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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. 
  



 

 

01.05.2016, niedziela  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO WZRASTAĆ W WIERZE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Apokalipsa św. Jana 21,10-14.22-23 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 "Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i 
wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela." Jerozolima jest 
miejscem naszego przyszłego przebywania z Bogiem. Dzisiejsze Słowo, poprzez analogię 
o otaczających ją murach poucza nas, że nie łatwo się do niej dostać, a droga do niej 
prowadzi tylko przez jedną z bram. Aby przez taką bramę przejść, musimy należeć do 
potomstwa Abrahama. Biblijnie wcale nie jest to jednoznaczne z tym, że musimy być 
spokrewnieni z Izraelitami więzami krwi: "I tak Abraham stał się ojcem wszystkich tych, 
którzy nie mając obrzezania, wierzą, by i im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, a 
także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą 
śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem." Rz 4,11b-12. 
Czy jestem podobny do Abrahama w mojej ufności Bożemu Słowu? W jaki sposób 
przeżywam trudne doświadczenia w moim życiu, czy w ogniu doświadczeń moja wiara jest 
żywa? Co mógłbym zrobić, aby moja wiara była większa   (Rz 10,17)?  

 "A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu 
Apostołów Baranka". Dostępu do świętego miasta strzeże mur, którego fundamentem jest 
nauka Apostołów, Ewangelia Chrystusowa głoszona w Kościele Świętym. Dzisiejsza nauka 
płynąca z niedzielnej Ewangelii, to właśnie zachowywanie przykazań, jako czyn miłości do 
Chrystusa i doskonałe wypełnienie nowego przymierza. Rozważając dalej dlaczego mur 
miasta posiada 12 warstw fundamentu podpisanych imionami Apostołów to przez sukcesję 
apostolską i kapłaństwo przychodzi do Ciebie Chrystus w Eucharystii. Łączy się z Tobą tak 
ściśle, że kiedy Go przyjmujesz, fizycznie staje się On częścią Ciebie, płynie w Tobie Jego 
krew i także w ten mistyczny sposób stajesz się potomstwem Abrahama i częścią wielkiej 
rodziny Kościoła! Nie chciał Bóg abyś wątpił w to, że Jego obietnice są dla Ciebie! Ty 
jesteś potomstwem Abrahama przez wiarę, Bóg czyni Ciebie prawowitym dziedzicem 
swoich obietnic, tak, że masz pełne prawo zamieszkać w Niebieskim Jeruzalem o ile 
zachowasz swoje dziedzictwo! Może rodzi się teraz w Tobie pragnienie podziękowania 
Bogu za to, uwielbienie Go? Porozmawiaj z Nim o tym, to Jego największe dzieło, z 
pewnością lubi o tym słuchać! 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu 
przymnóż mi wiary! 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

02.05.2016, poniedziałek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I PRZYJĄĆ DUCHA PRAWDY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 15, 26 – 16,4a 

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: 

 Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Duch Święty chce przyjść do mojego serca, żeby 
zaświadczyć o Jezusie. Tylko Duch Prawdy może mnie do głębi przekonać o Bożej 
miłości, o zbawieniu jakie daje Jezus. Św. Paweł pisze liście: sam Duch wspiera 
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi ( Rz 8,16) i w innym 
miejscu: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany (Rz 5,5). To najważniejsze zadania Ducha Świętego - czy 
doświadczam takiego Jego działania we mnie?  

 Czy modlę się o Ducha Św., zapraszam Go? Czy mam relację z Osobą Ducha 
Świętego? 

 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Pan Jezus zna moją słabość 
lepiej niż ja sam. Zna moje słabe punkty, moją wiarę i moje wątpliwości. Jest 
zatroskany o moją wiarę i chce jej wzrostu. Czy proszę Pana o przymnożenie wiary? 
Czy zwracam się do Pana Jezusa otwarcie ze swoimi wątpliwościami, 
niedowierzaniem, czy stawiam Mu pytania? Czy oczekuję odpowiedzi? 

 Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje 
cześć Bogu. Wiele razy Jezus uświadamiał uczniów (i nas), że pójście za Nim nie 
gwarantuje łatwego i przyjemnego życia. Czy jednak nie do końca świadomie nie 
oczekuję właśnie takiej "nagrody" w postaci przyjemnego i "lekkiego" życia? Jak 
reaguję na przeciwności, trudności, cierpienie? Jakie miejsce w mojej hierarchii 
ważności zajmuje moja wygoda i "święty spokój"? 

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, Duchu Prawdy zapraszam Cię, potrzebuję Cię! Przekonaj najgłębsze 
głębiny mojego jestestwa o Bożej miłości, abym już nie był niedowiarkiem, lecz wierzącym.  

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

Actio (działanie) 

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



 

 

03.05.2016, wtorek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PROSIĆ O WSTAWIENNICTWO MARYI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 19, 25 - 27 

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: 

 "Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 
Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. <BR>I 
od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Nawet na krzyżu w cierpieniu Jezus nie 
zapomina o Tej, która dała mu Jego ziemskie ciało, wykarmiła i wychowała. Ulubiony 
uczeń został wybrany aby się Nią zaopiekować po Jego odejściu do Domu Ojca. Maryja 
od tej pory towarzyszy Apostołom i staje się Matką Kościoła, którego głową jest 
Chrystus. Czy ja także uznaję Ją za swą matkę - opiekunkę w mym dorosłym życiu? 
Czy powierzam Jej trudne sprawy mojej rodziny? 

 "A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "nie mają już wina". Jezus Jej 
odpowiedział: "czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła 
godzina moja?". Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie” (J 2, 3 - 5). Wiedziała, że może pomóc i On pomógł. Uczynił pierwszy znak 
i okazał moc daną Mu przez Ojca. Czy stać mnie na to aby nie prosić o Jej 
wstawiennictwo wtedy gdy bardzo potrzebuję pomocy? Czy nie dostrzegam w jak wielu 
miejscach na świecie ukazywała się ludziom aby nieść im radę, opiekę i pomoc?  

 "Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym"" (Łk 1, 35). Skąd 
mógł Łukasz lub Mateusz wiedzieć jak to było z przyjściem Mesjasza na ziemię jeśli nie 
od Jego Matki? Skąd mogli wiedzieć, o tym, że pozostał w Świątyni jak miał dwanaście 
lat jeśli nie od Tej, która Go szukała? Przez wieki opiekuje się Kościołem a także naszą 
ojczyzną na prośbę naszych przodków, którzy wybrali Ją na Królową Polski. Czyż mogę 
uczynić lepszy wybór niż oddać pod Jej opiekę wszystkie moje sprawy i całą moją 
rodzinę?  

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: 
Matko Kościoła i Królowo nasza opiekuj się nami nieustannie. 

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?  



 

 

04.05.2016, środa , św. Floriana, męczennika 

SPOTKANIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PODSTAWA NAWRÓCENIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 17,15. 22-18,1  

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 czytamy wystąpienie św. Pawła, jakie wygłosił na wzgórzu 
ateńskim Areopagu przed najwyższą radą, mającą władzę sądowniczą, polityczną oraz 
będącą strażnikiem praw, obyczajów i moralności. W czasie przemówienia zwraca im 
uwagę, że mają wielu bożków odlanych z drogocennych kruszców, czy też wykutych w 
kamieniu. Tymczasem prawdziwy Bóg przyjął ciało, by być jak najbliżej ludzi: „Bo w 
rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.” Zwróć uwagę co może nas 
oddalać od poznania Boga? Jak wytwory ludzkich myśli i rąk, jeśli są traktowane jak 
bożki, zmieniają postrzeganie Boga? Zastanów się, czy Jezus jest dla ciebie tak bliski, 
jak siedzący obok przyjaciel, czy może jest On tylko piękną figurką stojąca gdzieś na 
ołtarzu?  

 W dalszej części przemowy św. Paweł świadczy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zwróć 
uwagę jak zareagowali słuchacze. Jedni go wyśmiali inni zlekceważyli. A czym jest dla 
ciebie Zmartwychwstanie? Dla Pawła było ono źródłem wiary i nawrócenia. Było 
dowodem na to, że Jezus jest Bogiem. Zauważ, że nikt nie był bierny względem tej 
prawdy. Albo ją odrzucił, albo przyjął i uwierzył. Zapraszam cię do tego byś stanął, tak 
jak Paweł, i wypowiedział na głos te słowa: „Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla 
mojego zbawienia. On jest moim  Panem i Zbawicielem”. I co czujesz? 

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, daj mi jeszcze bardziej poznać siebie i Ciebie, nawróć moje serce tak, aby skłaniało 
się bardziej do szukania Ciebie, niż czegokolwiek innego. 

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?  



 

 

05.05.2016, czwartek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO UFAĆ W OBIETNICĘ RADOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelii według św. Jana 16,16-20 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Będziecie płakać i zawodzić; mało obiecująca perspektywa. Chcielibyśmy życia łatwego 
i przyjemnego, a nie rzadko zdarzają się w nim łzy i troski. Cierpienie jest wpisane w 
nasze życie. Dzisiaj, jako chrześcijanie możemy być narażeni dodatkowo na 
upokorzenie, odrzucenie, wyśmianie. Wartości te są niemodne w świecie. Większość 
ludzi idzie na łatwiznę, a my mamy iść pod prąd, wbrew temu co jest lansowane przez 
media? Ale rzeczy dobre często powstają w cierpieniu i bólu. Nie raz musimy znosić 
przeciwności, wyrzeczenia by zrodziło się coś dobrego. Zwłaszcza wtedy  pojawiają się 
trudności, zmęczenie i  chwile zwątpienia. Czy oddaję te chwile Jezusowi?  

 smutek wasz przemieni się w radość;  radość i smutek w rozumieniu duchowym, to nie 
to samo, co zwyczajne codzienne uczucia, to nie to samo co zadowolenie. W życiu 
duchowym, największym smutkiem jest grzech, a największa radością odzyskana więź 
z Bogiem. Ponieważ grzech nas dotyka codziennie, to na świecie doznajemy smutku 
duchowego, ale przyjdzie czas, że będziemy mieć udział w radości (wiecznej) z 
przebywania z Jezusem, której już nikt i nic nam nie będzie mógł odebrać. Bo Bóg 
chce, abyśmy byli radośni i aby nasza radość była pełna. W jakiej perspektywie 
przeżywam życie? Czy nie jestem zbyt pochłonięty codziennością, a może 
przygnieciony moim sprawami? Czy ufam Jezusowi, że spełni obietnicę i doświadczę 
radości? 

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: 
Dzięki Ci Jezu za moje życie. Proszę, pomagaj mi, abym stawał się coraz lepszym i z 
nadzieją oczekiwał radości 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?  



 

 

06.05.2016, piątek  

POZNAJĄC ZMARTWYCHWSTAŁEGO POZNAJĘ OJCA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia św. Jana 14,6-14 

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 przekazuje nam dzisiaj bardzo ważną prawdę o sobie Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca . Dla apostołów jest to jednak trudna prawda. Nie potrafią 
zrozumieć co to oznacza i pojąć, że  Bóg jest blisko nich. Stąd  pytanie Filipa Panie pokaż 
nam Ojca a to nam wystarczy. Jezus odpowiada- Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a 
Ojciec we Mnie. W innym miejscu Jezus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy(J.10;30) Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. (J 14,9). 

 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej 
ze względu na same dzieła.  Jezus z wyrozumiałością podchodzi do niedowiarstwa 
Apostołów. Wie, że przyjęcie tej prawdy może być trudne. Prosi więc, aby uwierzyć 
przynajmniej ze względu na same dzieła. Czy wierzę słowom Ewangelii, które ukazują 
dzieła Jezusa? Czy wierzę, że Bóg je czynił także dla Mnie, abym był w stanie przyjąć 
prawdę o Jezusie? Czy podejmuję trud poznawania Ojca przez dzieła, które czynił Jezus ? 

 Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję. Są to trudne 
a zarazem bardzo optymistyczne słowa. Czy przez moją modlitwę Bóg może uzdrawiać 
ludzi, wyganiać złe duchy ? Powiesz może - to przecież niemożliwe. Przecież nie mam 
mocy Jezusa .... A jednak te słowa nie pozostawiają żadnych złudzeń. Jedyne wymaganie 
jakie w nich pada to Kto we mnie wierzy. Czy naprawdę wierzę ? W kogo ja wierzę, w kim 
pokładam ufność i nadzieję? Czy  potrafię zawierzyć swoje życie Jezusowi by On sam nim 
kierował? Czy wierzę Jego słowu, czy wierzę w Jego Miłość do mnie? 

 Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś ? Czasami wydaje się, że 
apostołowie mieli łatwiej. Byli parę lat z Jezusem, widzieli jego dzieła, obcowali z nim ? A 
jednak mimo tak wielkiej bliskości nie do końca poznali Jezusa i jego relację z Ojcem. Aby 
poznać Jezusa potrzeba jest wiara. Wiara, która jest łaską i wielkim darem . Czy dziękuję 
Bogu za tę łaskę? Czy proszę o więcej? Czy pogłębiam ten dar? A może zatrzymałem się 
w miejscu i nie  wierzę, że mogę zbudować jeszcze głębszą relację z Jezusem ? 

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: Tak często 
brakuje mi wiary. Jezusie Zmartwychwstały, przymnóż mi wiary, zaradź mojemu 
niedowiarstwu. 

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?  



 

 

07.05.2016, sobota , NMP Matki Łaski Bożej 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO SPOTKAĆ  PRAWDĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 18, 23-28 

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: 

 W głoszeniu Dobrej Nowiny o Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym każdy jest 
potrzebny. Paweł wraz z Akwillą i Pryscyllą wyplatali namioty. Apollos był Żydem, 
człowiekiem uczonym, szukającym prawdy. Szukanie prawdy doprowadziło go do 
spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Niewiara jest tylko wtedy groźna, gdy 
człowiek nie szuka prawdy. Szukanie prawdy to ważny element tożsamości człowieka. 

 Jan Paweł II pisał, iż pragnienie prawdy jest tak głęboko zakorzenione w sercu 
człowieka, że gdyby musiał się go wyrzec, prowadziłoby to do kryzysu 
egzystencjalnego. Można zatem określić człowieka jako tego, który szuka prawdy. 
(Fides et ratio, nr 28-29) Papież pisał ważne słowa o prawdzie. Ze swej natury każda 
prawda, choćby cząstkowa, jeśli jest rzeczywiście prawdą, jawi się jako uniwersalna. To 
co jest prawdziwe, musi być prawdziwe zawsze i dla wszystkich. 

 Czy w swoim życiu szukasz prawdy? Czy masz odwagę bronić prawdy? Czy spotkałeś 
Jezusa Zmartwychwstałego jako Prawdę? 

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, że Zmartwychwstałeś i objawiasz się jako Prawda. Uzdolnij mnie do 
szukania prawdy. 

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 

01.05.2016, niedziela – Apokalipsa św. Jana 21,10-14.22-23 

 
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi 
Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę 
Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do 
jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało 
dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, 
które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy 
bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy 
bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich 
dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie 
dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. 
I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je 
oświetliła, a jego lampą - Baranek. 
 
 

02.05.2016, poniedziałek – Ewangelia wg św. Jana 15, 26 – 16,4a 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja 
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od 
początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. 
Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, 
kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo 
nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, 
abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich 
powiedziałem». 
 
 
  



 

 

03.05.2016, wtorek – Ewangelia według św. Jana 19, 25 - 27 

 
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdalena.  
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do 
ucznia: „Oto Matka twoja”.  
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.   
 
 

04.05.2016, środa – Dzieje Apostolskie 17,15. 22-18,1  

 
W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do 
Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby 
czym prędzej przyszli do niego.  
Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił: «Mężowie ateńscy, 
widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc 
bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też 
ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie 
znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem 
nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie 
odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam 
daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego człowieka 
wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię 
ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali 
Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On 
niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, 
jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z 
Jego rodu”. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że 
bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu 
rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg 
teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył 
dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, 
którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich 
przez wskrzeszenie Go z martwych».  
Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni 
powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich 
opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich 
Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.  
Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. 



 

 

 

05.05.2016, czwartek – Ewangelii według św. Jana 16,16-20 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie 
Mnie». 
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, 
co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a 
ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, 
o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada». 
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden 
drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i 
znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie 
się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość». 
 

06.05.2016, piątek – Ewangelia św. Jana 14,6-14 

 
Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie 
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i 
zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a 
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 
Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam 
od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - 
wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do 
Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec 
był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię 
moje, Ja to spełnię. 
 
  
 
 



 

 

07.05.2016, sobota – Dzieje Apostolskie 18, 23-28 

 
Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno 
krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd, 
imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający 
świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał 
z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając 
tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze.Gdy 
go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie 
drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do 
uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za 
łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, 
wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


