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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. 
  



 

 

30.08.2015, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DBAĆ O PIĘKNO WEWNĘTRZNE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Marka 7, 1-8. 14-15. 21-23 

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: 

 Człowiek współczesny dba o piękno zewnętrzne. To ważny element życia człowieka. 
Potrzebujemy żyć w pięknie i ładzie. Ważne jest jednak  to, aby nie zatrzymać się na 
tym poziomie w życiu. Potrzebujemy zejść na poziom głębszy związany z pięknem 
wewnętrznym. Piękno wewnętrzne to piękno związane z ludzkim sercem. Marek 
ewangelista pisze bowiem: Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 
wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 

 Piękno wewnętrzne związane jest z byciem w przyjaźni z Bogiem żywym. Bycie w 
stanie łaski uświecającej, codzienna modlitwa ze Słowem Bożym i życie sakramentalne 
sprawiają, że mamy siły przeciwstawiać się złu w naszym sercu. 

 Piękno wewnętrzne mocno związane jest z wejściem w proces nawracania się. 
Nawrócenie jest najpierw darem Ducha Świętego, który potrzebuje naszej współpracy. 
Ujrzenie swojego grzechu i uznanie go za swój, to pierwszy element nawrócenia, który 
powinien mieć swój koniec w sakramencie pojednania. 

 Często zapominamy, że sakrament pojednania to sakrament nawrócenia. Człowiek 
współczesny często nie widzi swojego grzechu, ponieważ współczesna kultura 
wyrugowała ze swojego życia Boga żywego, a więc i grzech. Tam, gdzie nie ma Boga, 
nie ma też grzechu. Potrzebujemy modlić się z całą determinacją o łaskę nawrócenia i 
ujrzenia swojego grzechu. 

 Jak często przystępujesz do sakramentu pojednania? Czy widzisz swój grzech? Czy 
potrafisz dostrzegać piękno wewnętrzne w sobie i w drugim człowieku? 

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 dar nawracania się i łaskę ujrzenia swojego 
grzechu. 

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?  



 

 

31.08.2015, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ JEZUSA JAKO ZBAWICIELA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św.  Łukasza 4, 16-30 

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: 

 Jezus przedstawia się ludowi jako wypełnienie proroctwa. Jest to Jego słowo obietnicy - 
kim On chce być dla swojego ludu, dla mnie. Wypełnienie tej obietnicy w moim życiu 
zależy ode mnie - czy odnajduję się w postawie ubogiego, któremu Jezus przynosi 
dobrą nowinę? Tzn. czy dostrzegam i uznaję swoją słabość i ubóstwo w różnych 
sferach i pozwalam tam działać Bogu? 

 Czy odnajduję się w postawie więźnia, któremu Jezus przynosi wolność? Czy proszę 
Ducha Św., aby mi pokazywał moje zniewolenia (przez grzech, złe nawyki, niewiarę w 
siebie, w Bożą miłość) i czy pragnę wyzwolenia? 

 Czy uznaję, że mogę być niewidomym - tzn. że być może mam fałszywy obraz świata, 
Boga, siebie? Czy jestem otwarty na zmianę myślenia? Czy proszę Ducha Św. o 
poznanie prawdy? 

 Te konkrety pokazują kim tak naprawdę jest dla mnie Jezus. Czy jest rzeczywiście 
moim Zbawicielem, czy pozwalam, by w moim życiu trwał nieustanny „rok łaski Pana”. 
A może bliżej mi do mieszkańców Nazaretu - znam Jezusa całe życie, wiem że jest 
synem Józefa, ale nie jest moim Mesjaszem, nie zbawia mnie, bo brak mi wiary?  

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 pokaż mi prawdę - kim dla mnie jest Jezus, czy pozwalam Mu być moim 
Zbawicielem? Panie przymnóż mi wiary ! 

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?  



 

 

01.09.2015, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WCIĄŻ PROSIĆ O UMOCNIENIE WIARY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 4, 31 - 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: 

 "Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na 
środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody". Czy szatan posłucha 
każdego człowieka, który mu każe zrobić to lub tamto?. Z pewnością nie. Szatan 
posłucha tylko Tego, który ma nad nim władzę. Posłucha Boga i każdego, przez 
którego mówi Bóg. Do kogo mamy się zwrócić w swoich udręczeniach? Kogo mamy 
prosić o pomoc i uwolnienie ze złych wpływów? Wołajmy Tego, który czeka na nas w 
Eucharystii. Wołajmy i prośmy o pomoc Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. 

 "Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego 
ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic 
podobnego nie pojawiło w Izraelu!" (Mt 9, 32 - 33). Niemowa odzyskuje głos gdy 
opuszcza go zły duch. Jezus to sprawił. Po wielekroć udowadnia, że działa z woli Ojca 
w Niebie i jest z Ojcem jedno. Czy muszę szukać innych bogów i innej wiary? Któż jest 
tak wszechmocny jak nasz Bóg? 

 "Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, 
tak że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: czyż 
nie jest to Syn Dawida?" (Mt 12, 22 - 24). Tym razem nie dość że opętany to jeszcze 
niewidomy i niemy. Czy ktoś z jego bliskich, mędrców czy kapłanów mógł mu pomóc? 
Nie znalazł się nikt taki więc przyprowadzono go do Jezusa. To znaczy, że ci, którzy go 
prowadzili głęboko wierzyli, że Jezus może mu pomóc. Czy nie powinienem ich 
naśladować? Skoro pomógł im pomoże i mnie. Tylko czy moja wiara jest tak mocna jak 
ich?    

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 taką wiarę, która przenosi góry, uzdrawia cierpiących i umacnia słabych.     

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?  



 

 

02.09.2015, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DAĆ UZDROWIĆ JEZUSOWI SWOJĄ ZŁOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

 Ewangelia według św. Łukasza 4, 38-44 

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: 

 Jak zwykle zaproszę Cię byś wyobraził(a) sobie opisaną w tym fragmencie sytuację. Ja 
wyobrażam sobie zmęczonego całym dniem Jezusa, który wstępuje do domu 
Szymona, by choć przez chwile odpocząć i zjeść w spokoju. Tymczasem zastaje jego 
teściową w gorączce, która wynika ze złości na Piotra. Pewnie myślała: „On zamiast 
pracować, by zapewnić byt mi oraz swojej rodzinie, włóczy się z jakimś Jezusem i 
jeszcze na wieczór sprowadza go, bym im usługiwała”. Jest tak zła, że się do nich 
nawet nie odzywa i to Piotr, prosi o uzdrowienie w jej imieniu. Jezus rozumie, że się boi, 
czuje się odrzucona oraz poniżona tym, że ma posługiwać niechcianemu gościowi. 
Jezus podchodzi więc do niej i staje nad nią. To Bóg wychodzi do grzesznika, bo wie 
jak wielką przepaść buduje grzech między nimi. Upomniał, skarcił gorączkę, czyli 
demona, który nią zawładnął. Kobieta podnosi się, jak człowiek który odzyskał godność 
i zaczyna posługiwać. 

 Zastanawiałem się, czy mógłbym znaleźć podobieństwa tej „gorączki” w moim 
postępowania w relacji z Bogiem. I zdałem sobie sprawę, że to „wirus” pychy wywołuje 
ją u mnie. Gorączka pojawia się zawsze, gdy proszę o coś Boga, a tak naprawdę 
żądam, by coś się spełniło i to najlepiej bezzwłocznie, a On nie działa. Wtedy zaczynam 
się złościć na niego, że jest z innymi, że tam widzę Jego działanie a nie u mnie. 
Wzrasta we mnie złość, zamykam się na łaskę i milknę, bo po co się modlić, gdy On nie 
wysłuchuje. Teraz już wiem, jakie jest lekarstwo na „chorobę”. Trzeba tylko poprosić 
Pana Jezusa o uzdrowienie, następnie trzeba podnieść się z grzechu i pokonać pychę, 
przez służbę innym.  

 To takie proste a przecież tak trudno mi się na to zdobyć. 

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 Cię uzdrów moją duszę z wszelkiej pychy i złości. Chcę słuchać Dobrej 
Nowiny, a w swoim życiu służyć innym, realizując przygotowane mi przez Ciebie 
powołanie. 

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?  



 

 

03.09.2015, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU, TO SŁUCHAĆ JEZUSA I WE WSZYSTKIM MU UFAĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według świętego Łukasza 5,1-11 

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: 

 Tłum cisnął się aby słuchać słowa Bożego; Jezusa na brzegu jeziora otaczają tłumy 
prostych, ubogich ludzi. On zaś ginie w tłumie, nie widać Go i słabo słychać. Z ogromną 
uwagą muszą wsłuchiwać się w słowa Tego, który dzielił się swoimi spostrzeżeniami, 
rozważaniami, liczy się z ich potrzebami i z wielką miłością mówi o Bogu, który jest 
kochającym i troskliwym Ojcem KAŻDEGO człowieka. Ludzie byli spragnieni takich 
słów. By je usłyszeć szli wiele kilometrów w trudach, zostawiając swoją pracę i zajęcia. 
Na ile ja jestem skłonny zostawić swoje zajęcia, by spotkać się ze Słowem. Bóg dał 
nam swoje Słowo: pisane - Pismo Święte i wcielone - swojego Syna. Mamy Je w 
zasięgu ręki, możemy się Nim karmić codziennie. Ono żyje pośród nas i w nas. Tylko 
czy to zauważam? Czy w moim życiu nie leży tylko na półce pokryte kurzem lub jest 
zamknięte w tabernakulum gdzieś w kościele? 

 Zarzuć sieci…Na Twoje słowo zarzucę sieci; Polecenie Jezusa było absurdalne. Każdy 
myślący człowiek wiedział, że to nie pora na połów. Ze względu na całodniowe 
zmęczenie mógłby nawet dopowiedzieć Jezusowi, co myśli na ten temat. A reakcja 
Piotra jest zaskakująca. Jeśli Ty Jezu tak mówisz, to ja Ci wierzę, zrobię jak każesz. 
Okazał zaufanie, a skutki tej decyzji przerosły najśmielsze oczekiwania. Teraz jest kolej 
na moją odpowiedź Jezusowi: okazanie Mu zaufania i wiary. Wiara oznacza przyjęcie 
prawdy o Bogu, który mieszka wśród nas. Oznacza, że powinienem nieustannie dążyć 
do poznawania Go i Jego planu dla mnie (lektura Pisma Świętego), przebywania z Nim 
(udział w Eucharystii, sakramentach, adoracji) i odpowiadania na Jego zachęty i 
wezwania: wypłyń na głębię … nie bój się. Czy potrafię odczytać, czego na ten czas 
oczekuje ode mnie Jezus? Czy jak Piotr mam odwagę zaryzykować swój czas, siły, 
myślenie (z możliwością narażenia się po ludzku na śmieszność) i być Mu posłusznym? 

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, rozpalaj w moim sercu głód 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?  



 

 

04.09.2015, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ ŁASKĘ POKORNYCH 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Pawła do Kolosan 1, 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: 

 Potrzebujemy odkryć i zachwycić się tym, co pokorne. Potrzebujemy odkryć 
najpokorniejszego z pokornych – Jezusa, ukrytego w  małym opłatku. Do tego 
potrzebne jest spoglądanie oczami serca, aby odkryć to co nie jest piękne, wielkie i 
zachwycające. 

 Ten najpokorniejszy, oczekujący na nas jak żebrak, jest obrazem Boga niewidzialnego i 
Pierworodnym wobec każdego stworzenia. Ten najpokorniejszy jest przyczyną 
sprawczą wszystkiego co istnieje na tym świecie widzialnymi  i niewidzialnym. Święty 
Paweł pisze, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 

 Ten najpokorniejszy posiada nie tylko całą pełnię, ale także jest sprawcą pojednania. 
Autor Listu do Kolosan zapewnia nas, że zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała 
cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co 
na ziemi, i to, co w niebiosach. 

 Ten najpokorniejszy wprowadził pokój przez swoją krew. Co jest przyczyną sprawczą 
pokory Jezusa, Syna Bożego? Pokora Jezusa Chrystusa wyraża się w posłuszeństwie. 
Przyjął ludzkie ciało i jego wszelkie prawa biologii, ponieważ był posłuszny Ojcu. Był 
posłuszny Ojcu wobec swojej misji Mesjasza, która doprowadziła Go do cierpienia i 
śmierci, ale  i zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest bowiem owocem 
posłuszeństwa. 

 Nasza pokora ma się również wyrażać w posłuszeństwie Ojcu. Mamy przyjąć naszą 
historię życia, ponieważ On jest dawcą naszego życia. Mamy także odczytać i 
zrealizować misję naszego życia, ponieważ ta misja jest Jego wolą. Czy prosisz Jezusa 
o łaskę pokory  i posłuszeństwa? Czy odkryłeś misję swojego życia i ją realizujesz? 

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 pokory, łaskę posłuszeństwa. 

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?  



 

 

05.09.2015, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZACZĄĆ MYŚLEĆ TAK, JAK BÓG 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List świętego Pawła do Kolosan 1, 21-23 

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: 

 Święty Paweł w swoim liście pisze, że człowiek może być wrogiem Boga przez swoje 
myślenie. Słowo greckie metanoia, czyli nawrócenie, oznacza najpierw zmianę 
myślenia. Jest to zmiana z myślenia ludzkiego na myślenie Boże.  Nie ma znaczenia, 
że to ludzkie myślenie jest dobre i poprawne. Po nawróceniu bowiem, nasze myślenie 
ma być Bożym myśleniem. 

 Człowiek może być także wrogiem przez złe czyny, które wypływają z ludzkiego 
myślenia. Aby zmienić złe czyny potrzebujemy zmienić nasze myślenie. Myślenie i 
czyny związane są z sercem człowieka.  Święty Marek pisze bowiem: Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 
głupota. (Mk 7, 21-22) 

 Często bowiem zapominamy, że diabłu nawet nie przeszkadza to, że czynimy dobrze. 
Diabeł dostaje przysłowiowej gęsiej skórki, gdy pełnimy wolę Bożą w naszym życiu, 
która zawsze jest dobrem. Nawrócenie bowiem dotyczy zawsze serca, a konsekwencją 
nawrócenia serca jest zawsze zmiana myślenia i działania. 

 Czy prosisz Jezusa o łaskę nawrócenia, ponieważ nawrócenie jest darem Ducha 
Świętego, a dopiero później działaniem człowieka? Zmiana myślenia dokonuje się, gdy 
wprowadzamy słowo Boże w nasze życie. Jak często czytasz i słuchasz słowa 
Bożego? Czy wprowadzasz je w 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, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o  łaskę głębokiego 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?  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

30.08.2015, niedziela – Ewangelia św. Marka 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek 
nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle 
Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie 
obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie 
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których 
przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 
 
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie 
nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” 
 
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 
jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko 
jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». 
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. 
 
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie 
wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co 
mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni 
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 
Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. 
 

31.08.2015, poniedziałek – Ewangelia według św.  Łukasza 4, 16-30 

 
Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 
się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu 
księgę proroka Izajasza. 
 
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 



 

 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski 
od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w 
synagodze były w Nim utkwione. 
 
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 
słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?” 
 
Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: «Lekarzu, 
ulecz samego siebie»; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się 
wydarzyło, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. 
 
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i 
sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a 
żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. 
 
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z 
miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której 
ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. 
 
On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. 
 

01.09.2015, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 4, 31 - 37 

 
"Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. 
Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. 
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. 
Zaczął on krzyczeć wniebogłosy:  
„Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 
zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. 
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch 
rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. 
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za 
słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i 
wychodzą”. 
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy”. 



 

 

 
 

02.09.2015, środa –  Ewangelia według św. Łukasza 4, 38-44 

 
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu 
Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za 
nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też 
wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli 
cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na 
każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z 
wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On je gromił i nie pozwalał im 
mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. 
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały 
Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od 
nich. Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą 
Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany». I głosił słowo w 
synagogach Judei. 
 

03.09.2015, czwartek – Ewangelia według świętego Łukasza 5,1-11 

 
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 
jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś 
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do 
Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi 
nauczał tłumy. 
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci 
na połów”. 
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie 
ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. 
Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały 
się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z 
pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode 
mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. 
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów 
ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli wspólnikami Szymona. 
Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. 
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 



 

 

 
 

04.09.2015, piątek – List św. Pawła do Kolosan 1, 15-20 

 
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, 
Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone: 
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, 
Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. 
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. 
On jest Początkiem, 
Pierworodnym spośród umarłych, 
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia 
i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: 
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 
 

05.09.2015, sobota – List świętego Pawła do Kolosan 1, 21-23 

 
Bracia: 
Was, którzy byliście niegdyś obcy dla Boga i Jego wrogami przez sposób 
myślenia i wasze złe czyny, teraz znów Bóg pojednał w doczesnym ciele 
Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i 
nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze, 
ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla 
Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które 
jest pod niebem, jej sługą stałem się ja, Paweł. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


