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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. 
  



 

 

26.10.2014, niedziela 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KOCHAĆ BOGA, BLIŹNIEGO I SAMEGO SIEBIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia świętego Mateusza 22,34-40 

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: 

 Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? Przykazanie miłości jest 
największe, gdyż to miłość jest celem i sensem życia człowieka. W przykazaniu miłości 
streszcza się całe Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 
doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13,10)  

 Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym 
swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Miłość Boga jest 
największym i pierwszym przykazaniem, ponieważ On sam jest Miłością i źródłem 
miłości. W oderwaniu od Niego nie możemy kochać prawdziwie ani samych siebie ani 
naszych bliźnich. Kto lub co jest twoją największą miłością? Gdzie jest twoje źródło 
miłości?  

 Sformułowanie „przykazanie miłości” może nas dziwić. Jak można nakazać miłość? 
Ludziom naszych czasów może się to niezrozumiałe, bo w otaczającej nas kulturze 
miłość utożsamia się z uczuciem, afektem, a uczucia przecież nie można nakazać. 
Tymczasem miłość jest wyborem, decyzją, aktem woli, w którym wybieramy dobro tego 
Drugiego. Jak ty rozumiesz miłość? 

 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 
Warunkiem i miarą miłości bliźniego jest zdrowa miłość samego siebie. Nie mylmy jej z 
egocentryzmem i egoizmem! Ale przykazaniem Boga jest abyśmy kochali samych 
siebie: pragnęli dla siebie prawdziwego dobra i szczęścia (wypełnianie woli Bożej), oraz 
pokornie i z wdzięcznością przyjmowali samych siebie jako stworzonych przez Boga 
(stworzenie, o którym powiedział, że jest „bardzo dobre”). Przypatrz się swojemu życiu, 
czy jakaś nieumiejętność kochania bliźnich nie wynika z odrzucania i braku miłości 
samego siebie? 

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 Miłością, naucz mnie kochać.   

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? 



 

 

27.10.2014, poniedziałek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAŚLADOWAĆ OFIARĘ JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Efezjan 4, 32- 5,8 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

  „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, 
bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze” – naśladowanie Boga 
– Jezusa oznacza więc wydawanie siebie z miłości w ofierze za innych. Co to dla mnie 
osobiście oznacza? Czy świadomie oddaję innym swoje życie w imię miłości? 

 „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak 
jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.” Bycie dobrym dla innych, przebaczanie kosztuje 
wiele – czasu, energii, ale najwięcej kosztuje moje ego. Dlatego potrzeba świadomej 
decyzji o ofierze, by nie popaść w żal i pretensje „poświęcając się” dla innych. Czy potrafię 
rezygnować z dogadzania sobie, składać ofiarę ze swojego egoizmu, by służyć bliskim? 
Czy podejmuję świadome decyzje o rezygnacji ze swoich planów, potrzeb i składam je w 
ofierze by służyć bliźnim, nie sobie?  

 „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, 
ten je zachowa” (Łk 9, 24) 

 

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: 
Proszę Cię Panie Jezu uwolnij moje serce od egoizmu i uzdolnij mnie do oddawania życia 
bliźnim i Tobie w nich obecnemu.  

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? 
  



 

 

28.10.2014, wtorek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W MOC PANA I JEGO NIEOMYLNOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 6, 12 - 19 

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 tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie 
do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, 
których też nazwał apostołami”. W dzisiejszym czytaniu Pan Jezus wskazuje nam, że 
wszystkie ważne decyzje powinniśmy poprzedzić modlitwą i prośbą o pomoc Ducha 
Świętego. Przed wybraniem apostołów modlitwa trwała całą noc.                       

 „Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, 
których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia”. Ludzie przychodzili do 
Jezusa po pomoc i doznawali uzdrowienia. Czy zwracam się do Niego gdy potrzebuję 
pomocy? Czy jestem w tym wytrwały? Czy umiem dziękować Temu, który jest Panem 
za doznane łaski?.            

 „Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też 
ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości” (Mk 5, 28 – 29). 
Cierpiąca kobieta została uzdrowiona bo wykazała ogromną wiarę w moc Jezusa. Czy 
jeśli proszę o cokolwiek to rzeczywiście wierzę, że Jezus może mi pomóc?. Czy proszę 
o to co rzeczywiście jest mi potrzebne do zbawienia czy o rzeczy nieistotne, które tylko 
mi wydają się ważne?.   

 

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, wierzę w Twą miłość do mnie i że chcesz mojego 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? 

  



 

 

29.10.2014, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  PRZECHODZIĆ CIASNYMI DRZWIAMI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 13,22-30 

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”. W Biblii drzwi są także często używane zamiennie 
ze słowem brama, jak w tym fragmencie. Te drzwi, to takie miejsce, które mamy 
przejść, aby móc wejść do Bożego Królestwa. Czym są te drzwi, ta brama? „Zaprawdę , 
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec” (J 10,7). Inaczej mówiąc, nie da się 
przekroczyć drzwi Królestwa bez Jezusa. 

 Z jednej strony Jezus jest bramą do Królestwa i jest to brama, na którą nie zasłużyliśmy 
ani nie zapracowaliśmy, to wejście jest gratis, za Bożą łaską. Z drugiej strony, drzwi są 
„ciasne” – to znaczy, że wejście wymaga z naszej strony pewnego wysiłku, którym jest 
naśladowanie Jezusa. Pomyśl o tym, czy i jak naśladujesz Jezusa w swojej 
codzienności? 

 Te drzwi mogą zostać dla nas zamknięte przez naszą śmierć. Wtedy będziemy „kołatać 
do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam”. Czy zostanie nam wtedy otworzone? To zależy 
od tego, czy my otworzyliśmy drzwi, gdy kołatał do nich kto inny: „Oto stoję u drzwi i 
kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał , a on ze Mną” (Ap 3,20). Czy już otworzyłeś i nieustannie otwierasz drzwi 
Jezusowi, gdy puka i zaprasza Cię, abyś zabrał Go do swojego życia? 

 Słowo daje nam dziś jeszcze jedną wskazówkę dotyczącą tego, kto wejdzie a kto nie 
wejdzie do Bożego Królestwa: „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się 
niesprawiedliwości”. Sprawiedliwość w języku Biblii to postawa wierności wobec Boga i 
życie Jego przykazaniami. Polega ona na tym, aby być taką osobą jaką Bóg pragnie  
abyś był. Czy jesteś „sprawiedliwy” w takim rozumieniu? Czy odkrywasz Boże 
oczekiwania w stosunku do siebie? Czy wcielasz je w życie? 

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, że Ty sam czynisz mnie sprawiedliwym w każdym sakramencie 
pojednania. Daj mi łaskę wrażliwego sumienia, abym nieustannie trwał w tej 
sprawiedliwości i szybko wracał do Ciebie po upadku w niesprawiedliwość - grzech.   

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? 

  



 

 

30.10.2014, czwartek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CODZIENNIE PODEJMOWAĆ WALKĘ DUCHOWĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Pawła do Efezjan 6,10-20 

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: 

 „Stańcie do walki” Jesteśmy wezwani do walki duchowej. Nie jest to walka łatwa, bo 
przeciwnik jest bardzo sprytny i inteligentny. „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik 
wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” (1P 5,8) 
Walka ta jest pełna podstępów i zwodniczych działań. Musimy mieć w sobie wiele 
pokory i czujności, aby nie dać się zwieść. Codziennie na nowo musimy rozpoznawać 
wewnętrzne pokusy, rozeznawać sytuację, przyglądać się owocom naszych pragnień i 
działań, wybierać pomiędzy dobrem a złem. Czy zawsze odnoszę zwycięstwo i 
wybieram dobro? Co jest najczęstszym powodem, że przegrywam? 

 „w pełnej zbroi” Prorok Izajasz wołał również „Przebudź się , przebudź! Przyoblecz się 
w moc.” (Iż 51,9) Do walki duchowej musimy być przygotowani. Musimy codziennie 
zakładać zbroję, czyli stawać w prawdzie i sprawiedliwości, otwierać się na Ducha, 
wzmacniać swoją wiarę poprzez poznawanie i słuchanie Słowa Bożego, poprzez 
korzystanie z sakramentów. „Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne 
jest jego mienie.” (Łk 11,21) Gdy będziemy w pełnej zbroi strzec swego wnętrza, 
bezpieczne będą nasz umysł, serce i dusza. Czy zakładam pełną zbroję do walki? Czy  
jakaś część zbroi jest mi bardzo niewygodna, jest mi ciężarem? 

 „Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu ... za wszystkich”. Wielkim orężem jest 
modlitwa, zwłaszcza za drugiego człowieka. Jesteśmy wezwani do polecania Bogu 
wszystkich ludzi, a w tym momencie za głosicieli Ewangelii Czy modlę się za kapłanów, 
osoby zakonne? Jak często to robię? O co proszę dla nich? 

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 moc i siłę do codziennej walki duchowej. Umacniaj wszystkich swoich 
wyznawców i daj im odwagę głoszenia Dobrej nowiny. 

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? 
  



 

 

31.10.2014, piątek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W PYTANIA JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia św. Łukasza 14, 1-6 

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 jako uosobiona miłość stale pyta się o to samo - o miłość. Jezus przyszedł na 
świat z miłości i wszystko co czynił, czynił z miłości.  Ta miłość nie była lukrowana. 
Jezus z miłości potrafił powiedzieć mocne słowa: „groby pobielane”. Z miłości także 
potrafił wyrzucić kupców ze świątyni. Z miłości także oddał swoje życie na krzyżu. 

 Z miłości Jezus także mówi do faryzeuszy: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? 
Jezus przez to pytanie  stara się złamać stare i sztywne schematy myślowe.  Któż z 
was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień 
szabatu? 

 Jezus i w naszym życiu zadaje nam różne pytania, choćby przez różne wydarzenia 
życia, które zmuszają nas do zastanowienia się, czy to, co robię ma sens, czy jest 
wartością, dla której trzeba poświęcić siły i czas. Te pytania Jezusa są potrzebne, aby 
złamać nasze stare schematy myślowe, aby zacząć myśleć tak, jak myśli Bóg. Jakie 
ostatnio zadał ci pytanie przez jakieś wydarzenie, które cię poruszyło lub 
zdenerwowało? Trudne wydarzenia, rozczarowania, nie są przypadkowe. Czy potrafisz 
odczytać i odpowiedzieć Jezusowi na postawione pytania, które ci zadaje przez trudne 
wydarzenia życia? 

 Bóg żywy stawia na naszej drodze ludzi, którzy nie są przypadkowi. Stawia ludzi 
trudnych, nielubianych  i niechcianych. Czy potrafisz także i tu odczytać zadane Ci 
przez Jezusa pytanie? 

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 zrozumienia Twoich pytań stawianych 
przez konkretne wydarzenia życia. 
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? 

  



 

 

1.11.2014, sobota  ( Uroczystość Wszystkich Świętych) 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WEJŚĆ NA DROGĘ  ŻYCIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia św. Mateusza 5, 1-12a 

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: 

 W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół przypomina nam i zaprasza nas, aby 
wejść na drogę świętości. Jednak powinniśmy pamiętać o tym, że świętość to najpierw 
inicjatywa i zaproszenie żywego Boga. On sam jest dawcą świętości. On pierwszy 
wychodzi do nas z inicjatywą – pierwszy walczy, pierwszy kocha, pierwszy szuka i 
pierwszy powołuje.  

 Kościół objawia nam świętość z perspektywy błogosławieństw. Czym jest zatem 
błogosławieństwo? Błogosławić oznacza przekazywać dar życia. Tym, który błogosławi, 
jest przede wszystkim Bóg. Swój punkt szczytowy osiąga to błogosławieństwo w 
Chrystusie. Człowiek na błogosławieństwo Boże człowiek ma odpowiadać 
dziękczynieniem. 

 Wejść na drogę błogosławieństw to wejść na drogę życia. Autorzy komentarza 
żydowskiego do Nowego Testamentu tłumaczą to właśnie w taki sposób. Jakże 
błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości! Bo zostaną nasyceni. Jakże 
błogosławieni są ci, którzy okazują miłosierdzie! Bo miłosierdzie zostanie im okazane. 
Jakże błogosławieni są czystego serca! Bo będą oglądać Boga. Jakże błogosławieni są 
czyniący pokój! Bo zostaną nazwani synami Bożymi.  

 Żyć duchem błogosławieństw, to żyć i udzielać innym ducha życia. Żyć duchem 
błogosławieństw, to żyć duchem wdzięczności – duchem Eucharystii. Czy żyjesz 
duchem błogosławieństw? Czy niesiesz innym życie?  

 

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  umiejętność wcielenia w moje życie ducha 
błogosławieństw. 

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 

26. 10. 2014, niedziela – Ewangelia świętego Mateusza 22,34-40 

 
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, 
zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając 
Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" 
 
On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i 
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach 
opiera się całe Prawo i Prorocy»". 
 
27. 10. 2014, poniedziałek – List św. Pawła do Efezjan 4, 32- 5,8 
 
Bracia:  
 
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie 
nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.  
 
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie 
drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas 
w ofierze i w darze na wdzięczną wonność Bogu.  
 
O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet 
mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym co haniebne, 
ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko 
jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.  
 
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani 
chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie 
Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo 
przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie 
więc z nimi nic wspólnego.  
 
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w 
Panu: postępujcie jak dzieci światłości.  



 

 

 
28. 10. 2014, wtorek – Ewangelia św. Łukasza 6, 12 - 19 
 
 
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził 
na modlitwie do Boga. 
 
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 
dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał 
Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; 
Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem 
Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. 
 
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet 
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z 
wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć 
uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy 
nieczyste, doznawali uzdrowienia. 
 
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i 
uzdrawiała wszystkich. 
 
29. 10. 2014, środa – Ewangelia św. Łukasza 13,22-30 
 
Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do 
Jerozolimy.  
 
Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”  
 
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, 
powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.  
 
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, 
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam»; lecz On wam 
odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście».  
 
Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się 
niesprawiedliwości».  
 



 

 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i 
Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych 
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i 
siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą 
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.  
 
30. 10. 2014, czwartek – List św. Pawła do Efezjan 6,10-20 
 
W końcu, bracia, bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną 
zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 
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.  
 
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali 
się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, 
przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest 
sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o 
pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę za tarczę, dzięki której 
zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.  
 
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże, wśród 
wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w 
Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za 
wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje 
otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla 
której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, 
tak jak winienem.  
 
  



 

 

31. 10. 2014, piątek - Ewangelia św. Łukasza 14, 1-6 
 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w 
szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien 
człowiek chory na wodną puchlinę.  
 
Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w 
szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, 
uzdrowił i odprawił.  
 
A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, 
nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu?” I nie mogli Mu na to 
odpowiedzieć.  
 
 
1. 11. 2014, sobota - Ewangelia św. Mateusza 5, 1-12a 
 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 
słowami: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 
mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. 
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