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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. 
  



 

 

29.05.2016, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIEUSTANNIE PROSIĆ O ŁASKĘ WZROSTU WIARY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 7,1-10 

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: 

 Bóg obdarował łaską wiary cudzoziemca, bo daje jak chce i komu chce, jest absolutnie wolny 
w swoim działaniu. Jego drogi górują nad drogami naszymi, my pewnie na Jego miejscu 
byśmy wybrali kogoś innego, uznając takiego człowieka za bardziej godnego do otrzymania 
wielkiej łaski wiary. Jesteśmy w oktawie Bożego Ciała i podobnie dziwimy się, dlaczego na 
cuda Eucharystyczne wybrał Bóg takie po ludzku mało znaczące miejsca jak Sokółka czy 
ostatnio Legnica? Co Bóg chciał powiedzieć Żydom ukazując im przykład wielkiej wiary 
Setnika? Co chce powiedzieć do mnie? 

 Cudzoziemiec zawstydza naród wybrany swoją wiarą. Po ludzku patrząc, był to poganin, obcy. 
Czy nie oceniam innych pochopnie, czy nie osądzam pochopnie swoich sąsiadów, ludzi z 
pracy, ze wspólnoty? Czy nie "szufladkuje" ludzi niewierzących, którzy być może podobnie jak 
Setnik, mają więcej miłości do innych niż ja? 

 Wydaje się, że Setnik ma wielkie zasługi u Boga, „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, 
mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Mógłby osobiście poprosić 
Pana i powołać się na swoje zasługi, aby przecież poprosić o coś szlachetnego, uzdrowienie 
kogoś tak na prawdę obcego, bo to przecież był "tylko" sługa. Setnik nie używa jednak takich 
argumentów, nie powołuje się na żadną z tych "zasług", a swoją prośbę opiera tylko na wierze 
w Jezusa, pełnej ufności w Jego pomoc. Setnik jest człowiekiem wiary i uczy nas, że zbawienie 
od śmierci osiągamy tylko dzięki wierze w Jezusa, a nie dzięki naszym zasługom. 

 Od setnika możemy nauczyć się jak wierzyć. Nasza wiara w Boga powinna być podobna do 
wiary jaką mamy czytając rozkład jazdy autobusów. Ufamy temu co na rozkładzie 
przeczytaliśmy, oczekujemy tej "obietnicy" aktywnie, bo przecież stoimy na przystanku i nie 
wątpimy, choć czasami przyjazd autobusu może się opóźnić. Taką wiarę ma Setnik, który 
mimo wielkiej prośby nie wątpi, oczekuje uzdrowienia, bo wie komu zawierzył. Dalej możemy 
się nauczyć, że warto korzystać z pośrednictwa, wstawiennictwa wspólnoty, szczególnie 
świętych, którzy są blisko Pana w Niebie. Setnik rozumiał, że jego prośba skutecznie dotrze do 
Pana dzięki wstawiennictwu starszyzny żydowskiej. Ostatnia lekcja, to lekcja pokory „Panie, 
nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój." Zadziwiająca jest jego 
znajomość Słowa Bożego,dzięki czemu potrafił dotrzeć do Bożego Serca z prośbą, bo wiedział 
co się Bogu podoba "Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje" (1P 5,5b) 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, proszę 
Cię, abym był jak ten Setnik - daj mi wzrost wiary, nadziei i miłości 

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?  



 

 

30.05.2016, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZWIJAĆ SIĘ DUCHOWO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

2 List św. Piotra 1, 2-7 

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: 

  Ten fragment listu św. Piotra jest w Piśmie Św. zatytułowany "Perspektywy rozwojowe 
życia chrześcijańskiego" i rzeczywiście apostoł przedstawia w nim niejako schemat 
takiego rozwoju duchowego chrześcijanina. W pierwszej części podkreślona jest rola 
łaski: Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i 
pobożności. To działanie Boga sprawiło, że jestem wyrwany z zepsucia wywołanego na 
świecie żądzą. To Bóg  powołał nas swoją chwałą i doskonałością i udzielił 
drogocennych obietnic dotyczących zbawienia i udziału w Królestwie Bożym. Najpierw 
muszę więc uwierzyć w to Boże wybranie mnie i obdarowanie, w to że Bóg w swojej 
miłości chce mnie wyposażyć we wszelkie siły i umiejętności potrzebne mi do 
spełniania mojego powołania. Jeśli ich nie przyjmuję, nie wierzę w to obdarowanie, to 
skazuję się na walkę tylko własnych siłach. 

 dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej... - jeśli posiadam tę wiarę, czyli 
przyjąłem obdarowanie, to mogę na nie odpowiedzieć, czyli dodać coś ze swojego 
wysiłku: cnotę (tzn. stałą dyspozycję by czynić dobro), poznanie, powściągliwość, 
cierpliwość, pobożność, przyjaźń i miłość. Są to postawy wymagające pracy nad sobą 
(apostoł podkreśla to mówiąc o pilności), ale jednocześnie pokrywają się one z 
owocami działania Ducha Św. w nas. Św. Paweł wylicza te owoce w Liście do Galatów 
(Ga 5, 22) i są to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. Oznacza to, że także w tych moich wysiłkach działa łaska 
Ducha Św. i mogę liczyć na Jego pomoc. Czy staram się łączyć otwieranie się na 
Ducha Św. i Jego dary z moim własnym wysiłkiem pracy nad swoimi słabościami? 

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 proszę Cię przyjdź z pomocą mojej słabości, umocnij mnie i prowadź, abym 
widział owoce Twojej obecności w moim życiu. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

31.05.2016, wtorek , Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WALCZYĆ O ŻYCIE WIECZNE KAŻDEGO DNIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39 - 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: 

 "Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 
Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie?”. Spotykają się dwie kobiety, które Bóg wybrał do 
realizacji swego planu dla ludzi. Obie poddały się Jego woli i uwierzyły w to co miało się 
stać. Czy potrafię tak jak one zaufać Bogu bez reszty? Czy umiem rozpoznać jaki jest 
Jego plan dla mnie i mojej rodziny? Czy chcę się poddać Jego woli czy wolę sam 
"zaplanować" swoje życie? 

 "A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc 
swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z 
tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym 
odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie”. Jego 
miłosierdzie jest niezmierzone  i zawsze wstawi się za pokornymi. Wynagrodzi 
wszystkie upokorzenia i wywyższy każdego wiernego sobie życiem wiecznym. Czy 
nagroda w postaci życia wiecznego jest wystarczająca dla mnie i stanowi cel mego 
życia czy potrzebuję nagród i wywyższenia już tu na ziemi? Czy zdaję sobie sprawę z 
tego, że gdy przyjdzie Sąd Ostateczny mogę zostać zaproszony do Domu Ojca lub 
odprawiony z niczym na wieczne potępienie? 

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, kieruj mną abym zasłużył na życie wieczne.  

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

Actio (działanie) 

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



 

 

01.06.2016, środa , św. Justyna, męczennika 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIE MIERZYĆ BOGA WŁASNĄ MIARĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 12, 18-27 

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: 

 „Przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania” Kim byli 
saduceusze? To byli ludzie zamożni, dobrze wykształceni, zajmujący wpływowe 
stanowiska kapłańskie czy arcykapłana. Byli stronnictwem religijno-politycznym, przy 
czym skupiali się głównie na utrzymywaniu dobrych relacji z Rzymem oraz swoich 
wpływów. Traktowali Pismo Św. dosłownie i odrzucali ustną tradycję, lecz nie byli spójni 
w swoich poglądach. Odrzucali możliwość zmartwychwstania, nie wierzyli w świat 
duchowy (np. anioły i demony), zapierali się Bożego zaangażowania w codzienne 
życie. 

 Saduceusze wystawiali Jezusa na próbę, przedstawiając sytuacje po ludzku bardzo 
skomplikowaną, która miała stanowić koronny argument przeciw prawdzie o 
zmartwychwstaniu. Jezus odpowiada bardzo stanowczo „Czyż nie dlatego jesteście w 
błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” i wyjaśnia, że zmartwychwstanie 
jest prawdą wiary, gdyż nie można porównywać świata Bożego z tym co mamy na 
ziemi. Małżeństwo przecież to droga, która prowadzi dwoje kochających się ludzi do 
Boga. Tymczasem w niebie będziemy już w obecności Boga, więc nie będzie potrzeby 
by się żenić ani wychodzić za mąż. 

 Zastanów się, czy nie ma aspektów w twojej wierze lub postawie, w których negujesz 
lub pomijasz przykazania lub prawdy wiary? Może dzieje się tak dlatego, że nie są 
zrozumiałe na „ludzki rozum”. Czy wierzysz, a nie rozumiesz, że Bóg jest wszechmocny 
i nie ma dla niego NIC niemożliwego? Właśnie brak wiary i mierzenie Boga swoim 
intelektem stanowiło najważniejszy problem saduceuszy. To władza i źle wykorzystana 
wiedza przesłoniła im wielkość Boga. Ze słów Jezusa jasno wynika, że to nie my mamy 
próbować zrozumieć Boga, tylko mamy się otworzyć na jego działanie przez dary 
Ducha Świętego.  

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, proszę Cię o Ducha by zrozumieć Twoje słowa zawarte w Biblii. Proszę Cię o  
pokorę, bym umiał przyjąć z wiarą prawdy, których nie jestem w stanie pojąć rozumem. 

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?  



 

 

02.06.2016, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU, TO MIŁOWAĆ BOGA I BLIŹNIEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 12, 28b-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: 

 Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań; uczeni żydowscy interpretując Prawo 
stworzyli aż 613 przykazań, (365 zakazów i 248 nakazów). Próbowano je różnie 
klasyfikować. Stąd pytanie, które nurtowało wielu ówczesnych "egzegetów" o 
pierwszeństwo ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiadając na nie, powołał się na 
Księgę Powtórzonego Prawa: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem 
jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy 
swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 4-5). Miłość do Boga jest odpowiedzią na wiarę. 
To ona sprawia, że Bóg jest pierwszą i najważniejszą osobą w życiu człowieka, że jest 
On Panem i Zbawicielem Czy Bóg jest dla mnie naprawdę pierwszy? Jakie miejsce 
zajmuje w mojej hierarchii wartości? Czy nie kreuję sobie innych bożków? 

 swego bliźniego; Dla Żydów bliźnim był przede wszystkim drugi Żyd, ewentualnie 
prozelita tj. cudzoziemiec, który przyjął obrzezanie i przepisy. Jezus natomiast w 
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, wskazuje, że bliźnim dla człowieka jest 
każdy człowiek, zwłaszcza ten w potrzebie. Czy dostrzegam potrzeby osób 
najbliższych? 

 jak siebie samego; Miłowanie siebie to nie egoizm, ale akceptowanie siebie jako 
stworzonego i obdarowanego przez Boga. Poczucie własnej wartości i miłowanie 
samego siebie stanowią wstępny warunek do miłowania innych. Czy kocham i 
akceptuję siebie? 

 całym sercem, całym umysłem i całą mocą; określenia te nie wskazują na różne 
aspekty człowieczeństwa, lecz podkreślają, że człowiek powinien miłować Boga całym 
sobą, otwierać się całkowicie na dobro i szczęście płynące od Niego, powierzać Mu 
swój los bez żadnych zastrzeżeń, bez stawiania Mu jakichkolwiek warunków. 

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, otwieraj moje serce na Twoją miłość, abym umiał pokochać siebie i bliźniego.  

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?  



 

 

03.06.2016, piątek  

PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO PRZYJMOWAĆ BOŻĄ MIŁOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Rzymian 5,5-11 

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: 

 Święty Paweł próbuje dziś ukazać nam miłość Boga do każdego z nas. Pokazuje obraz 
prawdziwej miłości. Miłości Boga, która nie stawia warunków typu "Ty się zmień, to ja 
Ciebie zacznę kochać".  Poucza nas także , że to Duch Święty rozlewa Bożą miłość w 
naszym sercu. Bez Ducha Świętego nie jestem w stanie poczuć, zrozumieć czym jest Boża 
miłość. Na ile ta świadomość jest we mnie? Jakie jest moje wyobrażenie miłości? 

 Czy doświadczam w swoim życiu Bożej miłości ? Czy potrafię przyjąć Bożą miłość ? A jaka 
Ona jest? Czy doświadczam tego, że Miłość Boża jest bezwarunkowa a Bóg kocha mnie 
takiego, jakim jestem? Miłość Boża jest osobista, gdyż Bóg zna moje imię -  Nie lękaj się 
,bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, tyś moim! (Iz.43,1). Bóg kocha mnie od 
momentu stworzenia i nigdy nie przestanie Mnie kochać. Bo góry mogą ustąpić i pagórki 
się zachwiać, ale moja miłość nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan (Iz.54,10).   

 Święty Paweł pokazuje nam, że Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że 
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. W tekście użyte są mocne 
słowa,, będąc nieprzyjaciółmi." Czyli Bóg przyjmuje mnie z moim nieposłuszeństwem, 
moich strachem i moim grzechem. Nie patrzy na historię mojego życia. Swojego Syna 
wydał za nas wtedy, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Nie czekał aż się poprawimy. To 
on wychodzi na przeciw grzesznikowi ,aby go przytulić i czeka z otwartymi rękoma. Czy 
jestem jak małe dziecko, które biegnie na przywitanie Ojca, aby się wtulić w jego otwarte 
ramiona ? 

 Jeśli miłość Boga jest tak potężna i wszechobecna to dlaczego więc nie potrafię jej 
doświadczyć  i często czuje się jej niegodny? Niewyznany grzech, zranienia (także z 
dzieciństwa),  brak przebaczenia,  są elementami, które potrafią mi przesłonić 
wychodzącego naprzeciw mnie, kochającego mnie, Stwórcę. Czy podejmuję trud poznania 
zranień, które oddzielają mnie od miłości Boga ? Czy proszę Ducha Świętego o światło w 
poznawaniu tych zranień? Czy proszę Jezusa o siłę aby je przebaczyć i stać się naprawdę 
wolnym człowiekiem ? 

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: Ukochany 
Tatusiu, pozwól mi doświadczyć Twojej miłości oraz Twojej bliskości. 

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?  



 

 

04.06.2016, sobota , Niepokalanego Serca NMP 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO NAUCZYĆ SIĘ SZUKAĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia Świętego Łukasza 2, 41-51 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Człowiek w swoim życiu może zgubić wiele rzeczy i ważnych spraw. Braki w jakiś 
sposób przynależą do natury człowieka po grzechu pierworodnym. Maryja z Józefem 
zgubili Jezusa. Wydawać by się mogło, że coś takiego nie może się wydarzyć  świętej 
rodzinie. Mogli zgubić wszystko tylko nie Jezusa. My również możemy zgubić nie tylko 
klucze, płaszcz czy parasolkę, ale możemy zgubić także swoje małżeństwo, dzieci, 
sens życia, Boga żywego. 

 Ważne jest jednak co robią Maryja z Józefem? Z niepokojem, z bólem serca szukają 
swojego Syna. Wiele sił i czasu poświęcają na poszukiwania. Łukasz ewangelista pisze 
bowiem: Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a 
tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli 
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 
Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 

 My również potrzebujemy odkryć to, co zgubiliśmy w naszym życiu, zwłaszcza to, co 
jest ważne i istotne. Potrzebujemy wołać do Jezusa, abyśmy znaleźli to co zgubiliśmy. 
Potrzebujemy prosić o dar szukania, ponieważ szukanie, rozwiazywanie problemów, 
przynależy do ludzkiej rzeczywistości. Święty Mateusz: Nie przestawajcie prosić a 
będzie wam dane, nie przestawajcie szukać a znajdziecie, nie przestawajcie pukać, a 
drzwi będą wam otworzone. Bo każdy kto wytrwale prosi, otrzymuje, kto wytrwale 
szuka, znajduje, a temu kto wytrwale puka, otworzą. (Mt 7, 7-8 tłum. Żydów 
mesjanicznych) 

 Co zgubiłeś ważnego w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa o dar szukania? Czy szukasz 
wytrwale? 

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 mam prawo do gubienia różnych rzeczy w swoim życiu. Dziękuję, że 
pomagasz mi odnaleźć to, co gubię. 

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 

29.05.2016, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 7,1-10 

 
Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, 
wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego 
ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, 
wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił 
mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś 
mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował 
nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko 
domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo 
nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie 
uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój 
sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą 
żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« – a 
przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, 
zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: 
„Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A 
gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 
 
 

30.05.2016, poniedziałek – 2 List św. Piotra 1, 2-7 

 
Najmilsi: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie 
Boga i Jezusa, Pana naszego. Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam 
tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie 
Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały 
nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim 
stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia 
wywołanego na świecie żądzą. Dlatego też właśnie, dołożywszy całej 
pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania 
powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości 
pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej 
zaś miłość. 
 
 



 

 

31.05.2016, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 1, 39 - 56 

 
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 
pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 
Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w 
Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.  
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż 
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię,  
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc 
swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych 
nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, 
Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.  
Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu”.   
 
01.06.2016, środa – Ewangelia według św. Marka 12, 18-27 
 
Przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz 
tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi 
dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu 
bratu».  Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie 
zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo 
trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich 
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z 
nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę.  
Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie 
Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się 
ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś 
dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze 
Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do niego: Ja 
jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem 
umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie». 



 

 

02.06.2016, czwartek – Ewangelia według św. Marka 12, 28b-34 

 
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?» 
 
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest 
jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. 
Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie 
ma innego przykazania większego od tych». 
 
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie 
powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go 
całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie 
samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». 
 
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko 
jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 
 
 

03.06.2016, piątek – List do Rzymian 5,5-11 

 
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w 
oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za 
człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 
trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się 
ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez 
to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym 
bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, 
gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, 
będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego 
Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez 
Jego życie. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. 
 
 
  



 

 

04.06.2016, sobota – Ewangelia Świętego Łukasza 2, 41-51 

 
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy 
miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy 
wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a 
tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie 
pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy 
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech 
dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, 
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On 
im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie 
zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do 
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie te 
wspomnienia w swym sercu. 
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