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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. 
  



 

 

21.12.2014, IV Niedziela Adwentu 

OCZEKIWAĆ PANA TO PRZYJĄĆ JEGO SŁOWO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38 

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: 

 Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi. Jesteśmy przyzwyczajeni do opisu zwiastowania, a w 
rzeczywistości jest to sytuacja bardzo dramatyczna. Jeżeli spojrzymy do księgi 
Powtórzonego Prawa 22,22 i następne, to zobaczymy, że dla Maryi wydarzenie to 
stanowiło bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci. (Jeśli dziewica została zaślubiona 
mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie 
do bramy miasta i kamienować ich będziecie). Zwiastowanie jest już dla Maryi 
przeżyciem paschalnym, momentem wejścia w śmierć, aby dać początek nowemu 
życiu. 

 Ona zmieszała się na te słowa. Grecki czasownik użyty tutaj w oryginalnym tekście, 
który został przetłumaczony jako „zmieszała się” jest słowem, którym opisuje się 
wzburzenie morza wywołane trzęsieniem ziemi! To nie była sytuacja sielankowa, ale 
sytuacja prawdziwego trzęsienia ziemi. Może Ty jesteś również w podobnym momencie 
życia, gdy coś się wali, tracisz grunt pod nogami. Jak reagujesz?  

 Reakcja Maryi jest reakcją zaufania i poddania się woli Ojca: Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa! Maryja nazywa siebie Służebnicą Pana, co 
przywodzi na myśl cierpiącego Sługę Jahwe zapowiedzianego przez proroka Izajasza. 
Maryja tym samym już teraz zaczyna współuczestniczyć w dziele swojego Syna, zgadza 
się współdzielić Jego los: drogę przez poniżenie i wyniszczenie do chwały i 
wywyższenia przez Ojca. 

 W Adwencie rozważamy postawę Maryi, aby w podobnym duchu przyjmować Boże 
Słowo w naszym życiu. Słowo, które przyjmujemy ma w nas stać się ciałem, wypełnić 
się. W jaki sposób przyjmujesz Boże Słowo? Czy pozwalasz mu zaowocować w twoim 
życiu? 

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, na wzór Maryi chcę staną w zaufaniu i powiedzieć: niech mi się stanie według 
Twojego słowa!. 

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? 



 

 

22.12.2014, poniedziałek 

OCZEKIWAĆ PANA TO UWIELBIAĆ BOGA JAK MARYJA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 1, 46 - 56 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.” – jedyna 
zapisana modlitwa Maryi to modlitwa uwielbienia - jaki jest mój stosunek do takiej 
modlitwy, czy i jak często ją praktykuję? 

 Czuć w tym hymnie wielką radość i zachwyt Matki Bożej. Psalm 46 mówi: „Zatrzymajcie 
się, i we Mnie uznajcie Boga.” To właśnie zatrzymanie się, chwila refleksji nad tym, jak 
Bóg działa w jej życiu i historii jej narodu wywołało te uczucia i pobudziło Maryję do 
uwielbienia. Czy znajduję czas na refleksję nad swoim życiem? Nad minionym dniem, 
nad ostatnimi miesiącami i latami? 

 Czy pamiętam o dobrodziejstwach otrzymanych od Boga, o uzdrowieniach, 
rozwiązanych trudnych sytuacjach, wysłuchanych modlitwach? Jak często w modlitwie 
dziękuję za to wszystko? Czy potrafię się zachwycić i radować działaniem Bożej 
wszechmocy i miłości? 

  W pieśni Maryja wspomina dzieła Boże, które objawiają Jego przymioty – potęgę, 
świętość, miłosierdzie, wierność... Co chce mi o sobie powiedzieć Bóg poprzez Jego 
działanie w moim życiu? 

 
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, pragnę zachwycić się Twoją potęgą i miłosierdziem działającymi w moim życiu. 
Chcę razem z Maryją uwielbiać Twoją potęgę i moc, dobroć, miłość, łaskawość i wierność, 
które mi okazujesz. Duchu Święty uzdolnij mnie do uwielbienia! 

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? 

 
  



 

 

23.12.2014, wtorek 

OCZEKIWAĆ PANA TO POSTĘPOWAĆ WEDŁUG JEGO WOLI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 1, 57 - 66 

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: 

 „Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni 
usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem”. 
Kobieta, która straciła już nadzieję, rodzi syna, bo Bóg tak chciał. Jej mąż, który już 
przestał wierzyć, że zostanie ojcem traci zdolność mowy bo nie przyjął Bożej prawdy.  
Czy jeśli o coś proszę Boga to rzeczywiście wierzę, że On może spełnić moją prośbę? 
Czy proszę Boga o rzeczy, które są istotne dla zbawienia mojego i mej rodziny? A 
może proszę o coś co będzie zaspokajać moją pychę i chęć posiadania?        

 „Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i 
napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. 
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga”. 
Zachariasz już wie, że powinien wypełniać wolę Boga. Czy ja też już to wiem? A może 
wydaje mi się, że wiem lepiej co jest dla mnie dobre?.  

 „A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł”  (Łk 1, 36 – 38). Maryja uwierzyła. 
Nie rozmawiała jeszcze z Elżbietą ale przyjęła Boże Słowo .  Czy ja potrafiłbym 
zachować się tak jak Maryja, to znaczy zgodzić się na zmianę mego życia, gdyż Bóg  
tego chce?  

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, Twoja wola jest ważniejsza od moich planów. Prowadź mnie Panie.   

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? 

  



 

 

24.12.2013, środa 

PRZYJĄĆ PANA JAK JÓZEF 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-25 

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: 

 Józef nie wypowiada w Ewangeliach ani jednego słowa. Jego domeną nie jest 
mówienie ale działanie. Spójrz dziś na siebie przez postać Józefa w taki sposób – na ile 
mówisz Bogu, że coś zrobisz a na ile jesteś wierny przez swój czyn i swoją postawę? 

 Kluczem do zrozumienia postawy Józefa jest wers 19 – „był człowiekiem 
sprawiedliwym”. W rozumieniu Biblii być człowiekiem sprawiedliwym, to być 
człowiekiem bliskim Boga, zanurzonym w Bogu. A być „zanurzonym” w Bogu oznacza 
żyć Bożym Słowem, bo judaizm to religia księgi, w której Bóg wyraził samego siebie. 
Czy taka jest też Twoja postawa? 

 To życie na co dzień Bożym Słowem pozwala Józefowi rozeznawać, co jest dobre, 
właściwe, co jest zgodne z myślą Boga. Zaplanował zerwać zaręczyny po cichu, aby 
nie narazić Maryi na pohańbienie i, być może, nawet ukamienowanie. Nie unosi się 
ambicją, urażoną męską dumą. Chce kosztem samego siebie (zapewne ludzie wzięliby 
go na języki) chronić Maryję przed karą jaką wymierzano za cudzołóstwo. Możemy 
sobie łatwo wyobrazić jakie targają nim wątpliwości – ma narzeczoną, wie, że z nią nie 
współżył, a ona jest w ciąży. Ile dni musiał chodzić ze swoim bólem, raną, 
wątpliwościami co w tej sytuacji zrobić. 

 Ale Józef potrafi słuchać. Właśnie dlatego potrafi słuchać, bo jest przeniknięty Bożym 
Słowem, od dziecka się go uczył a teraz zbiera tego dobre owoce. Dlatego jest w stanie 
usłyszeć: „Józefie , synu Dawida , nie bój się wziąć do siebie Maryi , twej Małżonki ; 
albowiem z Ducha Świętego jest to , co się w Niej poczęło”. Słyszy, nie mówi nic, idzie i 
działa zgodnie z tym, co zostało mu objawione. Nie pyta o to, co będzie z tego miał, nie 
zastanawia się, czy nie narazi na szwank swojego wizerunku w lokalnej społeczności. 
Wierność Bożemu Słowu i miłość do Maryi są dla niego ważniejsze. A na co Ty jesteś 
gotów, dla Twojego męża/ żony, dzieci ? Co jesteś gotów poświęcić? 

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, przez wstawiennictwo świętego Józefa daj mi dochować wierności mojej żonie/ 
mojemu mężowi. 

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? 



 

 

25.12.2014, czwartek 

PRZYJĄĆ PANA TO TROSZCZYĆ SIĘ O NAJSŁABSZYCH 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 1,1-18 

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: 

 „Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” Jezus, który jest Słowem nie został 
stworzony, On sam jest Bogiem, On jest zawsze. W Jezusie Bóg objawił się 
człowiekowi najpełniej. Niewidzialny Bóg - stał się widzialny w Synu, nieskończony Bóg 
– „ograniczył się” do ciała człowieka.  

 „Słowo stało się ciałem” Jezus stając się człowiekiem, nie tylko „uniżył samego siebie” i 
„przyjął postać sługi” (Flp 2,7-8), ale również przez cały akt Wcielenia, tj. także mękę i 
zmartwychwstanie, wywyższył człowieka do godności dziecka Bożego. Ciało ludzkie w 
Jezusie staje się mieszkaniem samego Boga. Przez chrzest święty każdy z nas staje 
się „świątynią Boga” (1 Kor 3,16).Czy pamiętam w modlitwie o swoich rodzicach 
chrzestnych? 

 „i zamieszkało między nami”  To Słowo, którym jest odwieczny Syn Ojca jest z nami 
teraz i pozostanie z nami na zawsze. Od nas tylko zależy, czy chcemy Jezusa zaprosić 
do swojego życia, czy wolimy być tymi, którzy „Go nie przyjęli”. Zaproszenie oznacza 
wyrażenie zgody na ciągłe przemienianie nas i wszystkich sfer naszego życia. To może 
być bardzo trudne i bolesne. Czy jestem gotowy na zmianę? Czy dzisiaj Bóg rodzi się 
na nowo w moim sercu? 

 Jezus nie przyszedł na świat jednorazowo: 2000 lat temu. On przychodzi do człowieka 
stale: w lekturze Pisma Św. – które ma moc nas zmieniać, pod postacią Chleba – które 
daje Życie, w Sakramentach – które nas umacniają i uświęcają, w osobach i posłudze 
kapłanów, w każdym człowieku. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to i tak 
żyjemy stale w Jego obecności. Czy mając nieustannie świadomość Bożej obecności 
żyłbym, czynił, myślał tak samo, jak teraz?  

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, który przyszedłeś na świat w osobie maleńkiego dziecka uwrażliwiaj nasze serca na 
osoby słabe, bezbronne, potrzebujące naszej opieki. 

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? 

  



 

 

26.12.2014, piątek (Święto św. Szczepana)                                                                                                                   

PRZYJĄĆ PANA TO WYRUSZYĆ NA WOJNĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 10, 17-22 

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: 

 Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a Kościół proponuje nam spojrzenie na postać  
świętego Szczepana. Co wspólnego ma św. Szczepan ze świętem Bożego 
Narodzenia?  

 Współczesnemu człowiekowi Boże narodzenie kojarzy się z choinką, wigilią, karpiem i 
kolędami. Jan w Apokalipsie ukazuje w 12 rozdziale jakby zupełnie inne Boże 
narodzenie, a dotyczy ono walki - na śmierć i życie. Przyjąć Jezusa nowonarodzonego 
to wejść na drogę wojny. Jan w 17 wersecie tego rozdziału pisze: „I rozgniewał się 
Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co 
strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa”. 

 Mateusz ewangelista pisze: Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać 
sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów 
będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 

 Mateusz podaje również pocieszające słowa o pomocy, której w momentach trudnych 
udziela nam Duch Święty. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy 
będziecie, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 

 Żyjąc w głębokich relacjach z Jezusem, nie będziemy obojętnie przyjmowani przez 
innych. Jedni nas przyjmą a inni nas odrzucą. Będziecie w nienawiści u wszystkich  z 
powodu mego imienia. Jakim jesteś chrześcijaninem? Zimnym, letnim czy gorącym? 
Czy jesteś chrześcijaninem z istoty, czyli drugim Chrystusem? Czy na co dzień, w 
zwykłych życiowych sytuacjach,  jesteś wierny Jezusowi?  

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 przejrzenia na świat walki duchowej. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

27.12.2014, sobota (Święto św. Jana Apostoła) 

PRZYJĄĆ PANA TO ZMARTWYCHWSTAĆ W SWOJEJ SŁABOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) –przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana  20, 2-8 

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: 

 Oktawa Bożego narodzenia, a Kościół ponownie proponuje nam święto, wydawać by 
się mogło, nijak pasujące do świąt Bożego narodzenia. Jednak święto św. Jana w 
przedziwny sposób nawiązuje do świąt Bożego narodzenia.  

 Owo święto nie nawiązuje przez miłą atmosferę, choinkę czy karpia, ale przez 
zmartwychwstanie kruchości nie tylko w życiu Jezusa tzn. Jego ciała, ale również 
naszej kruchości w różnej postaci. 

 Jan Apostoł pisze bowiem, że wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 
na jednym miejscu. Nowonarodzony Jezus był owinięty w pieluszki, a ukrzyżowany 
Jezus został owinięty w płótna, które ujrzeli apostołowie po zmartwychwstaniu. 

 Nowonarodzony Jezus owinięty w pieluszki to noworodek tak kruchy i tak zależny od 
swoich rodziców, ale równocześnie w cudowny sposób przyjęty. Zanurzony w miłości 
rodziców. 

 Gdy oddamy swoje słabości i swoją kruchość Jezusowi, to mamy możliwość 
zmartwychwstania, tak jak Jezus po swojej śmierci. Potrzebujemy przyjąć i 
zaakceptować swoje słabości, aby mogły zmartwychwstać mocą Jezusa.                                                                         

 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o  łaskę zaakceptowania swoich słabości i 
oglądanie zmartwychwstania w swoim życiu. 

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

Actio (działanie) 

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

 

 

  



 

 

Aneks:  
CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

21. 12. 2014, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38 

 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja. 
 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”. 
 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 
pozdrowienie. 
 
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 
Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 
a Jego panowaniu nie będzie końca”. 
 
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?”. 
 
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 
 
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. 
 
  



 

 

22.12.2014, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 1, 46 - 56 
 
W owym czasie Maryja rzekła:  
„Wielbi dusza moja Pana,  
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.  
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,  
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.  
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,  
święte jest imię Jego.  
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia  
nad tymi, co się Go boją.  
Okazał moc swego ramienia,  
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.  
Strącił władców z tronu,  
a wywyższył pokornych.  
Głodnych nasycił dobrami,  
a bogatych z niczym odprawił.  
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,  
pomny na swe miłosierdzie.  
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi  
i jego potomstwa na wieki”.  
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do 
domu.  
 
23. 12. 2014, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 1, 57 - 66 
 
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i 
krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli 
się z nią razem. 
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca 
jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma 
otrzymać imię Jan”. 
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. 
Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał 
tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. 
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił 
wielbiąc Boga. 
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei 
rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym 
słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo 
istotnie ręka Pańska była z nim. 



 

 

 
24. 12. 2014, środa – Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-25 
 
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak . Po zaślubinach Matki Jego , 
Maryi , z Józefem , wpierw nim zamieszkali razem , znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świętego . Mąż Jej , Józef , który był 
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie , 
zamierzał oddalić Ją potajemnie . Gdy powziął tę myśl , oto anioł Pański 
ukazał mu się we śnie i rzekł : « Józefie , synu Dawida , nie bój się wziąć 
do siebie Maryi , twej Małżonki ; albowiem z Ducha Świętego jest to , co 
się w Niej poczęło . Porodzi Syna , któremu nadasz imię Jezus , On 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ». A stało się to wszystko , aby 
się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka : Oto Dziewica 
pocznie i porodzi Syna , któremu nadadzą imię Emmanuel , to znaczy : " 
Bóg z nami ". Zbudziwszy się ze snu , Józef uczynił tak , jak mu polecił 
anioł Pański : wziął swoją Małżonkę do siebie , lecz nie zbliżał się do Niej 
, aż porodziła Syna , któremu nadał imię Jezus. 
 
25. 12. 2014, czwartek – Ewangelia według św. Jana 1,1-18 
 
Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o Światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 



 

 

Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, 
którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali 
łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, 
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 
widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 
 
 
26. 12. 2014, piątek - Ewangelia według św. Mateusza 10, 17-22 
 
Jezus powiedział do swoich Apostołów: 
 
„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w 
swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i 
królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 
Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W 
owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. 
 
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił 
przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną 
przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u 
wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony’. 
 



 

 

27. 12. 2014, sobota – Ewangelia według św. Jana  20, 2-8 
 
 
Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 
nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.  
 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 
miejscu.  
 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Możesz korzystać z rozważań Lectio Divina używając swojego 
smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Aplikację możesz 
pobrać gratis ze strony Google Play pod hasłem „Lectio Divina” lub 
bezpośrednio po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego obok. 


