wąż ukąsił , a ukąszony spojrzał na węża 
miedzianego , zostawał przy życiu . 
 
 
15. 9. 2014, poniedziałek – List do Hebrajczyków 5, 7-9 
 
 
Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące 
prośby i błagania do Tego , który mógł Go wybawić od śmierci , i został 
wysłuchany dzięki swej uległości . A chociaż był Synem , nauczył się 
posłuszeństwa przez to , co wycierpiał . A gdy wszystko wykonał , stał się 
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich , którzy Go słuchają 
 
  



 

 

16. 9. 2014, wtorek – Ewangelia św. Łukasza  7, 11 - 17 
 
Wkrótce potem udał się do pewnego miasta , zwanego Nain ; a szli z Nim 
Jego uczniowie i tłum wielki . Gdy zbliżył się do bramy miejskiej , właśnie 
wynoszono umarłego - jedynego syna matki , a ta była wdową . 
Towarzyszył jej spory tłum z miasta . Na jej widok Pan użalił się nad nią i 
rzekł do niej : « Nie płacz !» Potem przystąpił , dotknął się mar - a ci , 
którzy je nieśli , stanęli - i rzekł : « Młodzieńcze , tobie mówię wstań !» 
Zmarły usiadł i zaczął mówić ; i oddał go jego matce . A wszystkich 
ogarnął strach ; wielbili Boga i mówili : « Wielki prorok powstał wśród nas 
, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój ». I rozeszła się ta wieść o Nim po 
całej Judei i po całej okolicznej krainie 
 
17. 9. 2014, środa – 1 List do Koryntian 12,31-13,13 
 
Bracia: 
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 
miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też 
miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką 
wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym 
nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność 
moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie 
zyskał. 
 
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 
poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z 
niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się 
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem 
się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś będę poznawał tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, 
nadzieja, miłość, te trzy; z nich zaś największa jest miłość. 
 



 

 

18. 9. 2014, czwartek – Psalm 148, 1-2. 11-14 
 
 
Alleluja . Chwalcie Pana z niebios ,  
chwalcie Go na wysokościach !  
Chwalcie Go , wszyscy Jego aniołowie ,  
chwalcie Go , wszystkie Jego zastępy !  
królowie ziemscy i wszystkie narody ,  
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi ,  
młodzieńcy , a także dziewice ,  
starcy wraz z młodzieżą niech imię Pana wychwalają ,  
bo tylko Jego imię jest wzniosłe ,  
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem i pomnaża moc swojego ludu . 
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych , synów Izraela - ludu , 
który Mu jest bliski . Alleluja . 
 
19. 9. 2014, piątek - Ewangelia św. Łukasza 8, 1-3 
 
Następnie wędrował przez miasta i wsie , nauczając i głosząc Ewangelię 
o królestwie Bożym . A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet , które 
uwolnił od złych duchów i od słabości : Maria , zwana Magdaleną , którą 
opuściło siedem złych duchów ; Joanna , żona Chuzy , zarządcy u 
Heroda ; Zuzanna i wiele innych , które im usługiwały ze swego mienia 
 
 
20. 9. 2014, sobota - Psalm 56, 10-14  
 

Wtedy wrogowie moi odstąpią w dniu , gdy Cię wezwę :  
po tym poznam , że Bóg jest ze mną .  
W Bogu uwielbiam Jego słowo , wielbię słowo Pana .  
Bogu ufam , nie będę się lękał : cóż może mi uczynić człowiek ?  
Wiążą mnie , Boże , śluby , które Ci złożyłem ,  
Tobie oddam ofiary pochwalne ,  
bo ocaliłeś moje życie od śmierci [ i moje nogi od upadku ] , 
 abym chodził przed Bogiem w światłości życia 
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