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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. 
  



 

 

23.11.2014, niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UWIELBIAĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

1 List do Koryntian 15,20-26.28 

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: 

 Dzisiaj oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Wszechświata. Co to dla 
nas praktycznie oznacza? 

 Trzeba bowiem, ażeby królował… Kiedy faktycznie oddajemy Jezusowi Chrystusowi 
pierwsze miejsce w naszym życiu, które Jemu się należy wszystko inne zaczyna także 
odnajdywać swoje miejsce. Czy wyznajesz że Jezus jest Twoim Pan, Królem twojego 
życia? Czy w praktyce życia pozwalasz, aby to On królował? 

 Szczególną formą modlitwy w której wyrażamy nasze uznanie dla królowania Jezusa 
Chrystusa jest modlitwa uwielbienia. Ona sprawia że stajemy w odpowiedniej relacji 
wobec Niego jako Jego stworzenia, przez niego odkupione. Czy próbowałeś modlić się 
uwielbiając bezinteresownie Boga za to Kim jest, za Jego przymioty, a nie tylko 
dziękując za otrzymane od niego dary czy prosząc o nie? 

 Wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko. Widzimy tu 
wzajemne oddawanie sobie władzy i chwały przez Boga Ojca i Syna. Królowanie 
Chrystusa wynika z Jego posłuszeństwa Ojcu, pokory i uniżenia. Równocześnie to 
Ojciec przekazuje królowanie Synowi. Wzajemna relacja Osób Boskich pokazuje nam 
wzór miłości, w tym miłości małżeńskiej i rodzinnej, a także jakiekolwiek sprawowania 
władzy. Czy potrafisz, jak mówi św. Paweł uważać innych za wyżej stojących od siebie 
(por Flp 2,3), oddawać należny szacunek współmałżonkowi, dziecku, koledze?:  

 Aby Bóg był wszystkim we wszystkich…. Niesamowity jest cel królowania Chrystusa: 
tym celem jest pełne zjednoczenie ludzi z Bogiem, współkrólowanie wraz z Nim. Nie 
możemy tego pojąć, nie możemy nawet sobie wyobrazić czym to jest, ale możemy 
pragnąć i dążyć do tego celu przez modlitwę. 

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, Ty jesteś Królem Wszechświata, Panem mojego życia, uwielbiam Ciebie!. 

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

Actio (działanie) 

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

 



 

 

24.11.2014, poniedziałek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SKŁADAĆ BOGU OFIARY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 1- 4 

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 czym mi się kojarzy ofiara? Ofiara złożona Bogu ma być darem – przejawem mojej 
miłości i czci dla Niego. Czy potrafię wskazać co ostatnio ofiarowałem Bogu? 

 „Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało” Datki, ale na tyle drobne, 
by nie miały wpływu na domowy budżet, czas na modlitwę, ale w takim wymiarze, w 
jakim uda się go wyrwać bez szkody dla moich innych zajęć, dobre czyny, o ile są dla 
mnie wygodne i po drodze... - czy moje ofiary nie są ochłapami? Może zamiast być 
przejawami miłości i czci są dowodami mojego egoizmu? 

 Drobny czyn, który kosztuje mnie wiele, wykonany z intencją i miłością dla Boga jest 
wart więcej niż okazałe akcje prowadzone w duchu pychy i egoizmu.  

 „Boże moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem, Ty, Boże, nie 
gardzisz” (Ps 51) – pierwszym i najpiękniejszym darem dla Boga jest moje serce pełne 
szczerej skruchy i miłości. 

 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Duchu Święty proszę Cię, pokazuj mi, w jaki sposób mogę uwielbiać Boga drobnymi 
ofiarami w mojej codzienności. Uzdalniaj mnie do hojności, do przekraczania mojego 
egoizmu i wygodnictwa z miłości do Jezusa i bliźnich. 

 

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? 

  



 

 

25.11.2014, wtorek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO IŚĆ DROGĄ ZBAWIENIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 5 - 11 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 
powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był zwalony”. To piękne dzieło powstałe za czasów króla 
Salomona było powodem do dumy narodu wybranego. W dzisiejszym czytaniu Pan 
Jezus przepowiada jego zburzenie. Nic co buduje człowiek nie jest wieczne i tylko 
nieliczne dzieła ludzkich rąk wykonane w czasach gdy Jezus szedł przez ziemię 
przetrwały do dziś. Ale jest coś co przy współpracy z Bogiem możemy osiągnąć i co 
będzie trwałe na zawsze. To nasze życie wieczne w Królestwie Bożym. I o to 
powinniśmy przede wszystkim zabiegać. Czy myślę o tym i działam w tym kierunku?       

 „Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie 
pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie chodźcie za 
nimi! ”. Jezus ostrzega nas przed fałszywymi prorokami, którzy chcą przejąć władzę 
nad naszymi myślami, uczynkami a w końcu duszami. Ich celem jest strącić nas z drogi 
wiodącej ku wiecznemu zbawieniu.  Czy zwracam uwagę na to co do mnie mówią inni i 
czy konfrontuję to co słyszę lub oglądam z tym co mówi do mnie Słowo Boże? Czy 
radzę się Ducha Świętego gdy mam wątpliwości? Tylko Jego Duch i Jego Słowo 
utrzyma mnie na drodze zbawienia. 

 

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, tylko Ty jesteś drogą i prawdą i życiem. Prowadź mnie.   

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? 

 

  



 

 

26.11.2014, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO  ZWYCIĘŻAĆ PRZEZ UWIELBIENIE  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Apokalipsy św. Jana 15,1-4   

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 końcowych tygodniach roku liturgicznego Kościół daje nam do rozważania teksty, 
które odnoszą się do czasów ostatecznych, do ostatecznej walki dobra ze złem. 
Zobaczmy jednak, że ta walka duchowa dobra ze złem toczy się cały czas i cały czas 
wymaga naszej czujności, ponieważ po wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa, szatan „odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa , z tymi , co strzegą 
przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” (Ap 12,17). Czas ostateczny już trwa. 

  W dalszej części dzisiejsze Słowo pokazuje w jaki sposób dana jest nam moc 
zwyciężania złego: „I ujrzałem (…) tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej 
imienia, (…) mających harfy Boże. A śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń 
Baranka.” Ci, którzy zwyciężają, nie czynią tego swoją własną mocą, ale poprzez śpiew 
uwielbienia dla Boga, naszego Pana. 

 Śpiew uwielbienia, który zwycięża zło, to oddawanie Bogu czci, uznanie Jego 
majestatu, uczynienie Go w swoich słowach i swoim życiu punktem odniesienia 
wszystkiego, co masz, wszystkiego kim jesteś. Taka postawa gwarantuje Ci, że zło nie 
będzie się Ciebie mogło dotknąć, ponieważ uwielbienie zanurza nas całych w Bogu. Do 
kogoś takiego szatan nie ma przystępu. 

 Co jest treścią takiego śpiewu uwielbienia? „A śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i 
pieśń Baranka”. Najkrócej mówiąc, sednem i odniesieniem naszego uwielbienia jest 
nasza wolność. Wspomnienie Mojżesza odwołuje się do oswobodzenia ludu Izraela z 
niewoli egipskiej, gdy suchą nogą przeszedł przez morze Czerwone a Pan walczył za 
swój lud i zgubił Egipcjan. Pieśń Baranka to uwielbienie Jezusa, który wyzwolił nas z 
niewoli grzechu, szatana i wiecznego potępienia. Spróbuj modlić się uwielbiając Pana w 
darze wolności swoimi słowami lub ostatnimi wersetami dzisiejszego czytania. 

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, uwielbiam Ciebie, który przyniosłeś mi wolność, dzięki Tobie zło nic mi nie może 
uczynić, Ty wlewasz do mojego serca pokój przewyższający wszelkie poznanie.   

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? 

  



 

 

27.11.2014, czwartek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z RADOŚCIĄ I TESKNOTĄ OCZEKIWAĆ 
POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Łukasza 21,20-28 

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: 

 Tutaj na ziemi musimy przejść wiele spustoszeń. My także doświadczamy bycia taką 
zdeptaną Jerozolimą, gdy odwracamy się od Boga. Wtedy stajemy się bezbronni i słabi. 
Doznajemy ucisku. Dzieje się tak, bo często w walce ze złem, pokusami opieramy się 
tylko na własnych siłach. Choćbyśmy wtedy nie wiadomo jak się sami starali, to prędzej 
czy później dosięgnie nas „wielki ucisk”, albo „polegniemy od miecza”. Nie jest to kara 
Boża, lecz konsekwencja naszych czynów. Jedyną obroną przed złem jest oddanie się 
w opiekę Bogu. Czy codziennie oddaję Bogu swoje życie (wybory, czyny, działania, 
myśli, postanowienia…)?  

 „ludzie mdleć będą ze strachu”. Paniczny lęk przed tym, co nieuniknione – końcem 
życia, świata jest cechą ludzi niewierzących. Czy dla chrześcijanina może być większa 
radość, niż spotkanie twarzą w twarz z Jezusem? To radosne oczekiwanie może 
przejawiać się w odwadze bycia Jego świadkiem. Czy mam odwagę w miejscach 
publicznych przyznawać się do Jezusa? Czy odważnie robię znak krzyża? Czy 
zdecydowanie staję w obronie wiary, życia, wartości i nauki głoszonej przez Kościół? 

 „A gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy”. Myślenie o Paruzji 
(powtórnym przyjściu Jezusa na końcu czasów), jest chyba często przez nas 
odsuwane. Wydaje nam się, że to są sprawy odległe. Dopiero doświadczenie nagłej 
śmierci kogoś bliskiego, znajomego, sąsiada uzmysławia nam, że to nie jest tak odległa 
rzeczywistość. Śmierć może być bardzo blisko, a wtedy koniec mojego życia będzie dla 
mnie końcem świata. Czy jeśli przyszedłby dzisiaj po mnie Pan zastałby mnie 
przygotowanego? Kiedy ostatni raz przystąpiłem do sakramentu pojednania? Czy 
jestem pojednany z  rodziną, współpracownikami, sąsiadami?  

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 wszystko co jest tu na ziemi przeminie. Przemieniaj mnie tak, abym z ufnością 
dziecka i wielką tęsknotą oczekiwał Twojego przyjścia na końcu czasów. 

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? 
  



 

 

28.11.2014, piątek 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ W PERSPEKTYWIE WIECZNOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Księga Apokalipsy św. Jana 20, 1-4. 11-21,2 

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: 

 Kiedy tracimy wiarę, to tracimy tak naprawdę to, co najważniejsze z perspektywy życia 
wiecznego. Tracimy wrażliwość na świat duchów. Tracimy także wrażliwość na 
obecność i działanie złego ducha. Naszym prawdziwym nieszczęściem jest nasz  
grzech i ojciec grzechu, którym jest szatan. 

 Cztery pierwsze wersety dzisiejszej Apokalipsy mówią wyraźnie o walce aniołów z 
szatanem. Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz do Czeluści i 
wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i 
szatan, i związał go na tysiąc lat. 

 Kiedy jesteśmy osaczeni przez zło w naszym życiu, kiedy ze złem nie jesteśmy sobie w 
stanie poradzić, to możemy wzywać anioła, który ma klucz do Czeluści. On ma moc 
związać i pokonać każdego demona w naszym życiu. 

 Potrzebujemy żyć w stanie łaski uświęcającej. Potrzebujemy, aby nasza wiara mogła 
wzrastać każdego dnia. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego na modlitwie. 
Potrzebujemy wiary, która będzie żyła w perspektywie wieczności. 

 Etapem wieczności będzie także nasza śmierć i sąd szczegółowy. Staniemy przed nim 
czy będziemy chcieli czy nie będziemy chcieli. Im więcej uporządkujemy na ziemi, im 
więcej wzrośniemy w miłości, tym łatwiejszy będzie etap sądu szczegółowego. Życie na 
ziemi jest bowiem  koniecznym etapem  wieczności. 

 

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 wzrastania w wierze, aby żyć w 
perspektywie wieczności. 
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? 

 

  



 

 

29.11.2014, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SMAKOWAĆ SZCZĘŚCIE WIECZNE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Księga Apokalipsy św. Jana 22, 1-7 

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: 

 Szczęście wieczne to oglądanie Boga twarzą w twarz. Wydawać by się mogło, że ta 
wieczna szczęśliwość to wielka abstrakcja, coś kompletnie nierealnego, kiedy patrzymy 
na to z perspektywy zmagania się z codziennością i utrudzenia codziennymi 
obowiązkami.  

 Owe szczęście wieczne ma wyglądać według słów Jana apostoła następująco: Nic 
godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego 
będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. 

 Można byłoby zadać sobie pytanie dlaczego właśnie tak ma wyglądać szczęście 
wieczne? Święty Ignacy Loyola w fundamencie ćwiczeń tak to formułuje: Człowiek po to 
jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił 
duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu 
pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. 

 Sensem istnienia człowieka jest uwielbianie Boga żywego. Tę pełnię otrzymamy 
właśnie w niebie. To uwielbianie Boga zaspokoi całkowicie nasze serce. Im szybciej 
zaczniemy uwielbiać Boga, tym szybciej zaczniemy uczestniczyć w tym, co będziemy 
czynić w niebie. 

 

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 uwielbianie Ciebie, Boga żywego.  

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 

23. 11. 2014, niedziela – 1 List do Koryntian 15,20-26.28 

 
Bracia: 
 
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też 
dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też 
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej 
kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w 
czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie 
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 
 
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod 
swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już 
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany 
Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we 
wszystkich. 
 
 
24. 11. 2014, poniedziałek – Ewangelia wg św. Łukasza 21, 1- 4 
 
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do 
skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa 
pieniążki.  
 
I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż 
wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; 
ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.  
 
 
  



 

 

25. 11. 2014, wtorek – Ewangelia wg św. Łukasza 21, 5 - 11 
 
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi 
kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na 
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.  
 
Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to 
dziać zacznie?”  
 
Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz: 
«nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie 
o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi 
koniec”.  
 
Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”.  
 
26. 11. 2014, środa – Księga Apokalipsy św. Jana 15,1-4  
 
Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny, wielki i godzien podziwu: siedmiu 
aniołów trzymających siedem plag ostatecznych, bo w nich się dopełnił 
gniew Boga.  
 
I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co 
zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem 
szklanym, mających harfy Boże. A śpiewają pieśń Mojżesza, sługi 
Bożego, i pieśń Baranka w słowach:  
 
„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny. 
Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie 
bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo 
przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo słuszne Twoje 
wyroki stały się jawne”.  
 
  



 

 

27. 11. 2014, czwartek – Ewangelia wg św. Łukasza 21,20-28 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
 
„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej 
spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w 
góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, 
niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się 
spełniło wszystko, co jest napisane.  
 
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk 
na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich 
zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie 
deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.  
 
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze 
strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce 
niebios zostaną wstrząśnięte.  
 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą 
i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.  
 
 
28. 11. 2014, piątek - Księga Apokalipsy św. Jana 20, 1-4. 11-21,2 
 
Ja, Jan, ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od 
Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża 
starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I 
wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie 
zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas 
uwolniony.  
 
I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia, 
i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i 
tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli 
znamienia na czoło swe ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z 
Chrystusem.  
 
 



 

 

Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego 
oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I 
ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto 
księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych 
z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało 
zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich 
byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań 
wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się 
ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora 
ognia.  
 
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły i morza już nie ma.  
 
I Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 
 
29. 11. 2014, sobota - Księga Apokalipsy św. Jana 22, 1-7 
 
Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, 
wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, 
po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców, wydające 
swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. 
Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i 
Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego 
oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie 
potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad 
nimi i będą królować na wieki wieków.  
 
I rzekł mi: „Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów 
proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się 
stać niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów 
proroctwa tej księgi”.  
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