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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. 
  



 

 

07.02.2016, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYPEŁNIAĆ SŁOWA PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. 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: 

 "(....)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." Zmęczony Piotr po frustrującym, bezowocnym dniu w pracy, zapewne w 
swoich planach pragnął jak najszybciej wrócić do domu, by posilić się i odpocząć. Czy 
ja po moich codziennych obowiązkach jestem otwarty i gotowy, aby podjąc jakiś trud 
dla Jezusa, który jest w drugim człowieku np. żonie, dziecku czy innemu bratu w 
potrzebie? 

 Czy na Słowo Jezusa jestem gotów zmieniać swoje choćby najbardziej godziwe plany ? 

 "Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy 
łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim." Czy odkryłem już wspaniały plan 
dla mojego życia jaki Bóg ma dla mnie? Piotr na Słowo Pana zostawia fach, którym 
zarabiał na chleb przez całe życie i decyduje się "wypłynąć na głębię"  i zacząć robić 
coś zupełnie innego, nieznanego. Czy mam na tyle pokory, aby zrezygnować ze swoich 
planów, a pytać Pana czego On chce dla mnie wierząc, że Bóg ma najlepszy plan, 
abym był szczęśliwy? 

 "Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, 
bo jestem człowiek grzeszny." Piotr usłyszał swoje powołanie, kiedy usiadł u stóp 
Mistrza oraz stanąl w prawdzie o sobie. Czy ja podobnie jak Maria (Łk 10,39;42) i Piotr 
pozwalam Mistrzowi kształtować moje serce, aby dokonywało właściwych wyborów i w 
konsekwencji bym osiągnął szczęście? Czy dostrzegam swoje błędy i przychodzę do 
Pana by za nie przepraszać i dalej walczyć o zmianę, a  może obwiniam innych za zło 
w moim życiu co prowadzi do pasywnej postawy niepodejmowania odpowiedzialności 
za swoje 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, zapraszam Cię do łodzi mojego życia. Mów do mnie Panie! 

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?  



 

 

08.02.2016, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z MIŁOŚCIĄ POWIERZAĆ SIĘ JEZUSOWI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 6, 53-56 

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: 

 prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się 
Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Wygląda to trochę jak działanie automatyczne, albo 
magiczne - wystarczy dotknąć i zostaje się uzdrowionym. Tak jakby Pan Jezus nie 
panował nad tym - ludzie podchodzą, dotykają Go i odchodzą uzdrowieni, niejako 
wykradając nieco Jego mocy. Ale przecież nie było tak zawsze przez cały okres 
działalności Mistrza. To Jego wola zdecydowała, że w danym czasie Jego moc będzie 
niejako na wierzchu, dotykalna i osiągalna dla każdego. To była Jego decyzja - chciał 
pomóc dużej liczbie osób, ale jednocześnie ta masowość i zadziwiająca skala 
uzdrowień była czytelnym znakiem potwierdzającym Jego Boską naturę. Na pewno nie 
każdy, kto Go dotknął wierzył w Niego. Czy ja nie traktuję nieraz Pana Jezusa właśnie 
tak instrumentalnie - chcę Go dotknąć, by coś uzyskać, by poprawić swój byt, nie 
pytając o Jego wolę, nie kierując się wiarą i miłością?  

 A może moja postawa jest wręcz przeciwna - nie proszę Jezusa o nic, albo rzadko 
zwracam się do Niego z prośbą? Może tak naprawdę brakuje mi wiary w Jego realną 
moc i wolę się nie zawieść, więc nawet nie proszę? Może uważam, że moje sprawy nie 
są aż tak ważne, inni ludzie mają ważniejsze problemy i nie chcę moimi prośbami 
Jezusowi "zawracać głowy"... tak jakby Jego uwaga i miłość były jakoś ograniczone i 
mogłoby ich dla kogoś zabraknąć.. tak jakbym nie wierzył, że ja również jestem bardzo 
ważnym i umiłowanym dzieckiem 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: 
Panie Jezu zapraszam Cię do mojego życia, do wszystkich trudności i radości. Chcę 
wyznawać Ci miłość każdego dnia, z ufnością powierzając Ci moje prośby i 
dziękczynienia. 

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?  



 

 

09.02.2016, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ WEDŁUG BOŻYCH PRZYKAZAŃ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 7, 1 - 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: 

 "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 
Mnie na próżno, ucząc zasad, podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a 
trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele 
innych podobnych rzeczy czynicie”. Jezus stawia faryzeuszom poważny zarzut, który 
kwestionuje ich wiarę. Skoro bowiem ośmielają się modyfikować Boże przykazania to 
stawiają się powyżej Boga. Człowiek obdarzony przez Stwórcę wolną wolą potrafi 
wszystko "nagiąć" do własnej woli, wszystko wytłumaczyć na swoją korzyść i 
usprawiedliwić wszystkie swoje winy i złe czyny. Czy potrafię "stanąć" obok i 
sprawiedliwie się ocenić? Może powinienem poprosić Jezusa aby mi wskazał moje złe 
postępowanie?              

 "I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też 
innych tym podobnych rzeczy czynicie”. Pan Bóg powiedział: "pamiętaj abyś dzień 
święty święcił”. Czy nie uchylamy tego przykazania każąc ludziom pracować w 
sklepach w niedzielę od rana do wieczora? Pan Bóg powiedział: "nie zabijaj". Czy 
godząc się na aborcję nie uchylamy tego przykazania?. Jeśli powszechne jest w 
mediach i na ulicy rzucanie oskarżeń i stawianie fałszywych zarzutów to jest to zgodne 
z przykazaniem "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"?. 

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, dopomóż abym żył według Bożych przykazań 

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?  



 

 

10.02.2016, Środa Popielcowa. Rozpoczęcie Wielkiego Postu 

NAWRACAĆ SIĘ TO CZYNIĆ UCZYNKI POBOŻNE WYŁĄCZNIE Z MIŁOŚCI DO BOGA  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18  

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: 

 Dziś rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czyli czas, w którym możemy zbliżyć się do 
Boga czyniąc między innymi pobożne uczynki. O nich oraz postawach ludzi czytamy w 
Ewangelii. W pierwszym wersecie Jezus zwraca nam uwagę, by nie czynić ich na 
pokaz. Moim zdaniem nie potępia jednak tego, że nasze czyny mogą być widziane 
przez ludzi, lecz to, gdy czynimy je na pokaz. To miłość do Boga, a nie ludzki podziw 
muszą być motorem moich działań 

 Znajdujemy dzisiaj rady jak się zachowywać, by uczynki byłe miłe Bogu. Rady te 
wydają się bardzo łatwe do zastosowania. Czy takie naprawdę są? Jezus powiedział 
„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.” Jednak gdy pościłem trudno było 
mi zachowywać się jak co dzień. Wiele chwil, na przykład w pracy, które stanowiły dla 
mnie odpoczynek czy chwilę na relaks, związane były właśnie z jedzeniem. Teraz 
rozumiem, że post to jest wezwanie, by oderwać się od przyzwyczajeń i nawyków 
pozostając sobą. Poszcząc można zmienić rytm życia, by zauważyć czym naprawdę 
wypełniamy swój czas. 

 Zauważ jednak, że post to jeden składnik. Jezus mówi także o modlitwie i jałmużnie. 
Post daje "nowy czas", który trzeba wykorzystać, by spotkać się „sam na sam” z 
Bogiem. Nie może być to spotkanie, gdy w Twoim otoczeniu, sercu czy głowie panuje 
zamęt. Jezus mówi wyraźnie o konieczności odcięcia się od codzienności i ludzi (Mt 6, 
6). Tylko ta intymność daje szansę na prawdziwe spotkanie. 

 Trzeci składnik to jałmużna, czyli poza oddaniem czasu Bogu to podarowanie czegoś 
innym np. uśmiechu, dobrego słowa, pomocy czy też pieniędzy. Moim zdaniem jest ona 
owocem wcześniejszych uczynków, a gdy Bóg działa przez Ciebie to "nie wie lewa 
twoja ręka, co czyni prawa". 

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 daj mi dar nawrócenia.  Pragnę przez post, jałmużnę i modlitwę zbliżać się do 
Ciebie. Prowadź mnie proszę tak, bym nie uległ pokusie pychy. 

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?  



 

 

04.02.2016, czwartek  

NAWRACAĆ SIĘ, TO KAŻDEGO DNIA Z UFNOŚCIĄ BRAĆ SWÓJ KRZYŻ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 9,22-25 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Musi wiele wycierpieć, będzie zabity; Jezus zapowiadając swoją mękę wystawił 
uczniów na  wielką próbą wiary. Zrozumieli, że nie  podąża On do ziemskiego sukcesu i  
nie chce robić kariery w ziemskim znaczeniu. Stanęli więc przed dylematem: pozostać z 
Nim czy odejść. Zwyciężyło zaufanie w Jego obietnice. Czy codziennie mogę z odwagą 
powiedzieć Jezu ufam Tobie? Czego się boję? 

 Życie; Mamy wybór: życie lub jego utrata. Oszustwo szatana polega na tym, że 
zakłamuje pojęcie życia. Świat mówi, że życie to zdrowie, uroda, zaspokojenie 
własnych pragnień. Natomiast prawdziwe życie, to życie wieczne. Utrata życia to nie 
jest śmierć naszego ciała, lecz grzech, który nas może na zawsze oddzielić od Boga. 
To co ziemskie wcześniej czy później i tak stracimy. Gorzej jeśli z powodu 
dokonywanych wyborów stracimy życie wieczne, Każde wyrzeczenie się dla Jezusa 
przynosi nam zysk, bo Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z 
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, .., a życia 
wiecznego w czasie przyszłym. (Mk 10,29-30). Czy ja  wybieram zawsze życie? Które 
wybory są dla mnie najtrudniejsze? 

 Weźmie krzyż; Każdy ma swój krzyż. Nie jest on karą, ale elementem drogi do Nieba.   
Braniem krzyża codziennego może być rezygnowanie każdego dnia ze swojego „ego”, 
czasem kosztem utraty pozycji, dóbr, przyjaciół, wystawienia się na drwinę, odrzucenia. 
Ale dopóki nie zrezygnuję ze swego „ja”, nie będzie miejsca dla działania Boga. On  nie 
wchodzi do mojego życia  siłą. Może wiele razy pukać do mojego serca, ale będzie 
czekał na zewnątrz, szanując moją wolną wolę. Chce bym był Jego dzieckiem,  a nie 
niewolnikiem. Wybór życia kosztuje. Okazuje się drogą z krzyżem. Ale wszystko, co 
cenne, kosztuje. Życie, jako najcenniejsze, kosztuje najwięcej. 

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 spraw, abym z ufną wiarą w zmartwychwstanie wziął swój krzyż. 

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?  



 

 

12.02.2016, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ, TO ROZRYWAĆ KAJDANY ZŁA PRZEZ PRZEBACZENIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 58, 1-9 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Prorok Izajasz także dziś wzywa każdego z nas do nawrócenia: Krzycz na całe gardło, 
nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i 
domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, 
jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą 
Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga, ale nie czynią czynów 
miłosierdzia. Sentymentalizm jest dla nich ważniejszy od miłości wyrażającej się w 
konkretnych czynach miłosierdzia. 

 Bóg żywy wzywa nas do postu, który prowadzi do przebaczenia i wolności dla siebie i 
innych. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać 
więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój 
chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 
przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? Bóg przypomina nam o przebaczaniu, 
ponieważ jest ono potrzebne jak powietrze. Brak przebaczenia zamyka nas na innych. 
Brak przebaczenia sprawia, że gorzkniejemy. My mamy pozostawić  odpłatę Bogu, 
który zna intencje konkretnych ludzi, bo tylko On zna ich serca. 

 Przebaczenie nie należy do spraw prostych i łatwych. Im głębsze zranienie, tym 
trudniejszy i dłuższy proces przebaczenia. Ale z Jezusem zawsze jest to możliwe. 
Prośmy Chrystusa, aby objawiał nam osoby, które  potrzebują  naszego przebaczenia, 
aby doświadczyć swojej wolności. Potrzebujemy wołać: w Imieniu Jezusa przebaczam 
(wstaw imię) i błogosławię mu/jej. Błogosławieństwo ze swojej istoty oznacza 
obdarzanie życiem. Mamy być ludźmi błogosławieństwa. 

 Z jakimi osobami niechętnie przebywasz? Jakie osoby potrzebują od ciebie 
przebaczenia? Czy prosisz Jezusa o łaskę głębokiego przebaczenia, które niesie 
wolność? 

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 łaskę głębokiego przebaczenia. Dziękuje za wolność. 

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?  



 

 

13.02.2016, sobota  

NAWRACAĆ SIĘ, TO DZIĘKOWAĆ ZA TRUDNE WYDARZENIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według świętego Łukasza 5, 27-32 

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: 

 Celnicy za czasów Jezusa byli ludźmi odrzuconymi przez społeczeństwo, ponieważ 
służyli okupantowi przez ściąganie dla nich podatków. Bogactwa tych ludzi związane 
były często z  nieuczciwością, ponieważ ściąganie podatków nie było jednoznacznie 
uregulowane. Lewi był człowiekiem zamożnym, ale zapewne głęboko odczuwającym 
piętno odrzucenia. Z biegiem czasu przekonał się także, że pieniądze, co prawda 
potrzebne, nie zaspokajają do końca ludzkiego serca. 

 Zdobywanie pieniędzy, aby godnie żyć, jest oczywiste. Nie zawsze jednak sposób 
zdobywania pieniędzy  jest właściwy. Doświadczenie pokazuje, że także bieda w życiu 
ludzi potrafi być motywująca do kreatywności i przekraczania siebie. Wbrew pozorom 
bogactwo może być większym zagrożeniem dla człowieka niż bieda. Konsumpcjonizm 
rodzący się z zamożności usypia serce, które przestaje czuwać. Odrzucenie było dla 
Lewiego wielkim błogosławieństwem, ponieważ nie zamknęło go w jego bogactwie 
materialnym. 

 Odrzucenie w życiu Lewiego sprawiło, że był w stanie odpowiedzieć na wezwanie 
Jezusa i pójść za Nim. Nasze odrzucenie, trudne czy wręcz traumatyczne sytuacje 
mogą stać się naszym błogosławieństwem, chroniące nas przed zamknięciem. Jezus 
do zgorszonych faryzeuszów mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle 
mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”. 
Często w życiu możemy zobaczyć, że tonący potrafi trzymać się nawet brzytwy. 

 Czy potrafisz dziękować za trudne wydarzenia w swoim życiu? Jakie osoby lub 
wydarzenia sprawiły, że stałeś się osobą smutną, a nawet zgorzkniałą? Czy 
przychodzisz do Jezusa z tym co cię poraniło lub nawet zniszczyło? 

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 za trudne czy wręcz traumatyczne wydarzenia w moim życiu?  Dziękuje za 
dar 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?  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

07.02.2016, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 5,1-11 

 
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, 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 głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon 
odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz 
na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie 
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na 
współtowarzyszy 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. 
 
 

08.02.2016, poniedziałek – Ewangelia według św. Marka 6, 53-56 

 
Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi 
Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. 
Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, 
tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do 
miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, 
żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy 
się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.  
 
 
  



 

 

09.02.2016, wtorek – Ewangelia według św. Marka 7, 1 - 13 

 
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli 
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek 
nieczystymi, to znaczy nieumytymi 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 Mnie na próżno, ucząc zasad, podanych przez 
ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, 
dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych 
rzeczy czynicie”. 
I mówił do nich: „umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją 
tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: "czcij ojca swego i matkę 
swoją" oraz: "kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie". A wy 
mówicie: "jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem 
złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla 
ciebie", to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. I 
znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. 
Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”. 
 
 
 
 
  



 

 

10.02.2016, środa – Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18  

 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed 
ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca 
waszego, który jest w niebie.  
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w 
synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam 
wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech 
nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w 
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na 
rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, 
powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się 
modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, 
który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd 
ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: 
już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i 
umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie». 
 
 

04.02.2016, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 9,22-25 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 
starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie”. 
 
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały 
świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ?” 
 
 
  



 

 

12.02.2016, piątek – Ksiega Proroka Izajasza 58, 1-9 

 
To mówi Pan Bóg:  
„Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. 
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. 
Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, 
który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą 
Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: «Czemu pościliśmy, a 
Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? » Otóż w 
dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich 
waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia 
niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał 
zgiełk wasz na wysokości. Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w 
dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i 
użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem 
miłym dla Pana? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać 
kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i 
wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w 
dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić 
się od współziomków? Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko 
rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, 
chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, 
wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem»”.  
 
 

13.02.2016, sobota – Ewangelia według świętego Łukasza 5, 27-32 

 
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. 
Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za 
Nim. Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a 
była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: 
„Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami ?”  
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy 
się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, 
lecz grzeszników”.  
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


