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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. 
  



 

 

04.10.2015, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PROSIĆ I WALCZYĆ O JEDNOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 10, 2-16 

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: 

 Przy akcie stworzenia Bóg uczynił dla człowieka dzieło nieprawdopodobne. Ten pierwszy 
Adam nie był ani mężczyzną, ani kobietą. Można byłoby powiedzieć, że był bez płci. Po 
doświadczeniu głębokiej samotności przez Adama, Bóg zanurza go w sen ponownego 
stworzenia i czyni z jednego człowieka mężczyznę i kobietę. Z dwojga czyni jedno i dopiero 
ta jedność satysfakcjonuje mężczyznę i kobietę. 

 Jezus w dzisiejszej ewangelii nawiązuje do aktu stworzenia i przypomina o tej jedności.  
Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści 
człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak 
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”  

 Niestety po grzechu pierworodnym owa jedność mężczyzny i kobiety została zaburzona 
przez grzech pierworodny. To co Bóg żywy dał człowiekowi jako dar przy stworzeniu, po 
grzechu pierworodnym stało się zadaniem i to zadaniem trudnym. 

 Zanim w małżeństwie mężczyzna i kobieta staną się jednością muszą wejść w proces 
nawracania się, przemiany z tego, jak mówi św. Paweł, co cielesne w to, co duchowe, który 
trwa do końca życia. Owa jedność jest zadaniem na całe życie. Nie ma raz na całe życie 
zdobytej jedności, ponieważ człowiek się zmienia i również jego potrzeby się zmieniają. 

 Człowiek musi opuścić ojca  i matkę nie tylko fizycznie, ale także psychicznie i 
emocjonalnie. Potrzebuje przecięcia pępowiny w sposób duchowy i psychiczny, a 
doświadczenie pokazuje, że jest to proces trudny i często długi. Potrzebujemy wzywać 
Ducha Świętego, który uzdolniłby nas do jedności, której potrzebujemy i pragniemy. 

 Czy doświadczasz swoim życiu jedności ze współmałżonkiem, z innymi ludźmi? Z czego 
jesteś niezadowolony? 

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. Dziękuję Ci za łaskę ujrzenia zakłóceń w mojej jedności ze współmałżonkiem. 
Dziękuję Ci za doświadczenie jedności. 

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?  



 

 

05.10.2015, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAWRACAĆ SIĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Jonasza 2, 2-4.8.10-11 

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: 

 Jonasz wyśpiewuje tę pieśń będąc we wnętrznościach ryby po tym, jak okazał Bogu 
nieposłuszeństwo - nie zgodził się iść wzywać do pokuty mieszkańców Niniwy. Ta 
sytuacja jest dla niego momentem nawrócenia - uznaje potęgę Boga, oddaje Mu 
chwałę, powraca do Niego - czego konsekwencją jest uwolnienie z ryby na suchy ląd i 
rozpoczęcie misji w Niniwie.  

 Ta pieśń jest zadziwiająca, to wielkie uwielbieniem które jest wyznaniem wiary w 
potęgę i dobroć Boga - będąc we wnętrzu ryby Jonasz już dziękuje za wysłuchanie i 
wybawienie. Jak wygląda moja modlitwa w trudnych chwilach - czy stać mnie na 
uwielbienie i dziękowanie, mimo że w danej chwili nie widzę dobrego zakończenia tej 
sytuacji? Czy naprawdę wierzę w realną potęgę Bogą i Jego dobroć względem mnie? 

 Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza - to cierpienie jest konsekwencją 
nieposłuszeństwa Bogu. Ale Bóg zamienia je w błogosławieństwo - dzięki niemu 
następuje nawrócenie. Każda sytuacja, w której jestem pokonany przez moją słabość i 
grzech jest miejscem, poprzez które Bóg mnie do siebie wzywa i przez które chce 
błogosławić. Św. Paweł pisze: Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej 
rozlała się łaska (Rz 5,20). Jonasz mówi: Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na 
Pana - często dopiero wtedy, gdy mamy nóż na gardle, naprawdę szczerze zwracamy 
się do Boga, by uznać swoją małość i wreszcie oddać Mu należne miejsce w swoim 
życiu. 

 Gdzie są te miejsca, w których nie daję rady, sytuacje które mnie przerastają, słabość, 
która mnie zniewala? Co z nimi robię - czy są miejscem mojego najszczerszego 
spotkania z miłosiernym Jezusem, doświadczania Jego czułej i zawsze przebaczającej 
miłości? A może zamiast Jezusa wpuszczam tam szatana i pozwalam, by zło i 
zwątpienie rozlewało się w mojej duszy? 

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 pomóż mi zobaczyć moją słabość, zwrócić się ufnie do miłosiernego Jezusa 
i na Jego miłości i mocy opierać każdy mój dzień. 

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?  



 

 

06.10.2015, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO IŚĆ KU ZBAWIENIU WIECZNEMU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 10, 38 - 42 

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: 

 "A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 
mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. 
Wciąż troszczymy się i zamartwiamy o sprawy doczesne. Jak dobrze i bogato przyjąć 
gości, jak cenne prezenty kupić z okazji pierwszej Komunii Świętej, jak bogate wesele 
urządzić swoim dzieciom. Różne są pobudki takiego działania ale głownie chcemy 
pokazać że nas też stać. Czy nie ważniejsze jest aby ze swoim gościem po prostu 
usiąść i porozmawiać nawet tylko przy herbacie? Czy nie ważniejsze od wszystkich 
prezentów jest aby uzmysłowić swemu dziecku jak wielki dar otrzymuje przystępując do 
Stołu Pańskiego?  Czy dla młodych małżonków ważniejszy jest krój sukienki i liczba 
gości czy świadomość że oto zaczynają nowe życie, które powinni zawierzyć 
Chrystusowi? Co jest naprawdę ważne w moim życiu? 

 "Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? 
czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o 
królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6, 31 - 33). 
Pan Jezus mówi do uczniów ale i do nas "starajcie się naprzód o królestwo i o Jego 
sprawiedliwość". To Królestwo Boże jest naszym prawdziwym celem i sensem życia. 
Wszystkie dobra materialne, które zdobywamy w życiu doczesnym nie wprowadzą nas 
do Domu Ojca. One służą tylko naszym ciałom. Czy w takim  samym stopniu dbam o 
swoje ciało co o zbawienie swej duszy? Co jest dla mnie samego ważniejsze: moje 
ciało czy moja dusza? Co naprawdę muszę zrobić dla ciała a co powinienem czynić 
każdego dnia dla zbawienia mojej duszy?    

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, umacniaj moją wiarę abym zawsze miał na uwadze prawdziwy cel mego życia.  

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

Actio (działanie) 

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



 

 

07.10.2015, środa , Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ BOGA ZA OJCA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11, 1-4 

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 dzisiejszym fragmencie Jezus uczy nas modlitwy „Ojcze Nasz”. Każdy z nas zna ją 
na pamięć tak dobrze, że często bezwiednie oraz bezrefleksyjnie potrafimy ją odmówić 
w każdych warunkach. Odmawiamy ją i nie zatrzymujemy się, by zastanowić się nad 
znaczeniem słów i wypowiadanych zdań. Zapraszam cię dziś do rozważania kilku 
fragmentów z modlitwy „Ojcze Nas”. 

 Zaczynamy modlitwę słowami  „Ojcze, święć się imię Twoje”(Łk 11,2). Do Boga 
Stworzyciela, Pana wszelkiej istoty w niebie, na ziemi i pod ziemią mówimy po prostu 
Tato. Jak wielka jest Jego miłość do nas, że pozwala na taka poufałość? Kim jest dla 
ciebie Ojciec, ale Ten w Niebie? Czy wierzysz w to, że dał ci życie, opiekuje się i 
troszczy się o ciebie? Czy może jest tylko jak staruszek w domu opieki odwiedzany 
rzadko przez swoje dzieci zajęte codziennością i sobą? Wyobraź sobie ideał ojca i 
zastanów się, czy wierzysz, że Bóg jest taki dla ciebie? On przekracza każde twoje 
wyobrażenie, by dać ci więcej. 

 Oto drugi fragment, który chciałbym dziś z Tobą rozważyć: „Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj” (Łk 11,3). To zdanie przypomina mi sytuację narodu 
wybranego na pustyni, gdy prosili o pokarm i otrzymali mannę z nieba. Przypomnij 
sobie ten fragment (patrz Wj 16). Jakie postawy i uczucia możemy znaleźć wśród 
Izraelitów? To naród, który zaufał Bogu („święć się imię Twoje”) oraz jego obietnicy i 
zwątpił, gdy pojawiło się widmo głodu. Bóg był z nimi, mieli Mojżesza i wciąż pamiętali 
wielkie cuda, dzięki którym opuścili Egipt – a mimo to szemrali. Tak samo ja często 
dostrzegam tylko pustynię, którą tworzą moje porażki oraz upadki. Nie widzę, że Bóg 
mnie prowadzi do „Kanaanu” i daje mi to, co potrzebuję, gdy Go proszę. Bóg obdarza 
mnie łaskami, jak Izraelitów manną i przepiórkami, ale dostaję tylko tyle, ile potrzebuję 
na teraz, ani mniej ani więcej. Gdy zaufasz Bogu, to w tych słowach zawarte jest pełne 
oddanie się woli i opiece Boga. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Odmów jeszcze raz modlitwę „Ojcze Nasz”. 

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?  



 

 

08.10.2015, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU, TO NIEUSTANNIE I Z UFNOŚCIĄ PROSIĆ OJCA O ŁASKI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11,5-13 

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: 

 z powodu jego natręctwa da mu; Otrzymaliśmy zachętę, aby być śmiałym, odważnym i 
wytrwałym w modlitwie. Mamy prosić i kołatać do skutku. Jeśli zaufamy Bogu i 
będziemy prosić o to, co jest dla nas dobre, na pewno nas wysłucha. Naszym 
problemem jest jednak często brak rozeznania co ma prawdziwą wartość i brak 
wielkiego pragnienia tej rzeczy. Może właśnie często uparcie prosimy Boga o kamień, 
którego nie chce nam dać, a nie widzimy chleba, który nam cierpliwie podaje. A może 
prosimy nawet o chleb, ale w sytuacji, gdy potrzebujemy raczej mleka. Czy zawsze 
otrzymuję, to o co proszę? Dlaczego? Czy może za mało proszę, a może proszę nie o 
to co trzeba? 

 Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą; Największym darem, jaki 
może człowiek otrzymać od Boga jest On sam. Bóg chce dać nam samego siebie: 
Ducha Świętego. My często prosimy o coś, co wydaje nam się namacalne, konkretne, a 
Duch wydaje się taki „nieokreślony”. Ale Duch ma moc działać w nas i przez nas bardzo 
konkretnie: uzdrawiać, leczyć, działać cuda. Duch pozwala również zweryfikować nasze 
prośby, oczyścić intencje, trwać na modlitwie. Bez Jego światła nasze prośby mogą być 
litanią nieuporządkowanych pragnień, a działania - bezskuteczne. Mamy więc prosić o 
Ducha. Jeśli On będzie przychodził, to nie zapominajmy okazywać Bogu wdzięczność 
za tę łaskę. Bądźmy jak ślepiec spod Jerycha, który wielbił Boga za okazane 
miłosierdzie (Łk 18,35-43), w przeciwieństwie do 9-ciu uzdrowionych trędowatych, 
którzy nie podziękowali za przywrócenie zdrowia (Łk 17,11-19). Czy proszę o Ducha? 
Czy dziękuję i uwielbiam Boga za otrzymane łaski? 

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, dawco wszelkich łask, proszę Cię ześlij swojego Ducha, abym umiał rozpoznać co 
jest dobre, prosić o to i w każdej sytuacji wielbić Cię całym sercem. 

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?  



 

 

09.10.2015, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ ŁASKĘ SKRUCHY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga proroka Joela 1, 13-15. 2,1-2 

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 w swoim życiu potrzebuje czasu postu, pokuty i  trwania na modlitwie 
wynagradzającej za swoje grzechy, grzechy swojej rodziny i swojego narodu. Prorok 
Joel pisze bowiem: Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, 
zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i 
wołajcie do Pana: Ach, biada! Co za dzień! Blisko jest dzień Pana, a przyjdzie jako 
spustoszenie od Wszechmogącego.  

 Żyjemy w kulturze pychy, w kulturze nie liczenia się z Bogiem żywym, w kulturze 
udomowienia swojego grzechu. Potrzebujemy łaski postu i łaski ujrzenia swojego 
grzechu, aby  głęboko zrozumieć ostrzeżenie proroka Joela: Niechaj zadrżą wszyscy 
mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pana, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, 
dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna, rozciąga się po górach lud wielki a mocny, 
któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych 
pokoleń. 

 Szczególnym czasem łaski i ujrzenia swojego grzechu jest czas postu. To czas 
rodzącej się skruchy. To ujrzenie swojego życia i postępowania oczami Boga żywego. 
Autor Księgi Jonasza pisze w podobnym duchu: Począł więc Jonasz iść przez miasto 
jeden dzień drogi i wołał, i głosił: jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I 
uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do 
najmniejszego. 

 Czy widzę swój grzech? Czy widzę potrzebę pokutowania za swoje grzechy? Czy 
wynagradzam Bogu żywemu za swoje grzechy, grzechy swojej rodziny, swojej 
wspólnoty, swojego narodu? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o  łaskę przejrzenia na swój grzech i łaskę 
pokuty. 

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?  



 

 

10.10.2015, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WCIELAĆ SŁOWO BOŻE W SWOJE ŻYCIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza  11, 27-28 

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: 

 Możemy modlić się i czytać słowo Boże, ale niestety to wszystko jest za mało. 
Dlaczego za mało? Ponieważ samo czytanie słowa Bożego jeszcze nic nie zmienia.  
Ewangelista Łukasz pisze bowiem: Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i 
zachowują je. Oczywiście czytanie i słuchanie słowa Bożego to punkt wyjścia. To czas, 
w którym Duch Święty może ożywiać przeczytane i usłyszane słowo. 

 Jezus w Ewangelii świętego Mateusza mówi co się dzieje, gdy człowiek nie wprowadza 
usłyszanego słowa do swojego życia. Każdy zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 
wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował 
na pasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I 
runął, a upadek jego był wielki. (Mt 7, 26-27) 

 Wcielane w nasze życie słowo Boże sprawia, że człowiek buduje swoje życie na 
trwałym fundamencie, a jego wysiłki nie będą zmarnowane. Każdego więc, kto tych 
słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom 
swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w 
ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (Mt 7, 24-25) 

 Jak często modlisz się i czytasz słowo Boże? Czy usłyszane słowo wprowadzasz w 
życie? Czy jesteś nasiąknięty słowem Bożym? 

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   głód słowa Bożego i łaskę wcielania go w 
życie. 

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 

04.10.2015, niedziela – Ewangelia według św. Marka 10, 2-16 

 
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, 
żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po 
trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a 
bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał 
ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On 
usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, 
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.  Potem wziął 
dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”. 
 

05.10.2015, poniedziałek – Księga Jonasza 2, 2-4.8.10-11 

 
Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga. I mówił:  
«W utrapieniu moim wołałem do Pana,  
a On mi odpowiedział.  
Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy,  
a Ty usłyszałeś mój głos.  
Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza,  
i nurt mnie ogarnął.  
Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje  
przeszły nade mną.  
Gdy gasło we mnie życie,  
wspomniałem na Pana,  
a modlitwa moja dotarła do Ciebie,  
do Twego świętego przybytku.  
Ale ja złożę Tobie ofiarę,  
z głośnym dziękczynieniem.  
Spełnię to, co ślubowałem.  
Zbawienie jest u Pana».  
Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd.  



 

 

 
 

06.10.2015, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 10, 38 - 42 

 
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do 
Niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie 
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 
A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona”. 
 
 

07.10.2015, środa – Ewangelia według św. Łukasza 11, 1-4 

 
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 
jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan 
nauczył swoich uczniów». 
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: 
„Ojcze, święć się imię Twoje, 
przyjdź królestwo Twoje. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 
i przebacz nam nasze grzechy, 
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”». 
 
 
  



 

 

08.10.2015, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 11,5-13 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
„Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 
«Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z 
drogi, a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie 
naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w 
łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie».  
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego 
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.  
I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą.  
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, 
czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą”.  
 
 

09.10.2015, piątek – Księga proroka Joela 1, 13-15. 2,1-2 

 
Przepaszcie się, a płaczcie, kapłani; narzekajcie, słudzy ołtarza, wejdźcie 
i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga 
waszego ofiara z pokarmów i napojów.  
 
Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie 
starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i 
wołajcie do Pana: Ach, biada! Co za dzień! Blisko jest dzień Pana, a 
przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmogącego.  
 
Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą 
wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pana, bo jest już bliski. 
Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna, 
rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od 
początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń.  
 
 
 



 

 

10.10.2015, sobota – Ewangelia według św. Łukasza  11, 27-28 

 
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do 
Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”.  
 
Lecz On rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je”.  
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