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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. 
  



 

 

23.10.2016, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU, TO Z POKORĄ STAWAĆ NA MODLITWIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 18,9-14 

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: 

 Faryzeusz prowadził nienaganny tryb życia i był pobożnym i gorliwym Żydem. Czynił 
więcej niż nakazywało Prawo: pościł dwa razy w tygodniu, choć Prawo wymagało tego 
tylko raz do roku, w dzień Przebłagania (Kpł 16,29), oddawał dziesięcinę na kult 
świątynny i na pomoc ubogim. Był sprawiedliwym Starego Testamentu, który służył 
Bogu całym swoim życiem, z godną podziwu gorliwością.   

 Celnik jest przykładem złego i grzesznego człowieka. Jako osoba współpracująca  z 
Rzymianami uznawany za kolaboranta i oszusta znajdował się na marginesie 
społeczeństwa, pogardzany przez pobożnych Żydów. 

  Modlił się; Faryzeusz modlił się do siebie samego. Zwracając się do Boga, w 
rzeczywistości adorował samego siebie i własną doskonałość gardząc jednocześnie 
drugim człowiekiem. Celnik całą swą postawą okazywał skruchę, świadomy swojej 
grzeszności.  Modli się żarliwie całym sobą: sercem, umysłem i ciałem. Czuł ciężar 
przygniatających go grzechów. Wyznał je z pokorą, nie szukając żadnych 
usprawiedliwień. Mimo, że po ludzku nie miał żadnej podstawy by prosić o wybaczenie, 
to przyszedł błagać Boga o miłosierdzie. Jak wygląda moje życie i moja modlitwa? Jest 
mi bliżej do faryzeusza, czy celnika? 

 Kto się wywyższa będzie poniżony; Jezus powtarzał tę prawdę wielokrotnie (np. Mt 
20,1-16). To samo wyrażają słowa psalmisty: Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na 
pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka (Ps 138,6). Ocena człowieka przez Boga 
jest inna od oceny ludzkiej. Bóg widzi wnętrze. Chociaż faryzeusz z przypowieści jest 
„świętym” człowiekiem, jego wyniosłość przekreśla gorliwe uczynki. Natomiast celnik, 
mimo że jest wielkim grzesznikiem, dzięki pokorze  znajduje akceptację w oczach 
Boga. Co Bóg widzi w moim wnętrzu? 

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 pokory, abym ze skruszonym sercem umiał wołać do Ciebie o ratunek. 

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?  



 

 

24.10.2016, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ SPOJRZENIE  JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 13, 10-17 

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: 

 Duch niemocy sprawia, że człowiek nie może właściwie spoglądać na rzeczywistość. 
Łukasz ewangelista pisze, była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha 
niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Kobieta sama z 
siebie nie potrafiła się wyprostować, aby inaczej spoglądać na rzeczywistość. Jej 
pochylenie sprawiało, że nie potrafila zobaczyć nieba i gwiazd. Spoglądanie wyłącznie 
pod nogi, często zakurzone i zabłocone,  nie dawały zapewne kobiecie radości życia, 
albo ją zwyczajnie zabierały. Człowiek bowiem dla równowagi musi oglądać piękno, 
doświadczać dobra i życzliwości.  

 Kobieta została uzdrowiona ze swojej niemocy, ponieważ Jezus ją zobaczył, przywołał i 
powiedział do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Wzrok Jezusa, Jego 
spojrzenie rodzi zdrowie i życie, przywraca godność. Potrzebujemy odkryć spojrzenie 
Jezusa w swojej codzienności. Potrzebujemy ujrzeć naszą niemoc, aby została 
uzdrowiona. Niemoc blokuje nam życie pełną piersią. Niemoc paraliżuje naszą 
kreatywność. Niemoc rodzi smutek. 

 Co musi się stać, abyś żył pełną piersią?  Wołaj do Pana i proś o to! Czy brakuje Ci 
radości? Wołaj do Pana i proś o nią! 

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, dziekuję za Twoje życiodajne spojrzenie. Dziękuję za uzdrowienie mnie z mojej 
niemocy. 

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?  



 

 

25.10.2016, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KOCHAĆ I BYĆ ULEGŁYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Pawła do Efezjan 5, 21-33 

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: 

 Pierwsze zdanie jest kluczem do odczytania tego fragmentu Pisma. Mamy 
podporządkowywać się sobie wzajemnie ze względu na Chrystusa, to znaczy Jezus 
Chrystus - Jego Słowo, Jego nauka, Jego wymagania, mają być dla nas, dla naszego 
małżeństwa, rodziny, parafii, czymś najważniejszym. Wzajemne poddanie oznacza nie 
tyle dominację i hierarchiczny porządek, ile więź tworzącą jedność, gdzie Jezus jest 
zwornikiem tej jedności. Czy Jezus jest naprawdę najważniejszy w Twoim małżeństwie 
i rodzinie? 

 "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie". Zadaniem męża jest stawanie się podobnym do Chrystusa, a jego postawa 
wobec żony podobna do tej jaką Chrystus zajął wobec Kościoła, czyli ofiary z siebie, 
umierania dla swojej żony poprzez pomoc żonie, poświęcanie jej czasu, słuchanie, 
branie odpowiedzialności za związek. Użyte tutaj słowo "miłujcie" to greckie "agape", 
które oznacza miłość oddającą za kogoś życie, miłość do końca. Ofiara męża ma 
prowadzić żonę do świętości. To świętość żony powinna być głównym celem wysiłków i 
wyrzeczeń męża. W pawłowej wizji małżeństwa, mąż po dostrzeżeniu niedoskonałości 
żony powinien być nie tyle powodem do czynienia jej wyrzutów, ile zapytać siebie jaka 
była jego miłość do żony. 

 "... Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu".  Jeśli kobieta doświadczy 
takiej miłości swojego męża, która jest gotowa oddać za nią życie, począwszy od 
wsparcia w zwykłych, codziennych sprawach, to pójdzie za mężem "jak w dym", będzie 
poddana, uległa, bo kobieta taka już jest, że naturalnie idzie tam, gdzie doświadcza 
miłości. Jednak tak, jak mężczyzna powinien czynić wiele, aby okazać żonie miłość, tak 
z drugiej strony żona powinna być gotowa na wiele, aby okazać mężowi uległość, bo 
jeśli oddajesz mężowi odpowiedzialność, to pozwalasz mu decydować a to zakłada 
uległość wobec tego, kto decyzje podejmuje. 

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, przemień moje serce tak, abym najpierw patrzył/ patrzyła na to, czego mi brakuje a 
nie oskarżał/oskarżała współmałżonka. Twórz z nas jedność. 

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?  



 

 

26.10.2016, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZECHODZIĆ CIASNYMI DRZWIAMI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30 

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: 

 „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”. W Biblii drzwi są także często używane zamiennie 
ze słowem brama, jak w tym fragmencie. Te drzwi, to takie miejsce, które mamy 
przejść, aby móc wejść do Bożego Królestwa. Czym są te drzwi, ta brama? „Zaprawdę , 
powiadam wam: Ja jestem bramą owiec” (J 10,7). Inaczej mówiąc, nie da się 
przekroczyć drzwi Królestwa bez Jezusa. 

 Z jednej strony Jezus jest bramą do Królestwa i jest to brama, na którą nie zasłużyliśmy 
ani nie zapracowaliśmy, to wejście jest gratis, za Bożą łaską. Z drugiej strony, drzwi są 
„ciasne” – to znaczy, że wejście wymaga z naszej strony pewnego wysiłku, którym jest 
naśladowanie Jezusa. Pomyśl o tym, czy i jak naśladujesz Jezusa w swojej 
codzienności? 

 Te drzwi mogą zostać dla nas zamknięte przez naszą śmierć. Wtedy będziemy „kołatać 
do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam”. Czy zostanie nam wtedy otworzone? To zależy 
od tego, czy my otworzyliśmy drzwi, gdy kołatał do nich kto inny: „Oto stoję u drzwi i 
kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał , a on ze Mną” (Ap 3,20). Czy już otworzyłeś i nieustannie otwierasz drzwi 
Jezusowi, gdy puka i zaprasza Cię, abyś zabrał Go do swojego życia? 

 Słowo daje nam dziś jeszcze jedną wskazówkę dotyczącą tego, kto wejdzie a kto nie 
wejdzie do Bożego Królestwa: „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się 
niesprawiedliwości”. Sprawiedliwość w języku Biblii to postawa wierności wobec Boga i 
życie Jego przykazaniami. Polega ona na tym, aby być taką osobą jaką Bóg pragnie  
abyś był. Czy jesteś „sprawiedliwy” w takim rozumieniu? Czy odkrywasz Boże 
oczekiwania w stosunku do siebie? Czy wcielasz je w życie? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci, że Ty sam czynisz mnie sprawiedliwym w każdym sakramencie 
pojednania. Daj mi łaskę wrażliwego sumienia, abym nieustannie trwał w tej 
sprawiedliwości i szybko wracał do Ciebie po upadku w niesprawiedliwość - grzech.   

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?  



 

 

27.10.2016, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WALCZYĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Pawła do Efezjan 6, 10-20 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz  (...) przeciw duchowym 
pierwiastkom zła (...) Czy świadomie przeciwstawiasz się pokusom? Łatwiej jest żyć 
bez refleksji, po prostu dać się nieść codzienności i w ten sposób ulegając grzechowi 
pogrążać się w duchowej śmierci. Jeśli się nie bronisz, nie starasz przywdziewać Bożej 
zbroi, stajesz się bezbronny wobec podstępnych zakusów diabła. Czy twoje życie ma 
rys walki ze złem? 

 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie 
rozżarzone pociski Złego. Pan Jezus nazywa diabła ojcem kłamstwa. Diabelskie pociski 
to kłamstwa - o tobie i świecie wokół. Często pojawiają się myśli, uczucia próbujące cię 
skłonić lub zniechęcić do czegoś. Podpowiadają, że nie warto, że wszyscy tak robią, że 
może ktoś inny, ale nie ty taki słaby, że ktoś ci robi na złość, że życie jest straszne, że 
tyle zła wokół... Te i tym podobne kłamstwa można zgasić tarczą wiary. Albo wierzysz 
tym pociskom, albo wierzysz Bogu i Jego Słowu, które mówi o miłości, Bożej opiece, 
zbawieniu i potędze Jezusa, wobec której siły ciemności nie mają najmniejszych szans. 
Pytanie komu wierzysz? W oparciu o co podejmujesz decyzje? 

 Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej (...) by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę 
Ewangelii (...) To też jest walka - by otworzyć usta i powiedzieć coś wobec ludzi. Komu 
wierzysz - temu, który mówi, że cię wyśmieją i stracisz na tym, czy Temu, który 
powiedział: Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i 
Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego 
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10, 32-33)? 

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 Św. proszę przymnóż mi wiary, bym wierzył tylko Tobie, pomóż mi przyodziać pełną 
zbroję Bożą, rozpal we mnie Twój ogień!  

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?  



 

 

28.10.2016, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZWOLIĆ SIĘ WYBRAĆ JEZUSOWI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 6,12-19 

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 Jezus dokonuje wyboru Apostołów spośród dużej rzeszy 
uczniów, którzy przybywali aby Go słuchać. Wybiera Dwunastu, których poprzez Jego 
Słowo na zawsze zachowa w pamięci Kościół Chrystusowy. Wybiera nie spośród 
najmożniejszych, najbogatszych, najmężniejszych, najbardziej uczonych w Piśmie czy 
najmądrzejszych. Poza celnikiem Mateuszem wybrani nie są również specjalnie biegli 
w mowie czy piśmie. Bóg wybiera prostych ludzi. Tych, o których dzisiaj mówimy, że są 
solą ziemi. Wybiera ludzi, którzy ciężko pracują na kawałek chleba. 

 Płynie stąd dla nas nauka, że każdy może zostać wybrany. W każdym Bóg może 
znaleźć upodobanie. Nie okazujmy zatem sobie wzajemnie wyższości. Powstrzymajmy 
naszą pychę przed pogardą lub choćby uśmiechem politowania na myśl o kimkolwiek, 
bo ten ktoś jest być może Bożym wybrańcem a my nie. Nie liczmy na to, że osiągnięta 
w tym świecie pozycja, poważanie i władza nad bliźnimi ma jakiekolwiek znaczenie dla 
Boga. To tylko nasza pycha każe nam tak myśleć. Miejmy zawsze na uwadze, że „wielu 
pierwszych będzie ostatnimi a ostatnich pierwszymi” (Mt 19, 30).    

 W dzisiejszym czytaniu spotykamy też, jak wielokrotnie wcześniej, Jezusa 
Uzdrowiciela. On leczy wszelkie choroby i uzdrawia setki i tysiące. Nikt z ludzi tego nie 
potrafi. Jedynie Bóg Stworzyciel ma władzę nad życiem i śmiercią. W każdej 
dolegliwości osobistej czy kogokolwiek z rodziny czy bliskich wzywajmy Go na pomoc. 
Obdarzajmy Go zaufaniem i wiarą w Jego uzdrowicielską moc. Pamiętajmy jednak przy 
tym, że to Jego wola jest prawem i to Jego wola będzie realizowana a nie nasza.   

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, pragnę stać się Twoim wybrańcem. Tobie ufam i Tobie powierzam moje życie i 
moją rodzinę. Miej mnie zawsze w swej opiece. 

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?  



 

 

29.10.2016, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŚWIADCZYĆ CZYNY MIŁOSIERDZIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 14, 1. 7-11 

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: 

 Jezus w dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny zaprasza nas byśmy wywrócili swoje 
patrzenie na świat do góry nogami. Przedstawia nam, jak bardzo różni się patrzenie 
ludzkie od Bożego. W przypowieści opowiada nam o uczcie, na której zebrani tłoczą się 
by zająć pierwsze miejsca. Każdy z zaproszonych chce być pierwszy, chce siedzieć 
bliżej pana domu by przez to podkreślić swoją wysoką pozycję. Tymczasem Jezus 
poucza faryzeuszy, że powinni szukać miejsc ostatnich, aby móc być wyróżnionym 
przez gospodarza na oczach pozostałych biesiadników. 

 Tę przypowieść mogę przyłożyć  do prawie każdej sfery z mojego życia. Ile razy 
zdarzało mi się przepychać w tłumie by pierwszemu wejść do autobusu czy zająć 
najlepsze miejsce na ważnej uroczystości. Wymieniłem proste przykłady, ale przecież 
to samo dotyczy życia duchowego. Nie raz myślałem, że jestem lepszy od innych, tylko 
dlatego że chodzę w tygodniu do kościoła, czytam i rozważam Pismo Święte oraz 
należę do wspólnoty katolickiej. Właśnie o takiej pysze oraz niezauważaniu innych 
ludzi, zwłaszcza tych słabszych, biedniejszych, niewykształconych czy grzeszników 
mówi Jezus. Napomina, że jeśli pozwolisz by pycha przesłoniła ci bliźniego, to na 
pewno forma i treści tego świata staną się dla ciebie najważniejsze.  

 Na koniec proszę, zastanów się kiedy ostatni raz modliłeś się za alkoholika z 
sąsiedztwa, ofiarowałeś post za swojego "głupiego szefa", zatrzymałeś się na chwilę i 
porozmawiałeś z sąsiadem znanym tylko z widzenia, zadzwoniłeś do bliskiego, z 
którym pokłóciłeś się lata temu? Bóg co chwilę "zaprasza cię na ucztę", czyli do 
świadczenia o Nim w czynach miłosierdzia względem bliźnich. Dlatego nie zamykaj się 
na innych, bo będziesz zajmować się tylko "wyścigiem szczurów" a nie relacją z 
Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Wiem, że to trudne i szalone, ale taki jest Jezus i 
chrześcijaństwo. 

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 dziekuję Ci za każde natchnienie Ducha Św., w którym zapraszasz mnie do 
czynienie czynów miłośierdzia. Proszę Cię Panie o wrażliwość na Twoje wezwania oraz 
mądrość, bym pomagał innym dla Twojej chwały nie budując swojej pychy. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

23.10.2016, niedziela – Ewangelia według św. Łukasza 18,9-14 

 
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a 
innymi gardzili, tę przypowieść: 
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a 
drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, 
że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo 
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. 
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 
w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony». 
 
 

24.10.2016, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 13, 10-17 

 
Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od 
osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób 
nie mogła się wyprostować. 
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś 
wolna od swej niemocy». Położył na nią ręce, a natychmiast 
wyprostowała się i chwaliła Boga. 
Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, 
rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc 
przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!» 
Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w 
szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki 
Abrahama, którą Szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie 
należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?» Na te słowa wstyd 
ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze 
wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego. 
 
 



 

 

25.10.2016, wtorek – List św. Pawła do Efezjan 5, 21-33 

 
Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. 
Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową 
żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak 
Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. 
Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego 
samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 
towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako 
chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, 
lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, 
tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. 
Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz 
każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy 
członkami Jego Ciała. 
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą 
dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do 
Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak 
miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do 
swojego męża. 
 
 

26.10.2016, środa – Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30 

 
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do 
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni?»  
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, 
powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać 
do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, 
skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z 
Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, 
nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy 
dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w 
królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze 
wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie 
Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy 
będą ostatnimi». 



 

 

27.10.2016, czwartek – List św. Pawła do Efezjan 6, 10-20 

 
Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną 
zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych 
ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. 
Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali 
przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do 
walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, 
którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej 
nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki 
której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też 
hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej 
modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad 
tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za 
mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie 
głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień – 
żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem. 
 
 

28.10.2016, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 6,12-19 

 
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził 
na modlitwie do Boga. 
 
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 
dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał 
Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; 
Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem 
Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. 
 
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet 
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z 
wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć 
uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy 
nieczyste, doznawali uzdrowienia. 
 
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i 
uzdrawiała wszystkich. 



 

 

 
 

29.10.2016, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 14, 1. 7-11 

 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w 
szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas 
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». 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


