
 

 

 
 
 

14 tydzień okresu zwykłego 
 

 
Czytanie i rozważanie Słowa Bożego 

 

 
 
 

„Lectio divina, jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele nową 
duchową wiosnę” (Benedykt XVI) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Parafia NMP Bolesnej, Wrocław – Strachocin, 05.07.2015 

Teksty dostępne na stronie: www.onjest.pl 
 

 

 

http://www.onjest.pl/


 

 

 

 

 
Rysunek tygodnia: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie rozważań:  Jolanta  Prokopiuk, Łukasz Kneć, Wojciech Doliński, Monika Zimecka,  
    Monika Mosior, Jolanta Mikos, Krzysztof Mikos 
Korekta:    Jerzy Prokopiuk 
Rysunek:    Marta Stańco 
Asysta kościelna:   ks. Wojciech Jaśkiewicz 
Aplikacja mobilna Android: Tomek Romanowski 

Niniejsze rozważania przygotowują osoby  ze wspólnoty „On Jest”, Ruchu Światło – Życie  

Czytania zamieszczone w aneksie: www.liturgia.wiara.pl 

http://www.bing.com/images/search?q=foska&view=detail&id=1AFDCB8C165443400EF8A0082A0C7AAFF792C142&first=61&FORM=IDFRIR


 

 

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. 
  



 

 

05.07.2015, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ SWOJĄ SŁABOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

2 Kor 12,7-10 

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: 

 Wbrew temu co intuicyjnie nam się najczęściej wydaje, nasza słabość nie jest 
przeszkodą w naszym zjednoczeniu z Bogiem, wręcz przeciwnie, może stać się dla nas 
narzędziem w rękach Boga otwierającym nas na Jego łaskę. Święty Paweł, który w 
swoich listach wiele pisze o dążeniu do doskonałości sam przyznaje: „ze względu na 
Chrystusa raduję się z moich słabości”. My zazwyczaj odrzucamy nasze słabości, nie 
akceptujemy ich, wstydzimy się ich. Jaki jest mój stosunek do moich słabości, wad, 
niepowodzeń? Nie chodzi o bagatelizowanie grzechu lub pobłażanie sobie, ale o 
spokojną zgodę na to, że jesteśmy ludźmi po grzechu pierworodnym i że już zawsze 
będziemy podlegać słabościom, abyśmy uznali, że bez łaski Boga nie możemy być  
zbawieni. 

 Korzeniem wszelkiego grzechu jest pycha, to ona najbardziej zamyka nas na 
posłuszeństwo Bogu. Św. Paweł mówi, że pewna słabość została mu dana „aby nie 
unosił się pychą”. Nic tak nas nie upokarza, jak doświadczenie tego, że nie jesteśmy 
tak doskonali, jakimi chcielibyśmy się widzieć. 

 Często naszym doświadczeniem jest nieustanne, niekiedy wieloletnie zmaganie się z 
tymi samymi słabościami, wadami, powtarzającymi się grzechami.  Czy Bóg nie ma 
mocy nas od nich uwolnić? Odpowiedź na pytanie, dlaczego nie odnajdujemy 
uwolnienia od tych słabości może być dwojaka: albo Bóg wzywa nas do większej 
współpracy z Jego łaską, albo  pozostawia nam je, jak Pawłowi, dla większego pożytku 
(cnoty pokory) mówiąc, „wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w 
słabości”. 

 Zranieni jakąś słabością, niedomagający w czymś stajemy się bardziej zdani na Boga 
niż na własne siły. Wtedy jesteśmy w stanie dostrzec, że dzieła, których w nas i przez 
nas Bóg dokonuje nie są nasze, ale dokonują się Jego mocą. 

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, chcę podziękować Ci dzisiaj za doświadczenie moich słabości, niedomagań i 
niepowodzeń. Dziękuję Ci, że przez nie leczysz mnie z pychy i uczysz mnie pokory oraz 
polegania na Twojej mocy i sile. 

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?  



 

 

06.07.2015, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W BOSKĄ MOC JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 18-26 

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: 

 jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się 
frędzli Jego płaszcza - dlaczego właśnie tak postąpiła? Dlaczego nie zwróciła się 
wprost do Jezusa, nie wołała za Nim jak inni chorzy, nie próbowała przekazać swojej 
prośby przez apostołów, nie spróbowała żadnego sposobu, by nawiązać kontakt z 
Jezusem i przedstawić swoje cierpienie? Co o niej mówi taka postawa? Może nie czuła 
się godna, by zwracać na siebie uwagę. Może tak źle o sobie myślała, że nie wierzyła, 
że Jezus ją zauważy i zechce jej pomóc, że uzna ją za kogoś wartego Jego uwagi. Ot 
takie nic, wyrzutek bez wartości, dla którego jedyną nadzieją było "wykradzenie" 
uzdrowienia.  

 Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: „Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła" - poczuł jej 
obecność, obrócił się i spojrzał na nią. Co ona wtedy poczuła? Najpierw strach - została 
przyłapana i oczy wszystkich zwróciły się na nią. Ale potem Jezus przemówił - zwrócił 
się do niej, obdarzył uwagą i jednym zdaniem pokazał prawdę o niej. Nie jest nikim, nie 
jest bez wartości - Ten, który czyni wielkie znaki powiedział do niej "córko". Mógł 
powiedzieć "kobieto", "niewiasto", "grzesznico"... Spojrzał na nią z miłością, i tym 
jednym zdaniem pokazał, że zna jej cierpienie ale i wiarę, i że nie jest Mu obojętna. 

 Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. - Jezus 
sytuację dziewczynki widział inaczej niż wszyscy. Była to okazja do objawienia Jego 
chwały i umocnienia wiary. Tylko ojciec dziewczynki patrzył na tę sytuację przez 
pryzmat boskości Jezusa i Jego możliwości. Czy ja staram się patrzeć na trudne 
sytuacje w moim życiu oczami Jezusa, pamiętając o Jego miłości i boskiej mocy? 

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 przymnóż mi wiary w Twoją wszechmocną miłującą obecność w moim 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 jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

07.07.2015, WTOREK XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ POSŁAŃCEM JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 9, 32 -37 

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: 

 "Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy 
odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie 
pojawiło w Izraelu. Jezus uzdrawia i ciało i duszę bo panuje nad jednym i drugim. 
Działa jednak tylko wtedy gdy Go zaproszę i oddam Jemu swe ciało i swą duszę. Czy 
jestem na to gotowy? Czy zawsze gdy wzywam Jego pomocy rzeczywiście chcę Go 
przyjąć za swego Pana?   

 " Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie 
choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i 
porzuceni, jak owce nie mające pasterza".  Jeden jest lekarz, który panuje nad 
wszystkimi chorobami i słabościami ciała. Jest pełen litości i współczucia bo jesteśmy 
Jemu oddani. To Jezus. On zawsze ma dla mnie czas, nie jest niecierpliwy. Czy chcę 
takiego Dobrego Pasterza czy wolę powierzyć się ludziom, którzy Go nie akceptują? 
Czy chcę aby rządził mną, leczył mnie i uczył mnie ktoś kto działa współpracując z 
Jezusem czy ktoś kto Go odrzuca i obraża?  

 "Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Wielu jest tych, 
którzy potrzebują uzdrowienia ciała i przede wszystkim duszy. Potrzeba wielu, którzy 
dotrą do nich z imieniem Jezusa. Czy jestem gotowy nieść imię Jezusa i Jego naukę 
ludziom? A może wstydzę się lub boję publicznie do Niego przyznać? Co wtedy 
powiem Jemu gdy przyjdzie mój czas? 

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 chcę być Twoim posłańcem do ludzi i chcę nieść im Twoje Słowo. Dopomóż abym 
nie zbłądził.     

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?  



 

 

08.07.2015, środa Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO GŁOSIĆ KRÓLESTWO NIEBIESKIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

 Ewangelia według św. Mateusza 10, 1-7  

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 W rozważaniu dzisiejszej Ewangelii pomogło mi to, że spróbowałem sobie wyobrazić to 
wydarzenie. Jezus siedzi  na uboczu, nie ma tłumu ludzi i towarzyszącego im hałasu. 
Są tylko uczniowie siedzący nieopodal przy ognisku. W pewnym momencie Jezus 
zaczyna przywoływać ich do siebie. Jak to czyni? Wybiera ich, wołając po imieniu! Zna 
każdego z nich i wie jakie są jego zalety oraz wady. Powołuje Kościół! Fascynujące jest 
kogo wybrał na uczniów i świadków – zauważ kim oni są, jakie mają wykształcenie? 
Bóg nie wybiera uzdolnionych, lecz uzdalnia wybranych. To właśnie zastanowiło mnie, 
jak ja patrzę na moich braci i siostry w Kościele. Czy szukam w nich dobra, tak jak 
Jezus znalazł w Apostołach? Czy może wciąż oceniam i krytykuje skupiając się na wizji 
„idealnego Kościoła”, którego nie zakładał Jezus, jeśli spojrzymy kogo wybrał na 
uczniów. 

 W drugiej części tego tekstu Pan Jezus powierza misję tym, którzy mają być nowym 
Izraelem, czyli tworzy podwaliny Kościoła. Do czego następnie wzywa uczniów? 
Dlaczego ta misja jest tak ważna?   

 Pan Jezus mówi: Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie" (Mt 10,7), czyli 
zachęca nas do wyruszenia w drogę, gdyż na niej każdemu napotkanemu możemy 
mówić o Królestwie Bożym. Jeśli porównam swoje życie do drogi to mój marsz 
rozpoczął się na pierwszych katechezach w szkole czy przedszkolu, trwał w czasie 
nauki, lecz jak wygląda teraz? Czy przypadkiem nie urządziłem sobie długiego postoju 
od Boga, bez planu i chęci by wyruszyć w dalsza drogę? Komu ostatnio opowiedziałem 
o Bogu? Czy mam odwagę mówić o Nim współmałżonkowi, swojemu dziecku, 
znajomym w sąsiedztwie czy pracy? Kiedy ostatnio przyłączyłem się do marszu innej 
osoby, wyrównałem z nią krok, wsłuchałem się w to co mówi, by poznać skąd i dokąd 
idzie, a następnie powiedziałem jej o Bogu?  

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 Jezus zapraszam Cię na moją drogę życia. Proszę bądź mi towarzyszem i 
przewodnikiem. Daj siły bym miał odwagę mówić o Tobie. 

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?  



 

 

09.07.2015, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU, TO BEZINTERESOWNIE DAWAĆ SIEBIE INNYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według świętego Mateusza 10, 7-15 

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: 

 Apostołowie mieli uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, 
wypędzać złe duchy. Czyny, których mieli dokonywać mogły wywoływać zadziwienie, 
ciekawość, czy może fascynację. Jezus jednak pragnął, aby słowa potwierdzone 
konkretnymi znakami pokazywały, jakich zmian może dokonać przede wszystkim w 
duszy człowieka. Polecenie skierowane kiedyś do uczniów jest również zadaniem 
każdego z nas. Mamy dzielić się wiarą, dzielić się dobrem. To jest Boży dar, który 
musimy rozwijać i pomnażać. Nie musimy robić tak wielkich rzeczy jak Apostołowie. 
Wystarczy zachowywać odpowiednią postawę, uważać na słowa, być uczciwym, 
życzliwym, mieć czas dla drugiego człowieka, nieść pomoc i wsparcie. Bóg jest obecny 
przez nasze dobre czyny. Czy dziękuję Panu za to, że wzywa mnie do współpracy? 
Czy podejmuję współpracę?  

 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie; Nasze życie, powołanie zrodziło się w sercu 
Boga. Dlatego, że nas umiłował i wybrał – wszystko od Niego otrzymujemy (nie dlatego, 
że sobie zasłużyliśmy). Powołuje nas do bycia apostołami Jego miłości. Nie możemy 
zatrzymywać dla siebie otrzymanych darów, lecz wszystko – nie zatrzymując nic dla 
siebie – rozdawać ze szczerego serca. Nie oczekujmy też za to od ludzi wdzięczności 
lub odpłaty. Bo to Bóg jest dawcą wszystkiego i bez Niego nie jesteśmy w stanie nic 
czynić i Jemu należy się wszelka wdzięczność. Żyjąc w swoim środowisku mamy 
rozdawać to co otrzymaliśmy – miłość Jezusa, tzn. okazywać miłość nawet tam, gdzie 
jesteśmy odrzucani, przebaczać po raz siedemdziesiąty siódmy. Mamy dążyć do tego, 
aby nasza miłość stawała się bezwarunkowa i ofiarna. Czy mam coś (rzecz, osobę, 
relację, czas, ...), czego nie jestem w stanie „oddać” drugiemu człowiekowi? Czy jest 
ktoś, kogo nie potrafię kochać, z kim nie potrafiłbym się wszystkim podzielić? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, Ty chcesz abym szedł głosić Królestwo Boże. Sam nie dam rady, potrzebuję Ciebie. 
Chodź ze mną w tę drogę, abym mógł z odwagą, oddaniem i zapałem być Twoim 
świadkiem. 

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?  



 

 

10.07.2015, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAUFAć PROWADZENIU JEZUSA  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Rodzaju 46, 1-7. 28-30 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Każdy z nas żyje w łasce nieświadomości. Gdybyśmy bowiem znali konsekwencje 
naszych decyzji najprawdopodobniej nie podjęlibyśmy tych decyzji. Również Jakub 
posyłając swojego ukochanego syna Józefa do braci, nie miał świadomości ile go czeka 
jeszcze bólu i cierpienia z powodu posłanego i utraconego syna. Spotkanie Józefa z 
Jakubem w ziemi Goszen to swoiste wskrzeszenie Józefa  dla Jakuba. 

 Egipt był dla Jakuba i Józefa miejscem błogosławieństwa. Bóg żywy objawiając sią 
Jakubowi wzmacnia go w decyzji wyjechania do Egiptu mowiąc do niego: Jam jest Bóg, 
Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja 
pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy”. Wszędzie tam, 
gdzie jest Bóg, jest Jego błogosławieństwo i pomyślność.  

 Potrzebny był głód, aby doszło do spotkania Jakuba ze swoim  synem Józefem. Często 
potrzebne jest w naszym życiu doświadczenie traumatyczne, aby mogło objawić się 
nowe życie. Zło uczynione przez braci ojcu i  bratu, stało sie miejscem błogosławionym. 
Józef tak rozumie owe wydarzenie: Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, 
żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłal mnie tu przed 
wami. (Rdz 45, 5) Bóg ma moc przeobrazić największe nieszczęście w naszym życiu, w 
miejsce życia  i  błogosławieństwa. 

 Czy oddajesz Jezusowi wszystkie sytuacje bolesne czy wręcz traumatyczne? Czy 
dziękujesz za trudne doświadczenia  twojego życia?  

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, dziekuję Ci za wszystkie trudne i  bolesne doświadczenia w moim życiu. Wlej w moje 
serce coraz głębsze zaufanie w Twoje prowadzenie. 

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?  



 

 

11.07.2015, sobota Świeto Świętego Benedykta, patrona Europy 

CHODZIĆ  W DUCHU ŚWĘTYM TO PROSIĆ O DAR MĄDROŚCI  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Przysłów 2, 1-9 

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: 

 Aby przyjąć Boże pouczenie, potrzebujemy ducha pokory. Duch pokory bowiem 
uzdalnia nas do nauki i uznania, że czegoś nie umiemy. Autor księgi Przysłów pisze: Bo 
Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On 
chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. Często zapominamy, że 
oprócz wysiłku człowieka, konieczny jest Bóg, który  jest źródłem mądrości, wzrostu i 
wszelkiego dobra. 

 Bóg żywy zachęca nas, abyśmy prosili o dar mądrości, który między innymi objawia się 
w darze bojaźni Bożej. Autor Księgi Przysłów pisze bowiem: Jeśli wezwiesz rozsądek, 
przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej 
będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Dar 
mądrości Bożej pozwala zobaczyć co jest w życiu najważniesze i czemu warto 
poświęcić swoje życie.  

 Człowiekiem, który prosił o dar mądrości był młody król  Salomon. Zostając królem w 
młodym wieku, widząc swoje braki i zadanie przed nim stojące, tak się modlił:  Teraz 
więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego 
ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród 
Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z 
powodu jego mnóstwa.  Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do 
sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak 
liczny?» (1Krl 3, 7-9) 

 Czy prosisz Boga żywego o dar mądrości? Czy dostrzegasz wielkosć zadania, które 
powierzył ci Bóg, czy prosisz Go o pomoc?  

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 Cię o dar mądrości. Proszę Cię także o dar pokory, który uzdolni do 
przyjmowania napomnień. 

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 

05.07.2015, niedziela – 2 Kor 12,7-10 

 
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień 
dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił 
pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz 
/Pan/ mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się 
doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby 
zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich 
słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w 
uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć 
jestem mocny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.07.2015, poniedziałek – Ewangelia wg św. Mateusza 9, 18-26 

 
Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i 
oddając pokłon, prosił: „Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz 
przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie”. Jezus wstał i wraz z uczniami 
poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na 
krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie 
mówiła: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Jezus 
obrócił się i widząc ją, rzekł: „Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła”. I od tej 
chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i 
zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: „Usuńcie się, bo 
dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak 
usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym 
rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. 
 



 

 

07.07.2015, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 9, 32 -37 

 
Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego 
ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się 
nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. 
Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak 
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych 
synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i 
wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli 
znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 
Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo. 
 
 
 
 
 
 

08.07.2015, środa –  Ewangelia według św. Mateusza 10, 1-7  

 
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy 
nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i 
wszelkie słabości. 
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i 
brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i 
Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie 
idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: 
„Bliskie już jest królestwo niebieskie”». 
 
 
 
 
 
 



 

 

09.07.2015, czwartek – Ewangelia według świętego Mateusza 10, 7-
15 

 
Jezus powiedział do swoich apostołów: 
„Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie 
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 
wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie 
zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie 
na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest 
bowiem robotnik swej strawy. 
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam 
jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc 
do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech 
zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci 
do was. 
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, 
wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg 
waszych. Zaprawdę powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej 
będzie w dzień sądu niż temu miastu”. 
 
 
 
 
 
 

10.07.2015, piątek – Księga Rodzaju 46, 1-7. 28-30 

 
Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-
Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu 
nocnym tak odezwał się do Izraela: „Jakubie, Jakubie!”. A gdy on 
odpowiedział: „Oto jestem”, rzekł do niego: „Jam jest Bóg, Bóg ojca 
twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. 
Ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci 
oczy”. Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili 
ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał 
dla przewiezienia go. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w 
Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym swym potomstwem: 
wziął ze sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki, całe swe 
potomstwo.Wysłał on przed sobą Judę do Józefa, aby ten mógł go 
wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi 



 

 

Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie 
Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję 
i długo szlochał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: 
„Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz”. 
 
 

11.07.2015, sobota – Księga Przysłów 2, 1-9 

 
Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku 
mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz 
rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak 
srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, 
osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego 
wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On 
jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania 
drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i 
każdą dobrą ścieżkę. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


