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„(…)Jezus , stanął pośrodku i rzekł do nich : « Pokój wam !» (…) Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana . A Jezus znowu rzekł do nich : « Pokój wam !”. 

 
 (Ewangelia św. Jana 20,19b – 21a) 
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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. 



 

 

ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim 
ręce, aby przejrzał). Odpowiedział Ananiasz: „Panie, słyszałem z wielu 
stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w 
Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj 
wszystkich, którzy wzywają Twego imienia”. Odpowiedział mu Pan: „Idź, 
bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje 
do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie 
musiał wycierpieć dla mego imienia”. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł 
do domu, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, 
który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i 
został napełniony Duchem Świętym”. Natychmiast jakby łuski spadły z 
jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, 
odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął 
głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.  
 
 

25.04.2015, sobota – Ewangelia według św. Marka 16, 15-20 

 
Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i 
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy 
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby 
co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i 
ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do 
nieba i zasiadł po prawicy Boga. 
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i 
potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 
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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. 

 
  

 

 

uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z 
wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, 
wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka 
radość zapanowała w tym mieście. 
 
 

23.04.2015, czwartek – Dzieje Apostolskie 3,1-8 

 
Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał 
się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas 
wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 
obietnicy Ojca. 
Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. 
Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 
Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które 
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. 
 
 

24.04.2015, piątek – Dzieje Apostolskie 9, 1-20 

 
Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów 
Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w 
Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i 
kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już 
w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy 
upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego 
Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?” A On: „Ja jestem 
Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci 
powiedzą, co masz czynić”. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, 
oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. 
Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. 
Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic 
nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien 
uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: 
„Ananiaszu!” A on odrzekł: „Jestem, Panie!” A Pan do niego: „Idź na ulicę 
Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli”. (I 



 

 

po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A 
kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego 
uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. 
Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, 
kiedy tu przybyłeś?” W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale 
dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, 
który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; 
Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do 
Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Jezus 
odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez 
Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. 
 
 

21.04.2015, wtorek – Ewangelia według św. Jana 6, 30 - 35 

 
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: 
„Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż 
zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: dał im do 
jedzenia chleb z nieba”.  
Rzekł do nich Jezus: „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: nie Mojżesz 
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z 
nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie 
daje światu”. 
Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. 
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, 
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.  
 
 

22.04.2015, środa – Dzieje Apostolskie 8,1b-8 

 
Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele 
jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po 
okolicach Judei i Samarii. 
Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. 
A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i 
kobiety i wtrącał do więzienia. 
Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. 
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z 

 

 

Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.  
 
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na 
znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego 
fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam 
pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, 
objawia, komunikuje. Ważne jest aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują. 
 
Oratio – Teraz ty mów do Boga a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów 
(contemplatio).  
 
Na pewnym etapie medytacji zamienia się ona w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny 
charakter. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Módl się prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być 
„porwani” przez Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż 
naszym działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i 
kierunek przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. 
Może mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by 
pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio - Twojej modlitwy do Boga, którą 
wzbudziło rozważanie danego fragmentu  - może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy 
przy Bogu bez słów - wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie 
będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-28) 
 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest 
Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.  
 
Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.  
 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: 
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, 
jakim był" (Jk 1, 23-24).  
Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś postanowienia, 
zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to zapisz sobie 
konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. Po pewnym czasie 
będziesz wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem 
konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania 
ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka, porusza go, przekonuje o tym co 
prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji życiowych i zaprasza do 
podejmowania zmian. 
 
Jeśli jednak po wielokrotnym jej praktykowaniu nigdy nie będziesz się czuł poruszony i wezwany 
do konkretnego czynu, to może znaczyć, że Twoja modlitwa ze Słowem ma charakter czysto 
akademicki, nie przemienia Twojego serca, nie prowadzi do nawrócenia i nie dotyka Ciebie w 
Twojej własnej historii życia. 
  



 

 

19.04.2015, niedziela  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHSTAŁEGO TO ROZPOZNAĆ GO W EUCHARYSTII 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 24, 35-48 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Zmartwychwstały Jezus staje pośród uczniów, kiedy o Nim rozmawiają, składają 
pozostałym świadectwo o tym, jak spotkali Go w drodze i rozpoznali przy łamaniu 
chleba (czyli w Eucharystii). Jezus prawdziwie jest także miedzy nami wtedy, gdy 
dzielimy się z innymi świadectwem spotkania się z Nim. Sam Jezus staje wówczas 
miedzy nami i przynosi swój pierwszy po zmartwychwstaniu dar: pokój. 

Ø Jezus zachęca swoich uczniów: Dotknijcie mnie!. Zmartwychwstały nie jest bezcielesną 
zjawą. Jest Bogiem-Człowiekiem, który ma ciało. Wprawdzie przemienione, 
niezniszczalne, ale ludzkie ciało. Wobec uczniów je rybę, ucztuje z nimi. Później, w tym 
samym ciele, wstępuje do Ojca i w tym ciele zasiada teraz po prawicy Ojca. Jezus 
pokazuje nam, że nasze ciało jest rzeczywistością dobrą, która z jednej strony nie może 
być przeceniana i zmieniona w bożka przez nadmierną na nim koncentrację, ale nie 
może też być nieakceptowana, pogardzana i odrzucana, bo Bóg przychodzi do nas 
także przez ciało. On chce nam pozwolić się dotknąć w każdej Eucharystii (przy 
łamaniu chleba), aby nasycić nasz głód miłości. Karmi nas duchowo ale dając nam na 
pokarm siebie samego, swoje Ciało i Krew, które spożywamy. 

Ø Kolejnym darem Zmartwychwstałego jest dar rozumienia Słowa Bożego, pozwalający 
na odczytanie swojego losu, historii swojego życia w świetle Pisma Świętego: Musi się 
wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w 
Psalmach. Także w naszym życiu Słowo Boże się nieuchronnie wypełni. Historia 
zbawienia opisana w Słowie Bożym jest także moją osobistą historią. Wypełnią się 
Boże obietnice zbawienia, o ile przylgniemy do Boga i pójdziemy drogą życia albo 
wypełnią się opisane przez Biblię jako „śmierć” konsekwencje naszego odrzucenia 
Boga. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, pomóż mi odkrywać Twoją obecność w Twoim Słowie i w Eucharystii. Daj się 
dotknąć, aby mój głód miłości był zaspokojony przez 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? 

 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

19.04.2015, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 24, 35-48 

 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy 
łamaniu chleba. 
 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam”. 
 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do 
nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak 
widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 
 
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 
nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i jadł wobec nich. 
 
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich 
umysł, aby rozumieli Pisma. 
 
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 
Wy jesteście świadkami tego”. 
 
 

20.04.2015, poniedziałek – Ewangelia według św. Jana 6, 22-29 

 
Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, 
spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus 
nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie 
odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb 



 

 

25.04.2015, sobota Święto świętego Marka Ewangelisty 

SPOTKAĆ  ZMARTWYCHWSTAŁEGO  TO  SPOTKAĆ GO  W POSŁUSZEŃSTWIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 16, 15-20 

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: 

Ø Jezus Zmartwychwstały objawiał się w Kościele pierwotnym przez znaki i cuda. 
Znakiem rozpoznawczym chrześcijan wcale nie był krzyż. Do V wieku krzyż nie był 
znakiem rozpoznawczym chrześcijan, ale zmartwychwstanie Jezusa, które objawiało 
się przez znaki i cuda. Marek Ewangelista pisze wprost: Tym zaś, którzy uwierzą, te 
znaki towarzyszyć będą, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby 
co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 
zdrowie. 

Ø Tym co jest charakterystyczne dla uczniów pierwotnego Kościoła to posłuszeństwo 
wezwaniu Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu Stworzeniu! 
Posłuszeństwo bowiem jest kluczem w wierze biblijnej. Jest to posłuszeństwo 
obietnicom Bożym zawartym w Słowie Bożym. Bez takiego posłuszeństwa nie ma wiary 
i nie ma chrześcijaństwa. Marek Ewangelista mocno zaznaczył działanie Jezusa: Oni 
zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły. Jezus potwierdzał naukę uczniów, bo taką im zostawił 
obietnicę. 

Ø Trudno być nam chrześcijanami, ponieważ żyjemy w kulturze pychy, w  kulturze 
nieposłuszeństwa. Reagujemy alergicznie na jakiekolwiek wezwanie do posłuszeństwa 
i jakiekolwiek podporządkowanie. Możemy modlić się ze Słowem Bożym, ale gdy tego 
Słowa nie będziemy wprowadzać w życie, czyli nie będziemy Słowu posłuszni, to nic 
się w naszym życiu nie będzie zmieniać. Kluczem bowiem w nawróceniu jest 
posłuszeństwo w konkretnych wezwaniach, które Boży Duch kieruje do naszych serc. 
Nawet jeśli nie potrafić wprowadzać w życie owych wezwań, to zawsze możemy wołać: 
Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną. A On na pewno odpowie. 

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: 
Jezusie, naucz mnie posłuszeństwa.  Uzdolnij mnie do słuchania 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? 

 

 

20.04.2015, poniedziałek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UWIERZYĆ W SYNA BOŻEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 6, 22-29 

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: 

Ø Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do 
sytości. - dlaczego ja osobiście szukam Pana? Z jaką motywacją/ intencją przychodzę 
na Eucharystię, siadam do modlitwy? Czy nie dominuje we mnie postawa roszczeniowa 
względem Pana Boga? Może zaaferowany swoimi sprawami w ogóle zapominam, że 
modlitwa to spotkanie z drugą osobą... Jak Pan Jezus czuje się w moim towarzystwie, 
kiedy się spotykamy na modlitwie - czy jest Mu ze mną dobrze? 

Ø Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Jezus 
odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście 
uwierzyli w Tego, którego On posłał” - ci ludzie są pełni dobrych chęci. Widzieli cuda 
czynione przez Jezusa, widzieli ile dobra czyni, słyszeli jak mówił o miłowaniu bliźniego. 
Też chcą czynić dobro, chcą wypełniać wolę Bożą. A jednak brakuje im 
najważniejszego, podstawy od której trzeba zacząć i bez której wszelkie czynienie 
dobra jest naszym aktywizmem a nie pełnieniem woli Bożej. Zabrakło wiary w Syna 
Bożego. 

Ø Moja służba bliźnim nigdy nie zastąpi wiary w Jezusa i osobistej z Nim więzi. Co dla 
mnie znaczy wierzyć w Jezusa w różnych aspektach mojego życia? Czy wierzę, że 
teraz, kiedy się modlę, Zmartwychwstały Jezus jest tu przy mnie obecny i chce ze mną 
rozmawiać jak najbliższy przyjaciel? 

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, proszę przymnóż mi wiary. Pragnę i potrzebuję spotkać się z Tobą jak z 
przyjacielem, usłyszeć Twój głos w moim sercu i poczuć Twoją obecność. Zapraszam Cię 
Panie Jezu Zmartwychwstały do mojego serca i 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 jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 



 

 

21.04.2015, wtorek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO  UWIERZYĆ W NIEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 6, 30 - 35 

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: 

Ø "W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i 
Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: dał 
im do jedzenia chleb z nieba”. Ludzie  w Kafarnaum domagają się od Jezusa dowodu 
na to, że jest Synem Bożym. Chodził między nimi, uzdrawiał ich chorych, wskrzeszał z 
martwych, cudownie rozmnażał chleb i ryby. To wszystko mało. Czy ja też potrzebuję 
materialnego dowodu Jego istnienia? A może wystarczą mi Jego słowa: błogosławieni, 
którzy nie widzieli a uwierzyli.  

Ø "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi 
uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają" (Hbr 11, 6). Czy te 
słowa to także moja prawda i moja droga?. Czy żyję tak aby mieć przekonanie, że Bóg 
mnie wynagrodzi? Czy każdego dnia pragnę kontaktu z Nim, wołam o Jego pomoc i 
opiekę?. 

Ø "Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze", a nie 
wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego 
powiadam wam: wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że 
otrzymacie." (Mk 11, 23 - 24). Czy prosząc wierzę, że zostanę wysłuchany? Czy moje 
prośby zasługują na wysłuchanie? 

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, zwracam się do Ciebie bo wierzę Twoim słowom. Wspomagaj 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? 

 

 

24.04.2015, piątek  

SPOTKAĆ  ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO SPOTKAĆ GO PRZEZ OFIARĘ  INNYCH 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 9, 1-20 

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: 

Ø Łukasz pisze o zdumiewającym wydarzeniu związanym z największym prześladowcą 
Kościoła pierwotnego - faryzeuszem Szawłem: Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał 
żądzą zabijania uczniów Pańskich. Skąd w jednym człowieku tyle nienawiści  i 
gorliwości w mordowaniu innych? Co musiał przeżyć Szaweł w swoim życiu, aby 
przeobrazić się w młodego mordercę w imieniu Prawa? Pewne jest, że drogi Szawła z 
Tarsu skrzyżowały się ze świętym Szczepanem. To był chyba początek przemiany 
Szawła w Pawła - apostoła narodów. Sam późniejszy Paweł powie: Gdzie jednak 
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. (Rz 5, 20b). Krew bowiem 
męczenników jest posiewem wyznawców. 

Ø Spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Szawłem z Tarsu musiało być mocne. Musiało 
być radykalnie mocne. Łukasz pisze: Gdy zbliżał się już w swojej podróży do 
Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, 
który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, 
tam ci powiedzą, co masz czynić. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, 
nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic 
nie widział  i ani nie jadł, ani nie pił. Dla człowieka  silnego i sprawnego fizycznie 
musiało to być mocne i bolesne doświadczenie. Doświadczenie wręcz upokarzające. 

Ø Jezus Chrystus jest nie tylko łagodny, ale jest również gwałtowny i bolesny w swoim 
działaniu. Tego właśnie doświadczył na swojej skórze Szaweł. Wszystko zależy od 
tego, czego człowiek potrzebuje doświadczyć, aby się nawrócić i żyć. Widocznie w 
sercu Szawła z Tarsu było jeszcze to coś, co pozwoliło mu odpowiedzieć na wezwanie 
Jezusa Zmartwychwstałego. Może tym czymś była gorliwość w służeniu Bogu Izraela, 
która uzdolniła go do odpowiedzi Bogu żywemu. Jakiego Ty potrzebujesz spotkania z  
Jezusem Zmartwychwstałym, aby poruszył twoje serce do nawrócenia? Jakie 
doświadczenia przeżyłeś, które przesłoniły ci Boga żywego? 

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 Zmartwychwstały pragnę się z Tobą spotkać taj, jak jest mi to potrzebne. Nawróć 
moje serce. 

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? 



 

 

23.04.2015, czwartek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO STAWAĆ SIĘ JEGO ŚWIADKIEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 3,1-8 

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: 

Ø Dał wiele dowodów, że żyje; Apostołowie, pogrążeni w smutku i żalu po śmierci 
swojego Mistrza otrzymują wiele dowodów, że On powstał z martwych, jak to wcześniej 
zapowiadał. Zrozumieli słowa, które wcześniej były dla nich zupełnie niezrozumiałe. 
Czy wierzę, że Jezus żyje? Czy w moim życiu dostrzegam również dowody Jego 
obecności? 

Ø Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi; Przed swoja śmiercią Jezus mówił „Nie 
idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!” (Mt 10,5). 
Teraz, po zmartwychwstaniu uczeń ma dwa zadania do wypełnienia: być świadkiem i 
głosić prawdę o zbawieniu wszędzie, w każdym czasie i w każdym miejscu. Być 
świadkiem Zmartwychwstałego oznacza bycie wiernym przykazaniom – nie tylko wtedy, 
gdy jest to łatwe, ale zwłaszcza wtedy, gdy wymaga to trudu oraz przezwyciężania 
własnych lęków i słabości. Jeszcze trudniejsze jest to w sytuacji prześladowań, gdy na 
szali świadectwa kładzie się nie tylko wygodę, dobre imię, ale własne życie. Czy modlę 
się za prześladowanych chrześcijan w świecie? 

Ø Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc; bycie świadkiem nie byłoby 
możliwe bez pomocy Ducha. Apostołowie nie byli zdolni wyjść do pogan po 
zmartwychwstaniu. Strach i obawa o życie paraliżowały ich działania. Dopiero po 
zesłaniu Ducha Świętego nastąpiła w nich  zmiana postawy. Nas również zawodzą 
nasze naturalne siły. Ale w sakramentach chrztu  świętego i bierzmowania 
otrzymaliśmy od Ducha pełnię darów, które nas przysposabiają do odważnego 
świadczenia. Tylko czy mam świadomość, że Duch zawsze przychodzi z pomocą 
naszej słabości (Rz 8,26), jeśli się na Niego otworzymy? Czy proszę Ducha Świętego o 
konkretne dary (mądrości, męstwa, pobożności,…)? 

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 przyjdź. Niech wiara, nadzieja i miłość zagoszczą we 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? 

 

 

22.04.2015, środa  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W TRUDACH PRZEŚLADOWANIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 8,1b-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: 

Ø W drugim i czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich są fragmenty mówiące o tym jak 
Kościół rósł, rozwijał się, jak mu było dobrze a ci, którzy uwierzyli mieli wszystko 
wspólne, sprzedawali majątki rozdzielali według potrzeb. Dlaczego Bóg dopuścił to 
prześladowanie? Czy może uczniom było już tak dobrze razem, że zapomnieli o 
słowach Jezusa - "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 
16,15). Zasiedzieli się, bo było im dobrze a Jezus chciał, aby wszyscy usłyszeli Dobrą 
Nowinę. Czasami potrzebujemy mocnego poruszenia, abyśmy wyszli z pewnych 
przyzwyczajeń i zaczęli coś zmieniać w życiu. Czasem Bóg dopuszcza trudne chwile, 
abyś wszedł na drogę większego dobra. Jak odczytujesz swój trudny życiowy czas? 
Jako karę Bożą czy jako szansę aby wsłuchać się co Bóg ma Ci do powiedzenia i 
podjąć nowe wyzwania, na nowo podjąć trud nawrócenia się, przybliżenia się do Pana? 

Ø Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Chcąc, nie chcąc poszli z Jerozolimy w 
okolice Judei i Samarii i w ten sposób spełniło się Słowo: będziecie moimi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei , i w Samarii , i aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Za jakiś czas 
spełni się słowo "po krańce ziemi", gdy Paweł z Tarsu skuty w kajdany (znowu 
prześladowanie) zostanie przewieziony do Rzymu i dzięki temu Ewangelia dalej się 
rozprzestrzeni. Prześladowania nie zamknęły ich wszystkich w sobie, nadal mówili o 
Jezusie, który zmartwychwstał, z tą różnicą, że teraz gdzie indziej.  

Ø Tłumy słuchały(...)słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Byli prześladowani, 
cierpieli, ale Pan nie zostawił ich samych. Był razem z nimi tak, jak obiecał: Ja zaś będę 
prosił Ojca , a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha 
Prawdy,(...). Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was (J14,16;18). To moc Bożego 
Ducha dawała im siłę, radość, nadzieję, moc, przetrwanie mimo prześladowań. Nadal 
jest to aktualne dla mnie i dla Ciebie. Czy chcesz prosić o takiego Ducha? Czy prosisz? 

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: 
Otwieraj się nieustannie na świętego Ducha Bożego wołając: Panie, daj mi swego Ducha - 
Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ducha odwagi do głoszenia Ciebie jako Pana i 
Zbawiciela. 

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? 


