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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. 
  



 

 

02.10.2016, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SŁUŻYĆ Z POKORĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 17,5-10 

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: 

 Ziarnko gorczycy jest symbolem znikomości. Wiara, to nie uznanie czegoś za coś, ale 
zawierzenie, to przylgnięcie do Kogoś. Nie ma wiary na trochę, a na trochę nie. Albo 
jest zawierzenie, albo go nie ma. Jednak wiara nie jest jedynie wynikiem naszej decyzji. 
Ona jest łaską. Dla tego, kto ją otrzyma wszystko jest możliwe, bo dla Boga nie ma 
bowiem nic niemożliwego (Łk 1, 37). O możliwościach wiary nie decyduje ten, kto 
wierzy, ale Ten, Komu się wierzy? Czy mam świadomość, że wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia (Flp 4,13)? 

 Wystarczy niewiele - maleńka wiara, a Bóg wykorzysta ją i uczyni rzeczy wielkie. Wiara 
jest równocześnie darem, ale i zadaniem. Nie jest wartością raz daną, którą zachowuje 
się niezmiennie. Musi się rozwijać w kierunku dojrzałej, świadomej i głębokiej. To z 
kolei wymaga czystego serca i wielkiego zaufania Bogu. Taka wiara oczyszcza się i 
umacnia poprzez doświadczenia i próby życiowe, nieraz bardzo bolesne. Jaka jest 
moja wiara? Czy rozwija się, jest w stagnacji czy może obumiera? 

 Słudzy nieużyteczni jesteśmy; Nawet gdybyśmy wszyscy odeszli od Boga, On na tym 
nic nie straci. Nadal będzie Bogiem. Człowiek gubiąc Boga, traci życie wieczne. Jeśli 
żyjemy według Jego przykazań, to nie Bóg na tym zyskuje, ale my. Wobec Boga 
będziemy zawsze sługami nieużytecznymi. Wszystko, co czynimy jest Jego darem, 
łaską: beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5). Jednak z Nim możemy wszystko, 
nawet wyrywać i przesadzać morwy (jej korzenie rozrastają się we wszystkie strony). 
Bóg kocha nas nie ze względu na naszą użyteczność, ale po prostu za to, że jesteśmy. 
Jego miłość do nas jest absolutnie bezinteresowna. On cierpliwie, bez zrażania się 
naszą niewdzięczność, nieustannie kocha nas i troszczy się o nasze dobro. Czy 
potrafię służyć innym bezinteresownie? Kiedy i w jaki sposób ostatnio służyłem? 

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, 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?  



 

 

03.10.2016, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODDAĆ JEZUSOWI SWOJĄ ŚMIERĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Potrzebujemy ujrzeć w owym poturbowanym człowieku na drodze z Jeruzalem do 
Jerycha siebie samego. Jesteśmy poturbowani przez grzech własny i rany grzechowe 
innych, bo każdy grzech ma także wymiar społeczny i dotyka boleśnie także innych. 
Przez brak wdzięczności, małoduszność innych, umiera w nas dobro, którym się 
dzieliliśmy z innymi. Często żyjemy jak współcześni "zombie", chodzący, ale nie żyjący. 
Potrzebujemy wołać do Dobrego Samarytanina - Jezusa Chrystusa - o łaskę 
nawiedzenia i opatrzenia naszych ran. Potrzebujemy wołać o łaskę wskrzeszenia tego, 
co w nas umarło. 

 Dobry Samarytanin był  człowiekiem odrzuconym i potępionym (w oczach Żydów), ale 
tylko On przez swoje odrzucenie był w stanie wzruszyć się głęboko  i przyjść z pomocą 
potrzebującemu człowiekowi. Łukasz apostoł w Dziejach Apostolskich przypomina o 
błogosławionym odrzuceniu: On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, 
tym, który stał się głowicą węgla. (Dz 4, 11) Dzisiaj Dobry Samarytanin zaprasza nas do 
tego, abyśmy dziękowali za swoje odrzucenie, bo z tych ran, On ma moc wyprowadzić 
błogosławieństwo i życie. Potrzebujemy z determinacją wołać: Jezu, ufam Tobie! Tylko 
On wie jak opatrzeć nasze rany i jak wyprowadzić nas z naszego dołu zagłady. 

 Które  dziedziny twojego życia są głęboko poranione, a może już umarły? Co z nimi 
robisz? Dzisiaj Jezus zaprasza nas, abyśmy oddali Mu wszystkie nasze rany i wszystko 
to co w nas umarło. Decyzja należy do ciebie. 

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 jesteś Dobrym Samarytaninem. Dziękuję, że pragniesz pochylać się 
nade mną. 

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?  



 

 

04.10.2016, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŁĄCZYĆ W JEDNO SŁUCHANIE I DZIAŁANIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 10, 38-42 

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: 

 Dzisiejszy fragment Ewangelii stawia nam przed oczyma nieustannie towarzyszący nam 
dylemat pomiędzy słuchaniem, modlitwą a czynem. Czy to Marta, która zabiegana, 
troszczyła się o to, co goście będą jeść i pić - przesadziła w swoim zaangażowaniu, czy też 
to Maria, która siadła i słuchała Jezusa, przesadziła w swoim braku zaangażowania w to, 
aby goście otrzymali to, czego potrzebują? 

 "...Maria obrała najlepszą cząstkę..." Jezus wydaje się ganić Martę za zbytnie zabieganie i 
chwalić Marię za to, że słuchała Jego słów. To słuchanie jest, według Pana, "najlepszą 
cząstką". Najlepszą, czyli czymś, co powinno być przed wszystkim innym, czymś 
najważniejszym w naszej postawie, czymś pierwszym przy dokonywaniu wyborów. Czy 
słuchanie Pana rzeczywiście stoi w Twoim życiu przed wszystkimi innymi sprawami i 
działaniami, czy jest priorytetem, osią wokół której kręcą się inne sprawy i wybory w życiu? 
Na przykład, gdy stajesz przed wyborem pracy, to opierasz się tylko na własnym rozumie i 
działaniu, czy słuchasz, co Bóg ma do powiedzenia? 

 Cząstka, którą obrała Maria była najlepsza, ale to była jednak tylko cząstka a nie całość. 
Dopiero, gdy do słuchania Marii dodamy działanie i zaangażowanie Marty - otrzymamy 
całość, pełnię. Słuchanie buduje naszą relację wiary, zaufania do Pana, gdyż "wiara rodzi 
się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10,17). Jednak 
nawet słuchanie i rodząca się z niego wiara nie wystarczy, potrzeba dołożyć do tego 
działanie, gdyż jak mówi św. Jakub "wprowadzajcie zaś słowo w czyn , a nie bądźcie tylko 
słuchaczami oszukującymi samych siebie" (Jk 1,22). Pomyśl, jakie słowo usłyszanej 
Ewangelii wprowadziłeś ostatnio w czyn? 

 "...Marta, przyjęła Go w swoim domu". Te słowa są, jak myślę, ogromnym 
dowartościowaniem zaangażowania Marty. Czy Maria miałaby kogo słuchać, gdyby Marta 
nie zaprosiła Jezusa? Jezus przyszedł do domu sióstr dzięki Marcie, tyle że jak już go 
zaprosiła, to zapomniała, że najważniejsze to słuchać Jezusa. A jak Tobie udaje się 
pogodzić słuchanie Pana i działanie?  

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, nie jest mi 
łatwo łączyć słuchanie Twoich słów i działanie w konkretnych sprawach życia. Potrzebuję 
Twojego Ducha, potrzebuję do tego mądrości Twojego Ducha. 

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?  



 

 

05.10.2016, środa , św. Faustyny Kowalskiej 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MODLIĆ SIĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11,1-4 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Usiądź dziś z Jezusem i popatrz na Niego modlącego się. Postaraj się dostrzec jego 
skupienie, oddanie, Jego zaangażowanie w rozmowę z Ojcem. Spróbuj odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co takiego fascynującego zobaczył uczeń w modlitwie Jezusa, że 
poprosił aby Jezus nauczył się modlić swoich uczniów? Czy jest coś, co i ciebie 
porusza w modlitwie Jezusa? Może to jest Jego postawa? Może to jest Jego 
zapatrzenie w Ojca? A może ciche trwanie w obecności Ojca? 

 Nie trać dziś z oczu modlącego się Jezusa i chciej Go naśladować. Niech zmówiona 
dzisiaj modlitwa Pańska nie będzie tylko przeleciana, ale niech będzie prawdziwym 
uwielbieniem Boga. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, naucz mnie modlić się. 

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?  



 

 

06.10.2016, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PROSIĆ Z UFNOŚCIĄ  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św Łukasza 11, 5-13 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 By prosić, potrzeba mieć choć odrobinę wiary, nadziei na bycie wysłuchanym. By prosić 
usilnie i wytrwale potrzeba już więcej wiary - w to, że jest sens prosić i czekać, wiary, że 
w odpowiednim momencie zostanie się wysłuchanym, że Bóg słyszy i widzi i w końcu 
odpowie. Także wiary w miłość i dobroć Bożą, kiedy nie widać odpowiedzi. Czasem 
łatwiej w ogóle nie prosić, żeby się nie zawieść, nie zachwiać się w wierze. Jakie jest 
twoje podejście do proszenia Boga? O co prosisz, jak często i jak wytrwale? Jak się 
czujesz w pozycji proszącego? 

 Czy zawiodłeś się kiedyś na Bogu, prosiłeś o coś dla siebie ważnego i uważasz, że nie 
zostałeś wysłuchany? Czy nie masz w sobie żalu do Boga? 

 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż 
bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ojciec w niebie 
daje zawsze dobre dary, a nie wszystko o co prosimy jest dla nas dobre. Niektóre Boże 
decyzje na zawsze pozostaną dla nas niezrozumiałe. Bóg wszystkich próśb wysłuchuje, 
ale nie wszystkie spełnia po naszej myśli. Jedna prośba będzie na pewno spełniona - o 
Ducha Św. Obecność Ducha Św. w sercu umożliwia przyjęcie każdej woli Bożej i 
wypełnienie jej. Duch Św. wzbudza w sercu ufność i miłość do Ojca, do Jego decyzji i 
prowadzenia, pragnienie pełnienia Jego świętej woli nawet, jeśli to dla nas trudne i 
bolesne. Czy doceniasz konieczność obecności Ducha Św. w twoim życiu, czy 
codziennie prosisz o Niego? 

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: 
Ojcze w niebie, Abba, w imię Jezusa proszę Cię o Ducha Świętego. Duchu Św. potrzebuję 
Twojej obecności w moim życiu! Uzdrawiaj moje serce z żalu i lęku, uzdalniaj mnie do 
ufności, miłości i pełnienia Twojej woli. 

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?  



 

 

07.10.2016, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ BOGU TAK JAK ABRAHAM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Galatów 3,7-14 

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: 

 W dzisiejszym czytaniu św. Paweł podkreśla wielką ważność aktu wiary i samej wiary Bogu. Za 
wzór stawia Abrahama określając go mianem ojca wszystkich wierzących, ponieważ jest 
pierwszym, który bezwarunkowo zaufał Bogu. Bóg rzekł do Abrahama, aby wyszedł ze swojej 
ziemi ojczystej a uczyni z niego naród wielki. Jest osobą w wieku 75 lat, bez potomstwa. Bóg 
prosi go o porzucenie życia w ojczyźnie, obiecując mu nową ziemię i początek wielkiego rodu – 
czy nie mogłoby to być wzięte za jakieś mrzonki albo wręcz urojenia szaleńca? A jednak 
Abraham wyrusza w nieznane. Rodzi się mu jedyny syn Izaak ,którego Abraham gotów jest 
złożyć  w ofierze. Abraham  wierzy, że Bóg w swojej wszechmocy i tak  wypełni swój plan. 
Dzięki tej ufności Abraham staje się ojcem wszystkich zawierzających swoje życie Bogu. 

 dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie 
Polegać na wierze oznacza ufać ponad wszystko. W życiu dość często stajemy przed 
sytuacjami beznadziejnymi, logicznie rzecz biorąc nierozwiązywalnymi. A jednak rozpatrując te 
same sytuacje oraz mając wiarę w obietnicę daną nam przez Boga, że On nas nie opuści, 
potrafimy zauważyć światło nadziei. Światło, które mobilizuje nas do działania. Okazuje się 
wtedy, że w Bogu i z Bogiem wszystko jest możliwe, bo on jest Stwórcą wszechrzeczy. Czy w 
sytuacjach trudnych albo beznadziejnych oddaję się Bogu? Czy  biorę na serio obietnicę, którą 
Bóg złożył mi osobiście tzn. że mnie nie opuści ? Czy wierzę, że ta obietnica jest aktualna 
także dzisiaj ? Czy żyję w strachu "o jutro"?  

 Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z 
tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił. Święty Paweł jako gorliwy faryzeusz, który z 
jednej strony pilnował przestrzegania prawa a z drugiej sam nie potrafił go w pełni wypełnić, 
wiedział jakim przekleństwem dla człowieka jest prawo.  Jednak ofiara Chrystusa wybawiła nas 
z tego przekleństwa, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem 
pogan. Wykupienie z przekleństwa prawa otwiera nam drogę do Ojca. Od teraz nie ma takiego 
grzechu, którego Bóg  nie mógłby przebaczyć, jeżeli widzi naszą skruchę, gdyż jest Ojcem 
miłosiernym i przebaczającym. Jedyne co trzeba to aktu wiary, że On nam wszystko przebaczy 
-  Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym 
miłosierdzia i prawdy(Ps.86,15). Czy nie oceniam ludzi patrząc tylko przez pryzmat prawa ? 
Czy pamiętam o słowach Chrystusa Kto z Was jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień ? 

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: Boże daj mi wiarę, 
abym umiał pójść za Tobą, abym się nię lękał utracić życie. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

08.10.2016, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W SŁOWO BOŻE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11, 27-28 

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: 

 Zadziwiający jest ten fragment. Wyobraź sobie tłum ludzi stojących wokół nauczającego 
Jezusa. Najbliżej Nauczyciela stali zapewnie apostołowie, później uczeni w piśmie i 
faryzeusze. Dookoła nich cisnęła się spora grupa mężczyzn, za którymi stoją kobiety 
oraz dzieci. Kobiety stoją z tyłu, gdyż w tej społeczności są niżej w hierarchii od 
mężczyzn i to oni mają prawo do głosu na zgromadzeniu. Tymczasem Ewangelista 
zapisuje, że to właśnie kobieta wykrzykuje z tłumu do Jezusa pochwałę macierzyństwa, 
czyli kobiecości "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". 

 Dlaczego wykrzyczała te słowa? Stała wraz z innymi kobietami za plecami mężczyzn i 
słuchała przemowy Nauczyciela mówiącego o Królestwie Bożym i o błogosławionych, 
którzy je posiądą. Mężczyźni kiwali głowami a kobiety miały pilnować dzieci i domu. 
Moim zdaniem, to wołanie było odważnym pytaniem do Syna Bożego o miejsce 
kobiecości i macierzyństwa. To krzyk do Boga o miłość i zauważenie. I Jezus w 
obecności mężczyzn potwierdza, że kobiecość i macierzyństwo to wielki dar oraz  
błogosławieństwo. Odpowiada jej zrównując ją z mężczyznami przywracając jej 
godność. Napomina ją jednak, że to nie płeć lub pozycja społeczna decyduje o 
zbawieniu, lecz wypełnianie Słowa Bożego. 

 Patrząc na ten tłum ludzi zastanów się, jak ty zachowujesz się względem mówiącego 
Boga? Czy zajmujesz się swoimi codziennymi sprawami przyjmując bezrefleksyjnie 
przyznane ci przez innych miejsce, taki "niedzielny katolik"? Może stoisz przed innymi, 
gdyż to tobie należy się miejsce "na świeczniku', tuż przy Jezusie? I to właśnie to 
miejsce jest dla ciebie najważniejsze? Zastanów się, czy masz odwagę wykrzyczeć z 
tłumu to, co leży ci na sercu nawet, jeśli boisz się "odpowiedzi Boga"?  

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu daj mi proszę odwagę, bym potrafił mówić o Tobie innym. Naucz mnie  bym 
mówił Ci o wszystkim, nawet jeśli boję się, że moje słowa mogą Cię "rozgniewać". Proszę 
zabierz ten strach, bo przecież nikogo nie potępiasz. Twoja miłość i miłosierdzie są 
przecież nieskończone. 

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 

02.10.2016, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 17,5-10 

 
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». 
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście 
tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby 
wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, 
gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu 
raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję 
się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za 
to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać”». 

03.10.2016, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37 

 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 
«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu 
odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»On rzekł: 
«Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak 
siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, 
a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A 
kto jest moim bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien 
człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie 
tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; 
zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i 
zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł 
również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł 
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go 
na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś 
dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a 
jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych 
trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce 
zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».  Jezus 
mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!» 



 

 

 
 

04.10.2016, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 10, 38-42 

 
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około 
rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to 
obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 
Powiedz jej, żeby mi pomogła». 
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, 
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona». 
 
 

05.10.2016, środa – Ewangelia według św. Łukasza 11,1-4 

 
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 
jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył 
swoich uczniów”. 
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie:  
«Ojcze, święć się imię Twoje,  
przyjdź królestwo Twoje.  
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  
i przebacz nam nasze grzechy,  
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;  
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.  
 
  



 

 

06.10.2016, czwartek – Ewangelia według św Łukasza 11, 5-13 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, 
pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy 
chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu 
podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi 
są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać 
tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że 
jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 
potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 
Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, 
czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 
 
 

07.10.2016, piątek – List do Galatów 3,7-14 

 
Zrozumiejcie, że synami Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. I 
stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie 
dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną 
nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, 
którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z 
Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, 
którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest 
bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co 
nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w Prawie nikt nie osiąga 
usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary 
żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia 
przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas 
wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty 
każdy, którego powieszono na drzewie - aby błogosławieństwo Abrahama 
stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę 
otrzymali obiecanego Ducha. 
 
 



 

 

08.10.2016, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 11, 27-28 

 
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do 
Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».  
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je». 
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