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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. 
  



24.05.2015, niedziela , Zesłanie Ducha Świętego 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PRZYJĄĆ DUCHA ŚWIĘTEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 20,19-23 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Jezus przyszedł wieczorem do uczniów zamkniętych w wieczerniku. Przyniósł pokój i 
rozwiał wszystkie ich wątpliwości i obawy. Tchnął na nich Ducha Świętego, który 
pociesza i ożywia martwe serca, daje nowe życie. Apostołowie dopiero prawdziwie 
uwierzywszy, że Jezus żyje mogli pójść w świat bez lęku i z radością. 

 Zmartwychwstały Pan pokazuje im ręce i przebity bok jako dowód na to, że przez swoje 
całkowite posłuszeństwo woli Ojca (aż po krzyż) posiada pełnię Ducha Świętego. 
Przychodząc do apostołów przynosi im Ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, 
wiedzy i bojaźni Bożej. Dzięki tym darom uzdalnia ich do wypełnienia powierzonego im 
posłannictwa. 

 Ten sam Duch działa w Kościele dzisiaj. Czy ty również, tak jak niegdyś apostołowie,  
jesteś zamknięty, pełen obaw i lęków, pozbawiony odwagi potrzebnej do głoszenia 
Ewangelii? Jeśli tak, to proś Ducha Świętego aby napełnił cię wiarą, nadzieją i miłością. 
Przyzywaj Go, niech cię ożywi, niech da odwagę i męstwo, abyś tak jak Jezus stał się 
posłuszny. 

 Władza odpuszczania grzechów, którą Jezus dał apostołom oznacza raczej udzielenie 
Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa niż tylko odpuszczenie win 
tym, którzy zgrzeszyli. Bo to wiara jest źródłem usprawiedliwienia i pokoju serca. Tylko 
kiedy uwierzysz, że Duch Jezusa jest Obecnością w tobie, że przychodzi do twojego 
wnętrza, będziesz mógł być Jego apostołem. 

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, niech zstąpi Twój Duch, Miłość Miłosierna, niech mnie ożywia, odnawia, napełnia 
radością i czyni Twoim apostołem. 

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?  



25.05.2015, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ POSŁUSZNYM JEZUSOWI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św.  Jana 2, 1-11 

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: 

 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” - oto 
cały sekret bycia uczniem Jezusa. Bez znaczenia jest, czy dotyczy to czegoś 
przekraczającego moje siły czy banalnego jak napełnienie naczynia wodą. W obu 
wypadkach jest niezbędna wiara i posłuszeństwo. Jeśli wezwanie Pana wydaje się za 
trudne, muszę uwierzyć i zaufać, że to On będzie działał niezależnie od mojej słabości - 
Pan za mnie wszystkiego dokona (Psalm 138, 8). 

 Jeśli to co mam uczynić wydaje się zupełnie nie mieć znaczenia - tak jak wymagające 
wysiłku napełnienie ogromnych stągwi wodą nie wyglądało na rozwiązanie problemu 
braku wina - tu również jest potrzebna wiara i posłuszeństwo. Słudzy mogli odmówić, 
mogło im się wydawać, że ich praca jest bezużyteczna, bo przecież nikt nie potrzebuje 
tyle wody, potrzebne jest wino. Oni nie znali zamiarów Jezusa. Ja również mam 
wykonać wszystko co w moich siłach a resztę zostawić Panu. I może po ludzku patrząc 
moje wysiłki nie rozwiążą sprawy, ale ufam, że reszty dokona Jezus i swoją mocą 
przemieni moje słabe starania w cudowne rozwiązanie, którego nie jestem w stanie 
nawet przewidzieć. 

 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. - pierwszy cud Jezus oparł 
na wierze i posłuszeństwie. Jakie odczucia to we mnie budzi? Czy potrafię zawierzyć i 
pójść posłusznie za wezwaniem Pana pomimo swoich wątpliwości, niepewności? Czy 
potrafię/próbuję oddawać Jezusowi stery swojego życia w różnych jego aspektach? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Proszę Cię Duchu Święty o dar wiary, pełnego zawierzenia Twojemu prowadzeniu, 
uzdalniaj mnie do coraz głębszego posłuszeństwa woli Bożej. 

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?  



26.05.2015, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BEZWARUNKOWO IŚĆ ZA NIM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 10, 28 - 31 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 „Jezus odpowiedział: „zaprawdę powiadam wam: nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć 
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród 
prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym". Jezus daje nam wykładnię życia 
takiego człowieka, który chce nieść i głosić Słowo Boże. Nie ma on co liczyć na 
szczęśliwe i dostatnie życie u boku rodziny. Jeśli głosi Słowo to jego rodziną stają się 
wszyscy, którzy przyjmują Słowo  a jego udziałem będzie Królestwo Boże. Najpierw 
jednak będą prześladowania. Czy jestem na to gotowy? Czy potrafię potraktować jak 
rodzinę ludzi obcych? Czy dla Jezusa zniosę niedostatek, upokorzenia i 
prześladowania? Czy jak chrześcijanie Bliskiego Wschodu i Afryki jestem gotowy nie 
wyrzec się Jezusa nawet w obliczu śmierci? 

 "Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi" . Głosimy Słowo 
Jezusa nie dla swojej chwały, poważania u ludzi i wywyższenia. Głosimy Słowo aby 
usłyszeli je wszyscy i aby pomogło im to pójść za Jezusem. Czy umiem być pokornym 
pracownikiem Winnicy Pańskiej czy chcę być Jej zarządcą? Czy Słowo Jezusa zawsze 
wyprzedza moją osobistą pychę i pragnienie bycia pierwszym?  

 "Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć 
swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je" (Mt 10, 37 - 38). 
Czy nie zatraciłem się w życiu doczesnym? Czy pragnę aby tu na ziemi było miło i 
bogato? Czy jestem gotowy przyjąć krzyż i nie złorzeczyć? Może powinienem 
dokładniej rozważyć swe dotychczasowe życie?    

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu pokaż mi czy idę za Tobą a jeśli nie to nawracaj 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?  



27.05.2015, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STAWAĆ SIE SŁUGĄ DLA INNYCH 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

 Ewangelia według św. Marka 10,32-45  

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 dzisiejszej Ewangelii możemy odnaleźć dwa interesujące obrazy. Na pierwszym z 
nich możemy zobaczyć Jezusa wyprzedzającego apostołów oraz innych ludzi z nim 
wędrujących. Jezus patrzy w kierunku  Jerozolimy, a na twarzach pozostałych można 
zobaczyć zdziwienie oraz trwogę. On wie, że na końcu jego wędrówki spotka go męka i 
śmierć, a jednak nie opóźnia marszu, wytrwale i energicznie idzie, by wypełnić plan 
zbawienia. Jak myślisz dlaczego apostołowie dziwili się tej sytuacji? Dlaczego ta 
niepewność uczniów napawała trwogą tych, którzy podążali za nimi? Jaka jest moja 
postawa, gdy Jezus stawia mi trudne zadania, gdy podążanie za nim na pewno będzie 
wiązało się z wyrzeczeniem oraz pokonywaniem własnych słabości i grzechów? Czy 
dziwię się temu, co On mi przygotował, czy może drżę ze strachu, że skoro wybrałem 
Jego drogę, to będzie też na niej krzyż? 

 Drugi obraz przedstawia Jezusa rozmawiającego z Jakubem i Janem, synami 
Zebedeusza. Widzimy jak stoją blisko Niego, nachylają się i gestykulują oraz 
przemawiają jeden przez drugiego. Stoją tak by oddzielić Jezusa od pozostałych 
apostołów, mieć go tylko dla siebie,  by usłyszał ich żądanie, aby dał im to, o co proszą. 
Z tyłu zaś widać pozostałych apostołów, nasłuchujących wypowiadanych słów  z coraz 
większą złością i oburzeniem. Jaka jest moja rozmowa z Panem? Czy nie próbuję 
zawłaszczyć go tylko dla siebie, by słuchał tego co chcę, bo przecież ja tyle zrobię  i 
robię dla Niego? A może oburzam się, że to do mnie powinien podejść i to mnie należy 
wyróżnić? Genialne jest to, co robi Jezus. Nie wchodzi w tę rozgrywkę, nikogo nie 
wyróżnia czy potępia, on stawia apostołom Siebie jako wzór do naśladowania „Bo i Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup 
za wielu” (Mk 10, 45). 

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 dziękuję Ci za to, że prowadzisz mnie ku zbawieniu. Proszę Cię o pokorę 
ducha oraz o zrozumienie, czym dla mnie ma być służba, o której mówisz w dzisiejszej 
Ewangelii. 

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?  



28.05.2015, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODPOWIADAĆ BOGU „OTO JA” 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 6,1-4.8 

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: 

 Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały; Izajasz 
dostąpił oglądania chwały Boga. Wiedząc, że żaden człowiek nie może oglądać oblicza 
Boga i pozostać przy życiu (Wj 33,20) musiał być przerażony tym faktem. Mimo to, Bóg 
udzielił prorokowi (grzesznemu człowiekowi) łaski poznania samego siebie. Wizja ta 
jest również zapowiedzią ostatecznego odsłonięcia chwały Boga - chwały Jezusa, 
której kiedyś doświadczymy. Abyśmy mogli z nadzieją oczekiwać tego wydarzenia 
musimy stale się uświęcać i oczyszczać z naszych grzechów, wchodzić w coraz 
głębszą relację i zażyłość z Jezusem. Czy mogę za autorem Psalmu wołać Boże mój, 
Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza za Tobą tęskni moje ciało (Ps 63,2)? Czy 
jestem dzisiaj gotowy na ostateczne przyjście Pana? 

 Oto ja; Podstawą posłania jest wzajemne zaufanie: tego kto posyła i tego, który zostaje 
posłany. Moja odpowiedź „oto ja” oznacza, że mając świadomość tego kim jestem (ze 
swoimi zdolnościami ale również słabościami) jestem gotów oddać się do dyspozycji 
Pana, zawierzyć Mu. Czy mam odwagę bezgranicznie zaufać Bogu, który zawsze jest 
ze mną by mnie chronić (Jr 1,8)? Co mi na to nie pozwala (słaba wiara, przywiązanie 
do komfortu i spokoju, brak doświadczenia osobistego spotkania z Panem, inne)? 

 poślij mnie; Postawa ta jest wyrazem gotowości pełnienia woli Boga. Taką gotowość 
powinniśmy w sobie nieustannie rozwijać. Możemy to robić każdego dnia modląc się 
słowami Jezusa: „niech Twoja wola spełnia się (Mt 6,9) oraz wiernie wypełniając swoje 
obowiązki, aby kiedyś z ufnością i wiarą, móc realizować misję, do której pośle mnie 
Pan. 

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, daj mi takie poznanie Ciebie, wiarę i ufność, abym był gotów w każdej chwili mojego 
życia powiedzieć „Oto ja, poślij 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?  



29.05.2015, piątek , świętej Urszuli Ledóchowskiej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  TO DOŚWIADCZAĆ GWAŁTOWNOŚCI BOGA ŻYWEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangeli według św. Marka 11, 11-25 

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: 

 Obraz Jezusa w dzisiejszej Ewangelii to obraz Boga, który jest gwałtowny i wymagający. 
Mentalnie chodzimy z obrazem Jezusa jako miłego, łagodnego i sympatycznego faceta. 
Jezus jest łagodny i  miły, ale jeżeli potrzeba to jest twardy i wymagający. Potrafi do Żydów 
swoich rodaków powiedzieć: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo 
podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz 
wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. (Mt 23, 27) W innym miejscu 
mówi: Żmije! Synowie żmij, jak wy możecie ujść potępienia w  piekle? (Mt 23,33) Mówi to 
ten sam miłosierny Jezus. 

 Jezus wchodząc do Betanii odczuł głód i widząc drzewo figowe chciał zerwać owoc figi, ale 
jej nie było. Jezus reaguje gwałtownie i mówi: Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie! 
Owoc przekleństwa był jednoznaczny: Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od 
korzeni. Jezus oczekiwał owocu na drzewie figi, ponieważ zarówno drzewo jak i człowiek 
powinien przynosić owoc w swoim czasie. Jeżeli takiego owocu nie przynosi powinien być 
wycięty. Jezus w Ewangelii świętego Jana mówi o tym jednoznacznie: Każdą latorośl, która 
we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby 
przynosiła owoc obfitszy. (J 15, 2) 

 Inną sytuacją gwałtowną jest wyrzucenie kupców ze świątyni w Jerozolimie. Wszedłszy do 
świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły 
zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto 
przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Dlaczego Jezus zareagował tak gwałtownie? 
Ponieważ Żydzi zapomnieli: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, 
lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Jezus zareagował gwałtownie, ponieważ 
człowiek reaguje gwałtownie na to co jest dla niego ważne. 

 Jakie jest twoje myślenie o Jezusie? Czy jest to także Bóg radykalny i gwałtowny?  Czy 
masz w swoim życiu sytuacje, w których Bóg żywy zareagowałby gwałtownie? Jakie 
przynosisz owoce w swoim 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: Jezu, proszę Cie 
o łaskę ujrzenia siebie w prawdzie. Ukaż mi sytuacje w moim życiu, które domagają się 
nawrócenia. 

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

Actio (działanie) 

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



30.05.2015, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z DETERMINACJĄ PROSIĆ O WIARĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Mądrości Syracydesa 51, 12-20 

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: 

 Autor Mądrości Syracha pisze o swojej wierze w młodym wieku, która wyrażała się w 
modlitwie. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie 
mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. 
Wiara jest ogromnym darem. Syrach miał już możliwość doświadczenia tej prawdy w 
młodym wieku. Wiara bowiem właściwie ustawia kierunki naszych wyborów. Wiara, o 
której mówi Syrach, wyraża się w modlitwie - uwielbianiu i błogosławieniu Boga 
żywego.  

 W życiu duchowym wszystko zaczyna się od pragnień. Gdy człowiek ma pragnienie 
modlitwy, to Bóg żywy ma otwartą bramę do działania. Syrach wspomina: Nakłoniłem 
tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. W 
wierze biblijnej ważne jest wprowadzenie usłyszanego słowa w czyn, bo tylko w ten 
sposób wiara ma możliwość dokonywania w naszym życiu zmian. Postanowiłem 
bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. 

 Głębokość wiary związana jest z otwarciem na Boga żywego, ale także determinacją z 
naszej strony. Syrach pisze bowiem:  Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością 
usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej 
opłakiwałem. Ludzki wysiłek jest odpowiedzią na Boże wezwanie. Bez wysiłku nasza 
wiara nie ma możliwości wzrastania. 

 Czy dziękujesz Bogu żywemu za dar wiary? Czy prosisz Jezusa o przymnożenie wiary? 
Czy twoja wiara może wzrastać, ponieważ ty jesteś w nią zaangażowany? 

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 zaangażowania w mojej wierze. 

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 

24.05.2015, niedziela – Ewangelia według św. Jana 20,19-23 

 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
 
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie 
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
 
 

25.05.2015, poniedziałek – Ewangelia według św.  Jana 2, 1-11 

 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej 
odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie 
nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi 
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda 
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie 
stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A 
gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie 
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, 
przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w 
Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. 
 
 



26.05.2015, wtorek – Ewangelia według św. Marka 10, 28 - 31 

 
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 
Tobą”. 
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii,  
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, 
sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w 
czasie przyszłym. 
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 
 
 

27.05.2015, środa –  Ewangelia według św. Marka 10,32-45  

 
Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, 
tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 
Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co Go miało spotkać: „Oto idziemy do 
Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i 
uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą 
z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach 
zmartwychwstanie”. 
Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: 
„Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich 
zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”. Rzekli Mu: „Użycz nam, 
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej 
stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić 
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 
ochrzczony?”. Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.  
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i 
chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie 
się ono tym, dla których zostało przygotowane”. 
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i 
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy 
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć 
swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał 
się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu”.  



 
 

28.05.2015, czwartek – Księga Proroka Izajasza 6,1-4.8 

 
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i 
wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały 
ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą 
twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. 
I wołał jeden do drugiego: "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. 
Cała ziemia pełna jest Jego chwały". Od głosu tego, który wołał, zadrgały 
futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. 
I usłyszałem głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać?" Kto by Nam 
poszedł?" Odpowiedział: "Oto ja, poślij mnie!" 
 
 

29.05.2015, piątek – Ewangelia według św. Marka 11, 11-25 

 
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że 
pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, 
gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe, 
okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na 
nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to 
czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: Niech nikt nigdy nie je owocu z 
ciebie! Słyszeli to Jego uczniowie. I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy 
do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w 
świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy 
sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez 
świątynię. Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma 
być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z 
niego jaskinię zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i 
szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż 
cały tłum był zachwycony Jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i 
uczniowie] wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo 
figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: 
Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. Jezus im 
odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! 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. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co 
przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył 
wam wykroczenia wasze. 
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Będę Cię wielbił i wychwalał, i błogosławił imieniu Pańskiemu. Będąc 
jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie 
mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca 
szukać jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, 
serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od 
młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już 
ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a 
Temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem 
wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem 
wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem 
zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej 
opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki 
czystości; z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę 
opuszczony. 
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