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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. 
  



 

 

28.08.2016, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 14,1.7-14 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 
spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy 
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto 
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od 
ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz 
gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie 
gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec 
wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani 
krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 
odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i 
niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. 

 

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 sierpniu, ze względu na okres urlopowy, zawiesiliśmy pisanie komentarzy. To dobry 
czas, abyś bardziej skoncentrował się na samym tylko Bożym Słowie. Czytaj Słowo i 
przejdź po kolei przez poszczególne elementy metody Lectio Divina tak, jak do tej pory. 
W razie potrzeby możesz wrócić do opisu samej metody. 

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: 
(Módl się własnymi słowami, które Duch Święty wzbudza w Twoim sercu) 

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?  



 

 

29.08.2016, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 6,17-29 

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu 
Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał 
Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i 
rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, 
znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, 
odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna 
nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, 
dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady 
weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do 
dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: Dam ci, o co 
tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: 
O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast 
weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę 
Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i 
biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść 
głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją 
dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o 
tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. 

 

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 sierpniu, ze względu na okres urlopowy, zawiesiliśmy pisanie komentarzy. To dobry 
czas, abyś bardziej skoncentrował się na samym tylko Bożym Słowie. Czytaj Słowo i 
przejdź po kolei przez poszczególne elementy metody Lectio Divina tak, jak do tej pory. 
W razie potrzeby możesz wrócić do opisu samej metody. 

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: 
(Módl się własnymi słowami, które Duch Święty wzbudza w Twoim sercu) 

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?  



 

 

30.08.2016, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 4,31-37 

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali 
się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, 
który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; Och, czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: 
Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego! Wtedy zły duch 
rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło 
to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą 
rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o Nim rozchodziła się 
wszędzie po okolicy. 

 

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 sierpniu, ze względu na okres urlopowy, zawiesiliśmy pisanie komentarzy. To dobry 
czas, abyś bardziej skoncentrował się na samym tylko Bożym Słowie. Czytaj Słowo i 
przejdź po kolei przez poszczególne elementy metody Lectio Divina tak, jak do tej pory. 
W razie potrzeby możesz wrócić do opisu samej metody. 

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: 
(Módl się własnymi słowami, które Duch Święty wzbudza w Twoim sercu) 

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?  



 

 

31.08.2016, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 4,38-44 

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A 
wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On stanąwszy nad 
nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie 
słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do 
Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy 
wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im 
mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał 
się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go 
zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom 
muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił 
słowo w synagogach Judei. 

 

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 sierpniu, ze względu na okres urlopowy, zawiesiliśmy pisanie komentarzy. To dobry 
czas, abyś bardziej skoncentrował się na samym tylko Bożym Słowie. Czytaj Słowo i 
przejdź po kolei przez poszczególne elementy metody Lectio Divina tak, jak do tej pory. 
W razie potrzeby możesz wrócić do opisu samej metody. 

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: 
(Módl się własnymi słowami, które Duch Święty wzbudza w Twoim sercu) 

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?  



 

 

01.09.2016, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 5,1-11 

Gdy tłum cisnął się do Jezusa, 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. 

 

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 sierpniu, ze względu na okres urlopowy, zawiesiliśmy pisanie komentarzy. To dobry 
czas, abyś bardziej skoncentrował się na samym tylko Bożym Słowie. Czytaj Słowo i 
przejdź po kolei przez poszczególne elementy metody Lectio Divina tak, jak do tej pory. 
W razie potrzeby możesz wrócić do opisu samej metody. 

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: 
(Módl się własnymi słowami, które Duch Święty wzbudza w Twoim sercu) 

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?  



 

 

02.09.2016, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 5,33-39 

Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: Uczniowie Jana dużo poszczą i 
modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją. Jezus 
rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody 
jest z nimi? Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, 
będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego 
ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i 
łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych 
bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i 
bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się 
napił starego wina, nie chce potem młodego - mówi bowiem: Stare jest lepsze. 

 

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 sierpniu, ze względu na okres urlopowy, zawiesiliśmy pisanie komentarzy. To dobry 
czas, abyś bardziej skoncentrował się na samym tylko Bożym Słowie. Czytaj Słowo i 
przejdź po kolei przez poszczególne elementy metody Lectio Divina tak, jak do tej pory. 
W razie potrzeby możesz wrócić do opisu samej metody. 

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: 
(Módl się własnymi słowami, które Duch Święty wzbudza w Twoim sercu) 

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?  



 

 

03.09.2016, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 6,1-5 

W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i, wykruszając 
je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: Czemu czynicie to, czego nie 
wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie 
czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu 
Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym 
tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu. 

 

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 sierpniu, ze względu na okres urlopowy, zawiesiliśmy pisanie komentarzy. To dobry 
czas, abyś bardziej skoncentrował się na samym tylko Bożym Słowie. Czytaj Słowo i 
przejdź po kolei przez poszczególne elementy metody Lectio Divina tak, jak do tej pory. 
W razie potrzeby możesz wrócić do opisu samej metody. 

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: 
(Módl się własnymi słowami, które Duch Święty wzbudza w Twoim sercu) 

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?  



 

 

     

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. 


