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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. 
  



 

 

28.09.2014, niedziela 

 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ POSŁUSZNYM DZIECKIEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 21,28-32 

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: 

 Dzisiejsza ewangelia stawia nam pytanie o to, co dzieje się pomiędzy naszymi 
deklaracjami a naszymi czynami. Dlaczego tak często brak pomiędzy nimi 
konsekwencji? Jezus zadaje ci pytanie o to, co cię z Nim łączy, jaka jest wasza relacja? 

 . Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten 
odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Pierwszy syn zlekceważył ojca, mimo że 
obiecał posłuszeństwo, nie dotrzymał słowa i zajął się swoimi sprawami.  

 Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak 
opamiętał się i poszedł. Drugi syn najpierw odmówił ojcu. Być może dlatego, że 
polecenie ojca wydawało mu się zbyt wymagające, zbyt trudne, że „zabije go”. W końcu 
jednak nabiera ufności, staje się naprawdę dzieckiem.  

 Pomiędzy deklaracją a działaniem (czyli codziennym życiem i wprowadzaniem Słowa 
Bożego w czyn) leży zawsze twoja więź z Bogiem. Jaka ona jest? 

 Jaka postawa jest ci bliższa? Czy ważne są dla ciebie takie cnoty jak słowność, 
konsekwencja, odpowiedzialność? Czy umiesz przyznać się do błędu i naprawić go? 

 A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, (…), to zachowa duszę 
swoją przy życiu (Ez 18,27). Zawstydźmy się swoimi, nawet małymi niewiernościami i 
oddajmy je Miłości Miłosiernej. Przybliżmy się na nowo do Boga, abyśmy mogli żyć i 
czuć się wolni! 

 

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, pokaż mi gdzie w moim życiu powiedziałem Tobie „idę” lecz nic nie zrobiłem. 
Daj mi łaskę szczerego nawrócenia. 

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? 



 

 

29.09.2014, poniedziałek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ŚPIEWAĆ PANU WOBEC ANIOŁÓW 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Apokalipsa wg św. Jana 12,7-12a 

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: 

 „Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.” Jeśli 
wierzysz, że Słowo Boże jest prawdą, to wierzysz też w istnienie aniołów – są oni 
wielokrotnie przywoływani w całej Biblii. Sam Pan Jezus potwierdza ich istnienie, np.: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych 
wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.” (J 47, 51) 

 Konsekwencją wiary w aniołów jest wiara w istnienie aniołów upadłych, którzy chcą 
zaszkodzić ludziom: „bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą 
oskarża ich przed Bogiem naszym”. Czy wierzysz w walkę duchową, która się 
nieustannie toczy między aniołami Bożymi a upadłymi? Czy rozpoznajesz ją w swojej 
codzienności? 

 Czy korzystasz z pomocy archaniołów Michała, Rafała i Gabriela? Archanioł Rafał 
(hebr. Rafael – Bóg uleczył) przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z 
"siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 
15) – jest  patronem podróżujących i chorych. Archanioł Gabriel (z hebr. Bóg jest mocą) 
to patron trudnych rozmów, przekazu informacji. Archanioł Michał (z hebr. Któż jak Bóg) 
jest aniołem sprawiedliwości i sądu, miłosierdzia i łaski, księciem wojsk anielskich. 

 Czy wiara w aniołów ma wpływ na twoje życie? Czy masz relację ze swoim aniołem 
stróżem wykraczającą poza standardową modlitwę znaną od dziecka?  

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: 
Dziękuję Ci dobry Boże za dar aniołów, szczególnie za nieustanną opiekę i miłość mojego 
anioła stróża. Mój Niebiański Przyjacielu pomagaj mi wzrastać w miłości i pobudzaj moje 
serce by wraz z tobą wielbiło naszego Stworzyciela! 

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? 
  



 

 

30.09.2014, wtorek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POMAGAĆ JEZUSOWI W JEGO DZIELE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 9, 51 - 56 

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: 

 „Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i 
wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka 
samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”. W dzisiejszym czytaniu Jezus zaczyna 
swą ostatnią podróż po ziemi. Zmierza do Jerozolimy gdzie umrze za nasze grzechy. 
To przypomnienie dla nas o prawdziwym celu pobytu Syna Bożego na ziemi. Czy 
pamiętam o tym?.                      

 „Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy”. Samarytanie nie okazywali 
gościnności podróżującym Żydom, zwłaszcza gdy ci udawali się w pielgrzymce do 
Jerozolimy. Czy wspieram tych, którzy idą w imię Pana i głoszą Jego słowo? Czy sam 
jestem gotowy i korzystam z okazji aby głosić Jego słowo bliźnim?.            

 „Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień 
spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im”. Nie wszyscy 
przyjmują Jezusa ale to nie powód by ich potępić czy wręcz karać. Może trzeba raczej 
współczuć, bo odrzucają Tego, który jest nieśmiertelny i daje życie wieczne. Jeśli nie 
pomaga moje słowo to pozostaje modlitwa o  przemianę serca. Modlitwa cierpliwa i  
nieustanna. Czy pamiętam o modlitwie za tych z rodziny, którzy nie idą za Jezusem?.  

 „I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 
kołaczącemu otworzą.” (Łk 11, 9 - 10). Cierpliwi i natarczywi otrzymają o co proszą ale 
czy wszystkie moje prośby i oczekiwania niosą w sobie dobro? Czy proszę dla siebie 
czy 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, pokaż mi 
jak mogę Ci pomagać w twym dziele zbawienia.  

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? 

  



 

 

1.10 .2014 środa   

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  BYĆ RADYKALNYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 9, 57-62 

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: 

 Pierwszy z trzech przedstawianych nam dziś naśladowców Jezusa, to człowiek gorliwy, 
którego zapewne porwała nauka Jezusa i towarzyszące jej dzieła. Jezus studzi jego 
wielki zapał, mówiąc, że sam nie ma własnego domu. Do Ciebie też skierowana jest 
obietnica życia obfitego tu na ziemi i obietnica życia wiecznego ale to kosztuje. Czy 
jesteś gotów zapłacić cenę – może prześladowania, może ubóstwa, może wyjątkowo 
trudnego zmagania się ze swoimi słabościami? 

 W kulturze, nie tylko żydowskiej, złożenie do grobu jest elementarnym obowiązkiem 
dzieci wobec swoich rodziców, dlatego wezwanie Jezusa brzmi niezwykle 
kontrowersyjnie. To tak ostre stwierdzenie Jezusa to wezwanie do tego, aby być 
radykalnym, aby jednoznacznie opowiedzieć się za Jezusem w domu, miejscu pracy, w 
sferze publicznej, polityce. To wezwanie do tego, aby w swoich codziennych wyborach 
być „gorącym” a nie „letnim”, pamiętając o słowach zapisanych w Apokalipsie: „Znam 
twoje czyny , że ani zimny , ani gorący nie jesteś . Obyś był zimny albo gorący ! A tak , 
skoro jesteś letni i ani gorący , ani zimny , chcę cię wyrzygać z mych ust” (Ap 3,15-16). 

 „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”. Ci „umarli” to osoby umarłe duchowo – 
zaprzątnięte tylko dobrami i sprawami tego świata, dla których liczy się tylko to, co 
doczesne. Osoby, których hierarchia wartości nie uwzględnia pierwszeństwa spraw 
duchowych i Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czy i gdzie w Twojej hierarchii wartości jest 
miejsce dla Jezusa? 

 „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego”. Idący za pługiem nie może patrzeć wstecz, bo bruzdy będą krzywe. Te słowa 
są dla nas zaproszeniem do wierności w chodzeniu za Jezusem w codziennych trudach 
i zmaganiach życiowych. To, co najlepsze nie jest za nami ale zawsze przed nami.  

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 daj mi głęboko odkryć świat duchowy. Naucz mnie walki duchowej. 
Pozwól mi właściwie korzystać z podarowanej mi przez Ciebie władzy. 

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? 

  



 

 

02.10.2012, czwartek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIEŚĆ RADOŚĆ INNYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 18, 1-5.10  

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 zrobić aby osiągnąć królestwo Boże? „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” Czy jestem gotów stać się jak dziecko 
i z ufnością powierzyć Bogu wszystkie swoje sprawy? A może jest jakaś dziedzina 
mojego życia, do której nie zaprosiłem jeszcze Boga (np. praca zawodowa, relacje z 
rodzicami, teściami, krewnymi, z sąsiadami)? 

 Dziecko, które doświadcza w życiu miłości jest radosne i ufne. Czy raduję się z 
ogromnej miłości Pana do mnie, który oddał za mnie swoje życie? Czy niosę tę radość 
innym poprzez uśmiech, rozmowę, dobre słowo, uczynek?  

 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3) 

Pozwólmy się Panu kochać takimi jakimi jesteśmy, słabymi, grzesznymi. Jak dziecko 
nie może uczynić pierwszego kroku bez uchwycenia się ręki rodzica, tak ja, sam z 
siebie nie jestem w stanie nic uczynić. Czy proszę Boga o pomoc tylko wtedy gdy źle 
się dzieje w moim życiu? W jakiej konkretnej sprawie prosiłem Go ostatnio? Czy 
potrafię usłyszeć co Bóg do mnie mówi w Słowie, przez drugiego człowieka?  

 Chrześcijańska wiara bez uczynków jest martwa. Najpiękniejsze i najmądrzejsze słowa 
nie poparte czynami są niczym. Przekonanie o własnej wartości może się rozpaść w 
zderzeniu z drugim człowiekiem, słabszym i potrzebującym naszej pomocy. Czy w 
ciągu ostatniego miesiąca dostrzegłem w najbliższym otoczeniu osobę potrzebującą 
pomocy? Czy jestem w stanie wziąć za nią odpowiedzialność poprzez poświęcenie 
swojego czasu, rezygnację ze „świętego spokoju”, oddanie swoich dóbr materialnych, 
nie oczekując niczego w zamian? 

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: 
Dziękuję Ci Panie, że powołałeś mnie do życia i jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. 
Otwieraj moje oczy i serce na człowieka w potrzebie. 

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? 
  



 

 

3.10 .2014 piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  WEJŚĆ W PROCES NAWRÓCENIA 

 Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

 Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia świętego Łukasza 10, 13-16 

 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: 

 Temat naszego nawrócenia, to dla Jezusa temat priorytetowy. Marek ewangelista 
ukazuje to już w pierwszym wystąpieniu Jezusa i pierwszych wypowiedzianych 
słowach: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.  Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię. (Mk 1, 15) 

 Pierwsze zdanie w dzisiejszej Ewangelii również brzmi mocno, wręcz jak groźba. Biada 
tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, 
które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w 
popiele. 

 Cuda Jezusa były po to, aby ludzie oglądający uzdrowienia i cuda mogli się nawrócić i 
uzdrawiać swoje serca. Okazuje się jednak, że możemy oglądać wiele cudów i 
uzdrowień, a wzrost wiary i nawrócenie nie następują. 

 Dlaczego nawrócenie jest dla Jezusa takie ważne? Nawrócenie bowiem sprawia, że 
możemy realizować wolę Bożą w naszym życiu. Taka postawa była najważniejsza w 
życiu Jezusa a my jesteśmy Jego naśladowcami. Moim pokarmem jest wypełnić wolę 
Tego, który Mnie posłał, i wykonał Jego dzieło. (J 4, 34)  

 Mateusz ewangelista pisze także, że nawrócenie jest możliwe, kiedy usłyszane słowo 
wprowadzamy w życie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można 
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.(Mt 7, 24) 

 Czy jesteś człowiekiem nawrócenia? Czy towarzyszy twojemu życiu modlitwa ze 
Słowem Bożym i wprowadzanie w życie tego, co tam Jezus do Ciebie mówi?? 

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 nawrócenia. Pozwól mi głęboko doświadczyć nawrócenia w moim 
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 jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 

  



 

 

4.10.2014, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ODKRYĆ PRAWDZIWEGO PRZECIWNIKA 

 Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

 Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia świętego Łukasza 10, 17-24  

 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: 

 Z wielu serc ludzkich została wyrwana podstawowa biblijna prawda, że naszym 
prawdziwym przeciwnikiem jest szatan. Naszym przeciwnikiem nie jest żaden drugi 
człowiek, ale diabeł. Święty Paweł w Liście do Efezjan pisze:  Nie toczymy bowiem 
walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw 
rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach 
niebieskich. (Ef 6, 12) 

 Jeden z egzorcyzmów Kościoła zawiera taką prawdę o szatanie: Słuchaj i drżyj, o 
szatanie, nieprzyjacielu wiary, przeciwniku ludzi, przyczyno śmierci, korzeniu zła, 
zarzewiu wad, zwodzicielu ludzi, kłamco narodów, podszepcie zazdrości, 
początku skąpstwa, przyczyno niezgody, przyczyno cierpienia.  

 Dzisiejsza Ewangelia mówi nam dzisiaj także, że możemy wyrzucać złe duchy, 
ponieważ otrzymaliśmy taką władzę od Jezusa. Apostołowie z radością mówią do 
Jezusa: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. 

 Każdy chrześcijanin otrzymał taką władzę od Jezusa. Potrzebujemy każdego dnia 
wybierać Jezusa. Potrzebujemy żyć w łasce uświęcającej i trwać na modlitwie ze 
Słowem Bożym. Potrzebujemy także odkryć moc sakramentów Kościoła. Potrzebujemy 
także korzystać z modlitwy uwolnienia. 

 Czy korzystasz z władzy panowania nad demonami w swoim życiu? Czy świadomie 
wybierasz każdego dnia Jezusa?  

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, proszę Cię o odkrycie działań mojego prawdziwego przeciwnika – szatana. Naucz 
mnie walki duchowej. 

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 

28. 9. 2014, niedziela – Ewangelia św. Mateusza 21,28-32 

 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
 
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 
pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten 
odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 
samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i 
poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. 
 
Mówią Mu: „Ten drugi”. 
 
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł 
bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. 
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet 
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”. 
 
 
30. 9. 2014, poniedziałek – Apokalipsa wg św. Jana 12,7-12a 
 
 
Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze 
Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i 
już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki 
Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą 
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali 
jego aniołowie. 
 
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, 
potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo 
oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża 
ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki 
słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. 
Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”. 
 



 

 

1. 10. 2014, wtorek – Ewangelia św. Łukasza 9, 51 - 56 
 
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się 
do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i 
przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.  
 
Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, 
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”  
 
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.  
 
2. 10. 2014, środa – Ewangelia św. Łukasza 9, 57-62 
 
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za 
Tobą, dokądkolwiek się udasz”. 
 
Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”. 
 
Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól 
mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. 
 
Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 
królestwo Boże”. 
 
Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 
pożegnać się z moimi w domu”. 
 
Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 
się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. 
 
  



 

 

3. 10. 2014, czwartek – Ewangelia św. Mateusza 18, 1-5.10  
 
 
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto 
właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” 
 
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, 
powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, 
ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie 
dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. 
 
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem 
powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze 
Ojca mojego, który jest w niebie”. 
 
4. 10. 2014, piątek - Ewangelia świętego Łukasza 10, 13-16 
 
Jezus powiedział:  
 
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i 
Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się 
nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sy donowi 
lżej będzie na sądzie niżeli wam.  
 
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani 
zejdziesz.  
 
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną 
gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.  
 
  



 

 

5. 10. 2014, sobota - Ewangelia świętego Łukasza 10, 17-24  
 
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez 
wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”.  
 
Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak 
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i 
po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego 
się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze 
imiona zapisane są w niebie”.  
 
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż 
takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też 
nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, 
komu Syn zechce objawić”. 
 
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które 
widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów 
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a 
nie usłyszeli”.  
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