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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. 
  



 

 

19.10.2014, niedziela 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ OBRAZEM BOGA W TYM ŚWIECIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 22,15-21 

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: 

 Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Faryzeusze 
zadają Jezusowi pytanie nie z intencją poznania prawdy, ale dla wygrania jakieś swojej 
intelektualnej gry. Ich intencje są od początku złe. Bóg pragnie nam odpowiadać, ale 
wtedy, gdy zwracamy się do Niego z czystym sercem. Jaka intencja towarzyszy ci, kiedy 
zadajesz pytania Bogu a także ludziom?  

 Na monecie widniał wizerunek Cezara z jego imieniem i dopiskiem „Divus” („boski”). Dla 
Żydów, uznanie Cezara za boga było bałwochwalstwem, podobnie jak używanie tego 
typu monet. Z drugiej strony rzymskie prawo mówiło wyraźnie o obowiązku płacenia 
podatku. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie: Czyja jest ta podobizna i napis?  

 Oddajcie więc Cezarowi to, co jest Cezara, a Bogu to, co boskie. Czy istnieją dwie 
odrębne sfery życia: jedna, którą rządzi Cezar (świecka), druga, nad którą panuje Bóg? 
Czy ludzie powinni być podlegli Cezarowi (prawom tego świata) w materialnym świecie, 
a Bogu tylko w duchowym? Na pewno nie. 

 Kluczem jest odszukanie obrazu Boga. Na czym widnieje jego wizerunek? Człowiek, 
który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1;26-27) jest w tym świecie 
odbiciem Jego chwały. Człowiek należy do Boga i winien mu oddać siebie samego 
(modlimy się: „Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy”) 

 Jezus uznał prawa władzy politycznej w społeczeństwie, ale wyraźnie stawia jej granice: 
człowiek należy do Boga, nie jest własnością żadnego władcy, państwa czy korporacji. 
Tym samym człowiek jest powołany, aby przekształcać ten świat zgodnie z wolą Boga.  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie, Ty odcisnąłeś na mnie podobieństwo do Ciebie. Spraw abym nigdy nie niszczył w 
sobie przez grzech podobieństwa do Ciebie i był w tym świecie Twoim światłem. 

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? 



 

 

20.10.2014, poniedziałek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ DARMOWĄ ŁASKĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Pawła do Efezjan 2, 1-10 

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: 

  „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest 
darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” – aby to przyjąć potrzeba stanąć 
w prawdzie o swojej małości i niemocy. Aby przyjąć łaskę zbawienia trzeba przyznać, 
że się jej potrzebuje. Czy uznaję siebie za grzesznika, który prosi Wszechmocnego o 
zmiłowanie i łaskę zbawienia? Św. Paweł wyraźnie mówi, że łaska jest niezależna od 
uczynków – czy nie próbuję zawierać z Bogiem transakcji, niejako wymusić łaskę 
zbawienia? 

 „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, 
które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” – jak traktuję dobre czyny, które 
wykonuję – czy nie ulegam pokusie chlubienia się nimi, budowania swojej pychy, 
pokazania się przed ludźmi, a może usprawiedliwiam się nimi, że jestem „dobrym 
człowiekiem” i dlatego zostanę zbawiony? Czy nie uważam ich za „swoje” zapominając, 
że wszelkie dobro pochodzi od Boga, a my jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami 
pełniącymi Jego wolę? (Łk 17, 7-10) 

 „aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na 
przykładzie dobroci względem nas” – czy dostrzegam i jestem wdzięczny za bogactwo 
łask i dobroci jaką Bóg mi okazuje? 

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 Jezu, że dzięki Tobie nie muszę zapracować na zbawienie, dziękuję za 
Twoją bezwarunkową miłość i darmową łaskę, którą mnie wciąż podtrzymujesz. Dzięki Ci 
Panie za całe dobro jakie czynisz we mnie i poprzez mnie. Bądź uwielbione niepojęte i  
nieskończone Miłosierdzie Boże!  

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

 

Actio (działanie) 

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



 

 

21.10.2014, wtorek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ W GOTOWOŚCI NA PRZYJŚCIE PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 12, 35 - 38 

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: 

 „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy bądźcie podobni do 
ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”. W dzisiejszym czytaniu Pan Jezus żąda od nas 
ciągłej gotowości na Jego powtórne przyjście. Czy właśnie teraz jestem gotowy aby 
stanąć przed Jego sądem?. Czy me serce jest tak czyste, że wszedłbym do Królestwa 
Bożego?. Jeśli nie to może powinienem coś z tym zrobić? Przecież nie wiem kiedy 
skończy się moje życie?                      

 „Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie”. Jeśli Syn Człowieczy przyjdzie a ja nie będę gotowy to już nic nie będę mógł 
naprawić. Wierzę w to, że przyjdzie a więc cóż mnie usprawiedliwi jeśli nie będę 
gotowy?.            

 „Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka 
- ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale 
wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w 
którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na 
niej zostaną znalezione”  
(2 P 3, 9  – 10). Pan jest cierpliwy ale czy powinienem tę Jego cierpliwość wystawiać na 
próbę?. Czy nie lepiej posłuchać Piotra, który mówi: „Dlatego, umiłowani, oczekując 
tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy - w pokoju” (2 P 3, 14).   

 

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, chcę być gotowy na Twoje przyjście. Kieruj mną abym nie zwątpił.   

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

Actio (działanie) 

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

  



 

 

22.10.2014, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  STAWAĆ SIĘ NA WZÓR CHRYSTUSA - SŁUGI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 12,39-48  

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Wczytując się w dzisiejszy tekst możemy poczynić zaskakujące odkrycie, że Jezus 
zamiennie używa słów „rządca” i „sługa”. Te dwa słowa odnoszą się do jednej i tej 
samej osoby, która ma postępować zgodnie z tym, co zlecił Pan domu. Rządca 
otrzymuje od swojego Pana własność po to, aby swoją pracą służyć innym. Rozważ, co 
otrzymałeś ob. Boga, jakie dary posiadasz. Czy i w jaki sposób Twoje dary służą 
drugiemu człowiekowi? 

 Gdy dalej rozważymy owo rządzenie i służbę w szerszym kontekście Ewangelii, to 
największym przykładem tego, który ma władzę, ale oddał ją na rzecz służby jest 
Chrystus – Sługa. „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł , aby Mu służono , lecz żeby 
służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45). „On , istniejąc w postaci Bożej 
, nie skorzystał ze sposobności , aby na równi być z Bogiem , lecz ogołocił samego 
siebie , przyjąwszy postać sługi (…) uniżył samego siebie , stawszy się posłusznym 
aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,6-8) 

 Jezus, który „na równi był z Bogiem”, Stwórca wszechświata staje się sługą dla 
człowieka? W ludzkich kategoriach trudne to do pojęcia. Jeszcze bardziej zaskakujące 
jest, gdy uświadomimy sobie cel służby Jezusa – oddanie życia, umieranie, śmierć po 
to, aby w innych wzbudzić życie. Nie bójmy się pomyśleć, że to także wezwanie dla 
każdego z nas, wezwanie do oddania cząstki samego siebie na rzecz drugiego. 

 Czy matka, która doświadcza problemów ze zdrowiem po urodzeniu kolejnego dziecka, 
nie oddaje jakoś swojego życia? Czy ojciec, który w trudnej sytuacji rodziny pracuje na 
1,5 etatu nie zapiera się siebie i nie umiera? Stan przed Panem i pomyśl, jaka jest 
Twoja droga, czy, gdzie, w jakich sprawach, komu i w jakich sytuacjach jesteś wezwany 
do oddania swojego czasu, sił, zmęczenia, swoich uzdolnień na rzecz drugiego 
człowieka? Najtrudniej dla tego, co stoi najbliżej – dzieci i współmałżonka…. 

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, mój rozum wie, że oddanie się na rzecz drugiego to wyraz miłości, ale moje serce 
często jest twarde i tego nie przyjmuje. Tylko Ty możesz zmienić moje serce, gdy wlejesz 
w nie swojego Świętego Ducha.  Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą 
przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

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



 

 

23.10.2014, czwartek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODWAŻNIE PRZECIWSTAWIAĆ SIĘ ZŁU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 12, 49 - 53 

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 czeka aby zapłonął ogień miłości w naszym sercu. Ogień spełnia rolę 
oczyszczającą, pozwala odróżnić podróbkę od oryginalnego towaru. „Bo w ogniu 
doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia” (Syr 2,4-5) 

 „Cierpienie próbuje, wzmacnia i oczyszcza naszą wiarę, jak złoto oczyszcza się w 
ogniu. My jesteśmy najcenniejszym złotem dla Pana.” (1P 1,6-7) Czy oddaję swoje 
trudne doświadczenia Panu? Czy zapraszam Go do tych wydarzeń? 

 Jezus przyszedł aby wybudzić nas ze śpiączki: ze stagnacji, z lenistwa z opieszałości. 
Zapadanie w śpiączkę to powolna śmierć duchowa. Czy widzę, które dziedziny mojego 
życia wymagają wzmożonej pracy nad sobą? 

 Nauczanie Jezusa jest radykalnie inne od nauczania tego świata. Przyjęcie więc Jego 
nauki powoduje rozłam w społeczeństwie, rodzinach. Powinniśmy dążyć do pokoju, ale 
nie za wszelką cenę, nie za cenę tolerancji zła, kompromisu ze złem. Czy mam tyle 
odwagi w sercu by przeciwstawiać się złu? 

 Jako uczniowie Jezusa nie możemy poddać się presji innych, nawet najbliższych osób. 
Jeśli nie uczynię Jezusa pierwszą i najważniejsza Osobą swojego życia nie będę Jego 
uczniem. Czy moja postawa świadczy rzeczywiście o tym, że jestem uczniem Jezusa? 

 Chrzest Jezusa to Jego śmierć, męka i zmartwychwstanie. To całkowite posłuszeństwo 
woli Ojca dla mojego zbawienia. Czy moje plany na życie konfrontuję z wolą Boga 
wobec mnie? Czy potrafię przyjmować wolę Boga względem mnie?  

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 odwagę wiernego kroczenia za Tobą, bez ulegania pokusom i presjom 
otaczającego świata. 

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? 
  



 

 

24.10.2014, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZYĆ  SIĘ   

ROZPOZNAWAĆ ZNAKI CZASU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 12, 54-59 

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 w dzisiejszej Ewangelii dość mocno mówi o rozeznawaniu znaków czasu. Używa 
słów, które w dobie współczesnej byłyby niemile widziane: Obłudnicy, umiecie 
rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I 
dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? 

 Człowiek, poprzez obserwacje i rozum może nauczyć się rozpoznawać zmianę pogody. 
Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak 
bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa. Można zadać 
zatem pytanie: po co rozpoznawać pogodę? 

 Człowiek rozpoznaje pogodę, aby zaplanować sobie czynności, które będzie można 
wykonać w ciągu dnia. Rozpoznaje pogodę, bowiem wie, że są różne pory roku i wie 
również, że wykonuje się różne czynności w zależności od pory roku i pogody. 

 Jezus również mówi i do nas, że można nauczyć się rozpoznawać znaki czasu, aby 
właściwie wykorzystać i zagospodarować swoje życie. Nie w każdym czasie można 
wykonać to, co sobie zaplanowaliśmy, ponieważ nie wszystko zależy od nas. 

 Najlepsze rozpoznawanie dokonuje się w wierze na modlitwie, słuchając Słowa 
Bożego, bo tylko Jezus zna przyszłość i On jest Panem życia i czasu. Czy 
rozpoznajesz znaki czasu i dokonujesz swoich konkretnych wyborów na modlitwie ze 
Słowem Bożym? 

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 rozeznawania znaków czasu. Proszę Cię o łaskę modlitwy ze 
Słowem Bożym. 
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

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

 

  



 

 

25.10.2014, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WEJŚĆ NA DROGĘ NAWRÓCENIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 13, 1-9 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Dzisiejszą Ewangelię można byłoby sparafrazować również w ten sposób: Nie ma 
znaczenia w jakiej rodzinie się wychowałeś. Nie ma znaczenia jakie braki z tej rodziny 
wyniosłeś lub jakie dobre cechy. Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 

 Biada tym, którzy ufają we własne zdolności i umiejętności. Biada tym, którym się 
wydaje, że pochodzą z dobrych rodzin i myślą, że to im w życiu wystarczy. 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. (Mt 21, 31b-32) 

 Nie ma znaczenia jak jesteś sprawiedliwy i jak jesteś wielkoduszny. Jezus bowiem 
mówi i do nas: Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w 
Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. 

 Dlaczego tak mocno i tak jednoznacznie? Nawrócenie bowiem oznacza zmianę 
myślenia z ludzkiego na myślenie Boże. Prorok Izajasz pisze: Bo myśli moje nie są 
myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa 
górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli  moje – nad myślami 
waszymi. (Iz 55, 8-9) 

 Rozważ na jakiej jesteś drodze. Czy uważasz, że już wszystko w życiu jest poukładane, 
nic nie trzeba zmieniać, jesteś zabezpieczony na przyszłość, syty i niechętny zmianom, 
czy patrzysz przez pryzmat Słowa Bożego i jesteś otwarty na Boże wezwania? 

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 dar wiary. Proszę Cię o  łaskę nawracania się. 
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? 

  



 

 

Aneks:  
CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

19. 10. 2014, niedziela – Ewangelia św. Mateusza 22,15-21 

 
 
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 
Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu 
powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w 
prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek 
cezarowi, czy nie?”. 
 
Jezus przejrzał ich przewrotności rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? 
Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara. 
 
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. 
 
Odpowiedzieli: „Cezara”. 
 
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga”.  



 

 

 
20. 10. 2014, poniedziałek – List św. Pawła do Efezjan 2, 1-10 
 
 
Bracia:  
 
I wy byliście umarli na skutek waszych występków i grzechów, w których 
żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według 
sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w 
synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy 
według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. 
I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy 
inni.  
 
A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą mi-miłość, jaką 
nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z 
Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. 
Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w 
Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa 
Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie 
Jezusie.  
 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 
lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.  
 
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla 
dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.  
 
21. 10. 2014, wtorek – Ewangelia św. Łukasza 12, 35 - 38 
 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
 
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy 
podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, 
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.  
 
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. 
Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a 
obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.  



 

 

 
22. 10. 2014, środa – Ewangelia św. Łukasza 12,39-48  
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
 
„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 
ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie 
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie”.  
 
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też 
do wszystkich?”  
 
Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, 
którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej 
żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy 
tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim 
mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z 
powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać 
się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o 
godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu 
miejsce.  
 
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił 
zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego 
woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, 
od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od 
niego żądać będą”.  
 
23. 10. 2014, czwartek – Ewangelia św. Łukasza 12, 49 - 53 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
 
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.  
 
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz 
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw 
synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; 
teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.  



 

 

 
24. 10. 2014, piątek - Ewangelia św. Łukasza 12, 54-59 
 
Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na 
zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa. A gdy wiatr wieje z 
południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie 
rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie 
rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest 
słuszne?  
 
Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść 
z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby 
cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.  
 
Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego 
pieniążka”.  
 
25. 10. 2014, sobota - Ewangelia św. Łukasza 13, 1-9 
 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: 
„Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.  
 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe 
i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 
Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie”?.  
 
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo 
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, 
ale nie znalazł.  
 
Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam 
owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze 
ziemię wyjaławia?»  
 
Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja 
okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości 
możesz je wyciąć»”.  
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