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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. 
  



 

 

22.11.2015, niedziela , Uroczystość Chrystusa Króla 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ KRÓLESTWO BOŻE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 18, 33b - 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: 

 Ewangelia przeznaczona na Uroczystość Chrystusa Króla, brzmi dość zadziwiająco. W 
pojmanym i osądzanym Chrystusie mamy ujrzeć króla wbrew logice świata i nie jest to 
król, jakiego chcieli zobaczyć uczniowie: A myśmy się spodziewali, że On właśnie 
wyzwolić Izraela. (Łk 24, 21a). Nie jest to król taki, jakiego widzi świat, który królowanie 
postrzega raczej jako panowanie i wykonywanie władzy. 

 Piłat pyta się Jezusa wprost czy jest on królem. Odpowiedź Mistrza z Nazaretu jest 
zdumiewająca. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, 
słucha mojego głosu”. 

 Jezus mówi także do Piłata, że jego królestwo nie jest z tego świata. To królestwo 
prawdy, serca i sumienia. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze, jakiego królestwa 
On jest królem. Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to 
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14, 17) 

 Królestwo Jezusa przekracza wszelkie granice terytorialne, ponieważ jest to królestwo 
ducha, piękna, sprawiedliwości, miłości i prawdy. Każde dobro i każde zło bierze się z 
serca człowieka. Marek ewangelista pisze: 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).  

 Przemiana ludzkiego serca to zadanie królestwa Bożego i Jego króla. Za to oddał życie 
Jezus, król Żydowski. Czy należysz do królestwa Jezusa? Czy twoje serce nasiąknięte 
jest prawdą, pokojem, sprawiedliwością i miłością przez Boże Słowo i wierność 
Duchowi, który mówi do Ciebie przez Słowo? 

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 Twoje królestwo. Pozwól mi odnaleźć się w tym królestwie. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

23.11.2015, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DAWAĆ SIEBIE Z HOJNOŚCIĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

 Ewangelia według św. Łukasza 21,1-4  

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: 

 <P>Jezus znał sytuację wdowy i bogaczy, widział więcej niż mógłby zobaczyć zwykły 
człowiek. Jezus zawsze widzi całą prawdę, patrzy głębiej, zna motywację, włożony 
wysiłek - ciągle muszę to sobie przypominać.</P> 

 Jak wobec tego w Jego oczach wygląda moja ofiara? I ta finansowa, i ta w wymiarze 
służby i miłości bliźniego, i wreszcie ile ofiarwuję bezpośrednio Bogu - czasu i 
zaangażowania na modlitwie. Siebie i innych ludzi mogę oszukiwać, mogę pozować - 
oni nie wiedzą, na ile mnie tak naprawdę stać. Jezus widzi i zna wszystkie moje 
uwarunkowania, lęki, pragnienia i zniewolenia. Wie, czy jestem hojny, czy też rozdaję 
ochłapy dogadzając przede wszystkim sobie samemu - inaczej mówiąc - czy moja 
ofiara wypływa z miłości czy z przymusu, poczucia winy lub lęku? Jezus mówi: Chcę 
raczej miłosierdzia, niż ofiary (Mt 9, 13) 

 Jeśli w moim sercu nie budzą się pragnienia by dawać, rozdawać braciom siebie, swoje 
dobra, by oddawać coraz pełniej siebie Bogu, to znaczy, że wciąż żyje i dominuje we 
mnie "stary człowiek" - spełniający jedynie formalistycznie wymogi prawa i skupiony 
egoistycznie na sobie samym.  

 Wszystko zaczyna się i kończy na relacji z Bogiem - czy widzę w niej ślady takiego 
faryzejskiego podejścia? Jakie są moje motywacje wypełniania praktyk religijnych, 
modlitwy? Czy nie traktuję Boga instrumentalnie, przedmiotowo, czy nie daję Mu 
ochłapów "na odczepnego" i dla uspokojenia sumienia? Czy przychodzę na modlitwę 
jak na spotkanie z żywą osobą - realnie obecną i oczekującą mojego szacunku i 
miłości? 

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 przemieniaj moje serce, uzdalniaj mnie do hojnej i ofiarnej miłości. 
Przyjdź Duchu Święty, tak bardzo Cię potrzebuję! 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

24.11.2015, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁUCHAĆ JEZUSA KAŻDEGO DNIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 25, 5 - 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: 

 "Jezus odpowiedział: „strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie 
pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz: «nadszedł czas». Nie chodźcie za 
nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach”. Jezus ostrzega nas 
przed dawaniem posłuchu falszywym prorokom. Jezus dał mi Słowo Boże. Czy 
powinienem słuchać Jego Słowa czy słowa pochodzącego od ludzi? Czyje słowo 
poprowadzi mnie do Królestwa Bożego? Czy drugi człowiek może mi zagwarantować 
niebo? 

 "Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec" 
(Mt 24, 36).  Tylko Bóg zna swój plan. Zatem tylko Bóg wie kiedy skończy się świat. 
Czy mogę zatem uwierzyć tym, którzy mówią kiedy to nastąpi? Czy nie powinienem 
raczej myśleć o tym czy jestem na koniec świata gotowy? Czy sądzę, że żyję na tyle 
dobrze, że zasługuję na Niebo? Czy zdaję sobie sprawę ze swej grzeszności? 

 "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: 
gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał 
i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 42 - 44). Jezus wzywa mnie 
abym był gotowy. Nie na wskazany dzień ale nieustannie. To nie jest łatwe bo jestem 
grzeszny. Jednak nie mam innego wyjścia. Może powinienem każdego wieczora 
zastanowić się nad mijającym dniem. Czy przeżyty właśnie dzień przybliżył mnie czy 
oddalił od Królestwa Bożego?   

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 iść za Tobą każdego dnia. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

25.11.2015, środa Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
(Franciszki Siedliskiej), zakonnicy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO W BOGU SZUKAĆ OBRONY I OPARCIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza  21, 12-19 

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: 

 Jakże bardzo aktualne są dziś słowa Pana Jezusa zwłaszcza w odniesieniu do 
prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie czy też w Afryce. Wielu ludzi staje się 
dzisiaj świadkami Dobrej Nowiny gdy są oni oskarżani w sądach, wtrącani do więzienia 
czy, w ostateczności, oddają swe życie za wiarę. Wszyscy oni wierzą w Jezusa, 
zmartwychwstałego Syna Bożego oraz jego obietnicę „Ale włos z głowy wam nie zginie. 
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,18-19). 

 Zapraszam Cię jednak do innego spojrzenia na ten tekst. Zastanów się w jaki sposób 
odnosi się on do mnie tu i teraz? Przecież nikt nie osądzi mnie za krzyżyk na szyi, czy 
też nie zagrozi memu życiu, ponieważ wyznaję inną religię. Jest jednak Oskarżyciel 
„…ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.” (Ap 12,10). Wykorzysta on 
wszelkie możliwe środki „Wydadzą was do synagog i do więzień … wlec was będą 
przed królów i namiestników” a także innych ludzi "A wydawać was będą nawet rodzice 
i bracia, krewni i przyjaciele..." by prześladować oraz zwieść. Czy przesadzam? A czym 
jest intratna propozycja pracy dla firmy farmaceutycznej sprzedającej m. in. in-vitro, 
wyjazd integracyjny z darmowym alkoholem, pracoholizm, kolejne zajęcia pozalekcyjne 
dziecka a przez to brak czasu na wspólne przebywanie z rodzicami oraz na 
poznawanie Boga w rodzinie? 

 Jak mam się przed tym bronić? Moim zdaniem Jezus wyraźnie pokazuje, że tylko w 
Nim jest ucieczka i obrona „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej 
obrony”. Tylko powierzenie swojego życia Jezusowi daje gwarancję zwycięstwa „Ja 
bowiem dam wam wymowę i mądrość , której żaden z waszych prześladowców nie 
będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić”. A czy ja w to wierzę? Czy w pełnym 
zaufaniu pozwalam się prowadzić przez 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: 
Panie Jezu oddaję Ci moje życie we władanie. Prosze uzdalniaj mnie do tego, abym mógł 
odczytywać Twoje wskazówki i iść przygotowaną przez Ciebie ścieżką. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

26.11.2015, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO Z NADZIEJĄ OCZEKIWAĆ PRZYJŚCIA PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według świętego Łukasza 21,20-28 

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: 

 Jerozolima; Wszystkie zapowiedzi Jezusa odnośnie tragicznych losów Jerozolimy 
wypełniły się w historii. W trakcie walk z Rzymianami miasto zostało zniszczone, 
świątynia zburzona, część Żydów wymordowana, część rozpierzchła się po świecie. Ale 
te zapowiedzi mogą mieć nasz osobisty eschatologiczny (ostateczny) wymiar. My też 
możemy być taką spustoszoną i zdeptaną przez pogan Jerozolimą, jeśli pozwalamy, 
aby królował w nim wróg – grzech. Czy dostrzegam, które wojska nieprzyjaciela 
najbardziej mi zagrażają? Co z tym robię? 

 będą znaki: Naszym zadaniem jest nie tylko odczytywanie znaków, które już były, czy 
też wypatrywać tych nadzwyczajnych na słońcu, księżycu i gwiazdach, które mają 
towarzyszyć powtórnemu przyjściu. Naszym zadaniem jest również dostrzeganie 
znaków, które Pan Bóg daje „tu i teraz” i naszą postawą odpowiadać na nie. Czy 
dostrzegam znaki czasu? 

 ludzie mdleć będą; Naturalnym jest, że klęski i kataklizmy wywołują trwogę i strach. 
Niewierzący, którzy sens życia widzą wyłącznie wżyciu doczesnym, będą wobec tych 
wydarzeń przerażeni. Natomiast my, jako chrześcijanie powinniśmy z nadzieją i 
ufnością oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa. On sam wzywa nas, abyśmy nabrali 
ducha i podnieśli głowy. Od tego bowiem czasu nastanie już nowe niebo i nowa ziemia. 
Będzie to czas objawienia się pełni Bożej dobroci względem nas, ostatecznym 
zwycięstwem dobra nad złem. Czy oczekuję tego dnia ze strachem, czy z ufnością? 

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, przymnóż mi wiary, abym mógł z radością oczekiwać spotkania z Tobą. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

27.11.2015, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ NADCHODZĄCE KRÓLESTWO BOŻE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia świętego Łukasza 21, 29-33 

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: 

 Królestwo Boże nadchodzi, ale jest także pośród nas. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje 
królestwo Boże, które nadchodzi. Łukasz ewangelista pisze bowiem: Patrzcie na 
drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, 
że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest 
królestwo Boże.  

 Jezus mówi, że Jego królestwo nie jest z tego świata, a On jest jego królem. Jakiegoś 
etapu tego królestwa możemy doświadczyć na ziemi, gdy na co dzień będziemy czynili 
Jezusa Panem naszego życia, to znaczy, gdy poddamy nasze myślenie i działanie 
temu, który zmartwychwstał i żyje. Święty Paweł pisze bowiem: Bo królestwo Boże to 
nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość  w Duchu 
Świętym. (Rz 14, 17) 

 Tej zasadniczej części królestwa Bożego będziemy doświadczać po drugiej stronie, po 
naszej śmierci. Wielokrotnie Słowo Boże mówi o innej ojczyźnie, do której zmierzamy. 
Tą ojczyzną jest niebo, czyli miejsce oglądania Boga twarzą w twarz. 

 Dzisiejsza Ewangelia podkreśla konieczność rozeznawania nadchodzącego królestwa. 
Łukasz ewangelista pisze: Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko 
jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się 
wszystko stanie. 

 Czy masz pragnienie dotarcia do ojczyzny niebieskiej? Czy rozeznajesz znaki czasu? 
Czy odkryłeś królestwo Boże w swoim życiu? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za Twoje królestwo tu i teraz i to, które czeka w wieczności. Dziękuję, że 
jestem do niego powołany. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

28.11.2015, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SZKOLIĆ SIĘ W CZUWANIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 21, 31-34 

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: 

 Powtórne przyjście Jezusa jest pewne jak świt następnego poranka. Nikt nie potrafi 
tylko powiedzieć, który to będzie świt. Jezus mówi dziś, jakie stworzyć wokół siebie 
warunki do rozpoznawania tego dnia, a nawet w szerszym znaczeniu, do 
rozpoznawania Boga przychodzącego do człowieka: Uważajcie na siebie, aby wasze 
serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi. 

 Mamy czuwać, aby być przygotowanym na przyjście Pana. To  przyjście Pana może 
mieć różny wymiar w naszym życiu. Bóg żywy kocha nawiedzać swój lud. Tym 
ostatecznym nawiedzeniem będzie nasza śmierć, albo przyjście Pana w dzień 
ostateczny. Jezus mówi także co robić, aby być przygotowanym  na przyjście Pana. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.  

 Potrzebujemy trwać na modlitwie ze słowem Bożym, aby uczyć się czuwać. Czuwanie 
to życie ze wzmożoną uwagą. To wyćwiczenie się w czuwaniu nad odruchami naszego 
serca. Czuwanie to w pierwszym rzędzie dar Boży, o  który trzeba prosić. Droga 
czuwania rozpoczyna się od zasiadania na dłuższej modlitwie i wierności tej modlitwie 
każdego dnia. 

 Czy zasiadasz na modlitwę ze Słowem Bożym każdego dnia? Czy żyjesz w stanie łaski 
uświęcającej? Czy modlisz się o dobrą śmierć? 

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 o umiejętność czuwania. Proszę Cię o wierność  codziennej modlitwie 
osobistej. 

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 

22.11.2015, niedziela – Ewangelia według św. Jana 18, 33b - 37 

 
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. 
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci 
o Mnie?”. 
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi 
Ciebie. Coś uczynił?”. 
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. 
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. 
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 
prawdy, słucha mojego głosu”. 
 

23.11.2015, poniedziałek –  Ewangelia według św. Łukasza 21,1-4  

 
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do 
skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa 
pieniążki. I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 
więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im 
zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na 
utrzymanie”. 
 
  



 

 

24.11.2015, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 25, 5 - 11 

 
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi 
kamieniami i darami, Jezus powiedział: „przyjdzie czas, kiedy z tego, na 
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. 
Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to 
dziać zacznie?” 
Jezus odpowiedział: „strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz: 
«nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie 
o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi 
koniec”. 
Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie". 
 

25.11.2015, środa – Ewangelia według św. Łukasza  21, 12-19 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do 
synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed 
królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej 
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.  
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 
niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. 
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». 
 
  



 

 

26.11.2015, czwartek – Ewangelia według świętego Łukasza 21,20-28 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej 
spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w 
góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, 
niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się 
spełniło wszystko, co jest napisane. 
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk 
na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich 
zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie 
deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.  
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze 
strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce 
niebios zostaną wstrząśnięte.  
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą 
i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.  
 
 

27.11.2015, piątek – Ewangelia świętego Łukasza 21, 29-33 

 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: 
„Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że 
wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy 
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. 
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko 
stanie. 
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. 
 
 
  



 

 

28.11.2015, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 21, 31-34 

 
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na 
was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 
mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed 
Synem Człowieczym”.  
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