
 

 

 
Oczekiwać Pana 

 
2 tydzień Adwentu 

 
 

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
 
 
 

 
 

 
 
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie , Syn Człowieczy przyjdzie.” 
 

(Ewangelia Św. Mateusza 24,42.44) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parafia NMP Bolesnej, Wrocław – Strachocin, 04.12.2016 

Teksty dostępne na stronie: www.onjest.pl 
 

http://www.onjest.pl/


 

 

 

 

 

 

 
Rysunek tygodnia: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Opracowanie rozważań:  Jolanta  i Jerzy Prokopiuk, Łukasz Kneć, Monika Mosior, Jolanta i Krzysztof 

Mikos, Maria i Marcin Kusio, Przemek i Ewelina Rożnowscy, Dorota Chodor, 
Justyna i Marcin Miloch 

Korekta:    Jerzy Prokopiuk 
Rysunek:    Marta Stańco 
Asysta kościelna:   ks. Wojciech Jaśkiewicz 
Aplikacja mobilna Android: Tomek Romanowski 

Niniejsze rozważania przygotowują osoby  ze wspólnoty „On Jest”, Ruchu Światło – Życie  

Czytania zamieszczone w aneksie: www.liturgia.wiara.pl 

http://www.bing.com/images/search?q=foska&view=detail&id=1AFDCB8C165443400EF8A0082A0C7AAFF792C142&first=61&FORM=IDFRIR


 

 

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. 
  



 

 

04.12.2016, niedziela  

OCZEKIWAĆ PANA, TO STALE SIĘ NAWRACAĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 3,1-12 

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: 

 Jan; Jezus nazwał Jana największym narodzonym z niewiasty (por. Mt 11,11). Stał się 
głosem Tego, który sam był Słowem (Jezus jest Słowem). Głos bez słowa jest pustym 
dźwiękiem, który niczego nie oznacza, dźwięczy w uchu i przemija, a sercu nie przynosi 
pożytku (św. Augustyn). Dźwięk głosu pozwala jednak zrozumieć słowo. Głos ma nas 
obudzić i przygotować na usłyszenie Słowa. Ale jeśli nie naprostuję drogi dla Niego, to 
nawet gdy coś usłyszę, nie wprowadzę tego do swojego serca i życia.  

 Jan jest człowiekiem głębokiej pokory i prostoty. Nie skupia uwagi na sobie, ale 
wskazuje Jezusa. Nie przesłania Jezusa sobą, ale schodzi na bok. Jak ja głoszę 
Jezusa? Czy swoim zachowaniem, słowami, służbą, pobożnością bliżej mi do 
skromnego Jana, czy pysznych faryzeuszy, którzy robili wszystko, aby ich podziwiano? 

 Pustynia; jest symbolem pustki, cierpienia, braku życia i walki z samym sobą. To 
miejsce szczególnie uprzywilejowane. Tam można spotkać i usłyszeć Boga. Na pustyni 
żyje się inaczej i słowa nabierają innego znaczenia. Dzisiaj żyjemy w świecie hałasu, 
bombardowani przez nadmiar wiadomości, reklam. Aby nie zagubić się w ich gąszczu, 
musimy jak Jan, odsunąć się na pustynię, czyli oderwać się od codzienności, 
zabiegania i nabrać dystansu. Czy szukam swojej pustyni, od czego się dystansuję? 

 Nawracajcie się; nawrócenie to zmiana sposobu myślenia i postępowania. Nie jest to 
jednorazowy akt, ale stały proces. Aby jego zapoczątkować potrzebujemy pustyni, która 
pomoże oderwać się od nadmiernego skupienia na sobie i świecie, a pozwoli skierować 
się ku Bogu. Co w moim myśleniu i postępowaniu wymaga zmiany? 

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 sam z siebie nic nie mogę uczynić. Pokaż mi moją pustynię, abym mógł na niej 
spotkać się z Tobą i z Twoją pomocą zaczął się nawracać.  

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?  



 

 

05.12.2016, poniedziałek  

OCZEKIWAĆ PANA, TO OCZEKIWAĆ  JEGO MOCY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 35, 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: 

 Często nie zdajemy sobie sprawy kogo oczekujemy. Bóg żywy jest Bogiem mocy, 
Bogiem działającym znaki i cuda. Przychodzący Bóg, nawet w ciele małego, kruchego 
dziecka, jest Bogiem życia, Bogiem pocieszenia, Bogiem uzdrowienia i Bogiem nadziei. 
Prorok Izajasz ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga żywego. Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «odwagi! Nie bójcie się! Oto 
wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; on sam przychodzi, by was zbawić». 
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 
wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni 
i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w 
krynice wód. 

 Jakie mam wyobrażenie oblicza Boga? Czy jest to Bóg Izajasza - Bóg znaków i cudów, 
Bóg hojny w przebaczaniu? Często z jakichś powodów tkwi w nas fałszywy obraz Boga 
żywego. Jest to bardzo często obraz naszego własnego ojca - może niemiłosiernego, 
ścigającego za najmniejsze uchybienia, albo ojca nieobecnego w naszym życiu. Jakie 
jest oblicze twojego ziemskiego ojca? Na ile jest podobne do oblicza Ojca 
niebieskiego? 

 Potrzebujemy przejrzenia na naszą ślepotę duchową. Potrzebujemy wołać: Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade mną! Często nie rozumiemy naszej historii życia, naszych 
problemów, naszych zachowań, naszych niepełnosprawności, a Bóg żywy pozwala 
nam przejrzeć na naszą historię życia i na to, czego nie rozumiemy. Jesteśmy także 
ludźmi głuchymi, albo niedosłyszącymi głosu Bożego w naszym sercu. Czy prosisz 
Jezusa, aby otworzył ci słuch wewnętrzny na Jego głos? Czy prosisz, aby wypowiedział 
nad tobą: Effata - otwórz się? 

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 Bogiem mocy. Dziękuję, że pragniesz wejsć do mojego serca i 
mojego życia. 

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?  



 

 

06.12.2016, wtorek  

OCZEKIWAĆ PANA TO POZWOLIĆ MU SIĘ ODNALEŹĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 18, 12-14 

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: 

 Nie. Rozsądny pasterz nie zostawi 99 owiec narażając je na  niebezpieczeństwo po to, 
aby szukać tej jednej zagubionej. Raczej spisze ją na straty. Cóż, takie rzeczy przecież 
się zdarzają, w końcu to dzikie góry. Trzeba zostawić tę jedną i cieszyć się tymi, które 
udało się zachować bez szwanku. Czy takiemu myśleniu można zarzucić brak 
realizmu? Więcej, takie myślenie jest roztropne i należy je w zasadzie pochwalić. Ale 
Słowo Pańskie zawarte w tej przypowieści na dziś idzie w poprzek takiemu myśleniu. 
Może chce nam dobitnie pokazać, że nad rozsądkiem jest jeszcze .... miłość? Bo jakże 
inaczej da się to wytłumaczyć? Tylko jakaś szalona miłość jest w stanie wyjść poza 
myślenie, które jest ograniczone rozumem. 

 Pan chce pokazać nam, że jest gotów na wszystko, aby nas odnaleźć wtedy, gdy się 
zabłąkamy. Ja tego tak naprawdę nie rozumiem, ale dziękuję Bogu za takie Jego 
podejście do człowieka. Dziękuję Mu za to, że ze mnie nie rezygnuje mimo moich 
niewierności, grzechów, zaniedbań, ciągłego odwracania się od Niego. Spróbuj dziś 
popatrzeć na Boga przez pryzmat tej przypowieści jako tego, który NIGDY z Ciebie nie 
zrezygnuje, do końca Twoich dni będzie dawał Ci szansę na odnalezienie się. Czy to 
nie tchnie cudowną nadzieją? 

 "A jeśli mu się uda ją odnaleźć...". Słowo "jeśli" jest tu znamienne. Pokazuje, że nie 
zawsze udaje się Bogu wszystkich odnaleźć. Jakże to, przecież przed Jego wzrokiem 
nic się ponoć nie ukryje? Tak, ale to słowo "jeśli" akcentuje naszą wolność. Bóg zawsze 
jest w stanie nas odnaleźć, ale my możemy nie chcieć dać się odnaleźć. Możemy się 
ukrywać. Możemy wprost powiedzieć Bogu "nie szukaj mnie więcej". Wtedy nas nie 
odnajdzie. Uszanuje naszą wolność wyboru. Pomyśl jednak kiedy będziesz żył pełnią 
swojego życia. Czy ukrywający się czy dający się odnaleźć? Wyraź swoje wszelkie 
wątpliwości przez Panem, bądź prawdziwy. Nie musisz "ugrzeczniać" swojej modlitwy. 

    

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie, daj mi doświadczyć co to znaczy pozwolić Ci siebie odnaleźć. 

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?  



 

 

07.12.2016, środa , Wspomnienie św. Ambrożego 

OCZEKIWAĆ PANA TO ZNACZY SMAKOWAĆ JEGO SŁOWO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Mateusza 11,28-30 

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: 

 Spróbuj wyobrazić sobie sytuację, w której Jezus wypowiada słowa, spisane przez św. 
Mateusza. Może jest to małe grono uczniów, może tłum ludzi. Wyobraź sobie, że jesteś 
wśród nich. Daj się poruszyć słowom Tego, który pragnie przemówić wprost do 
Twojego serca. 

 Czytając te trzy zdania smakuj każde słowo. Zatrzymuj się i powracaj do tych, które 
szczególnie dzisiaj ciebie poruszają. Jezus swoje słowo kieruje nie tylko "uniwersalnie", 
ale też bardzo konkretnie do ciebie, dokładnie w tym momencie twojego życia. 
Zastanów się, co dotyka (lub chciałbyś aby dotknęło) twojego serca. Może "utrudzenie i 
obciążenie", może "pokrzepienie", może "uczcie się ode mnie", może "ukojenie", może 
"słodkie jarzmo" i "lekkie brzemię". Czytaj i szukaj. 

 Cokolwiek rodzi się w twoim sercu - wypowiedz to przed Panem. Być może będzie to 
dziękczynienie, prośba, przeproszenie, uwielbienie. I wpatruj się w Niego, trwaj w Jego 
obecności, aby zaczerpnąć tego, co On tobie pragnie dać. 

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, pragnę tego, co sam chcesz mi dać. 

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?  



 

 

08.12.2016, czwartek  

OCZEKIWAĆ PANA ODKRYWAJĄC SWOJĄ WARTOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Efezjan 1,3-6.11-12 

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: 

 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w 
Chrystusie. - uwielbienie Boga Ojca i podpowiedź, gdzie szukać umocnienia. Wszelkie 
błogosławieństwo, wszelka potrzebna łaska i obdarowanie czeka na nas w Jezusie. 
Jednocząc się z Jezusem, będąc w Nim , a On w nas (por. J 15,4) możemy korzystać z 
tego skarbca. 

 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa - to twoje 
pochodzenie i powołanie. Bóg Cię wybrał przed stworzeniem świata i przeznaczył dla 
siebie, wybrał z miłości na syna/ córkę. To absolutnie podstawowe powołanie - najpierw 
jesteś powołany do bliskiej miłosnej relacji (czy jest bardziej bliska, wręcz biologiczna 
więź niż rodzic-dziecko?) z Bogiem, a dopiero w dalszej kolejności jest powołanie do 
małżeństwa, rodzicielstwa, danego zawodu itp. Na ile wypełniasz to pierwsze i 
najważniejsze powołanie? 

 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. (...) byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już 
przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie - To nasze przeznaczenie i prawda o nas. 
Pytanie w co, a raczej komu wierzysz? Jaką wiarę widać w twoim życiu? Może bardziej 
wiarygodne są podszepty mówiące o twojej słabości, o tym że nie da rady, że nie warto, 
że przecież wszyscy żyją inaczej, że trzeba, że musisz, że inaczej się nie da... to 
mentalność niewolnika, nie królewskiego dziecka. Czy wierzysz, że jeśli obmywa cię 
uświęcająca krew Jezusa, jeśli realnie trwasz w Jezusie i On jest twoją nadzieją i 
życiem, to żyjesz ku chwale Boga Ojca? Jesteś dzieckiem Króla z dostępem do 
królewskich skarbów. Jesteś nieskończenie cenny, bo wykupiony i obmyty drogocenną 
krwią Jezusa. Tak o tobie mówi i to obiecuje Słowo Boga Żywego. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Dzięki Ci Panie, że wybrałeś właśnie mnie, z miłości i do miłości, do bliskości z Tobą i 
życia w obfitości. Proszę przymnóż mi wiary, bym całkowicie zawierzył Twemu słowu. 

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?  



 

 

09.12.2016, piątek  

OCZEKIWAĆ PANA, TO POZWALAĆ PANU NA SWOJĄ INICJATYTWĘ W NASZYM 
ŻYCIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według Św. Mateusza 11,16-19 

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: 

  "Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł 
Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i 
grzeszników". Żydzi mieli swoje wyobrażenia i oczekiwania wobec Mesjasza. A jak ja 
oczekuję Pana w moim życiu? Czy mam swoje oczekiwania co do tego jak będzie 
działał we mnie, w moim współmałżonku, w dzieciach? Poproś Pana o wolność i 
prawdę wobec swoich wyobrażeń na temat Jego samego i tego, jak ma działać w twoim 
życiu.   

 Pokolenie Jezusa nie przyjmuje zarówno pokutującego Jana Chrzciciela, jak i 
człowieczego w swych czynach Jezusa. Odrzucają wszelkie inicjatywy Boga. Jak ja 
przyjmuję Jego inicjatywy? 

 "A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny". Boskość  Jezusa i Jego 
misja zbawienia została potwierdzona przez Jego czyny - liczne uzdrowienia i 
uwolnienia, a na koniec przez śmierć na krzyżu. Czy moje czyny są świadectwem wiary 
w Chrystusa dla tych, którzy żyją wokół mnie? 

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, uwolnij mnie od wszelkich oczekiwań i wyobrażeń co do Ciebie i Twojego działania. 
Chcę pozwolić Ci działać w moim życiu tak, jak Ty tego chcesz. 

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?  



 

 

10.12.2016, sobota  

OCZEKIWAĆ PAN TO TRWAĆ W UWIELBIENIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 17, 10-13 

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: 

 Myślę. że bardzo ważne dla lepszego zrozumienia tego fragmentu jest, uświadomienie 
sobie, co wydarzyło się przed tą rozmową. Jezus schodzi z Piotrem, Jakubem i Janem 
z góry Tabor, gdzie przemienił się wobec nich. Objawił im swoją boskość, którą 
potwierdzili Mojżesz (nawiązanie do prawa Izraelitów) oraz Eliasz (nawiązanie do 
zapowiedzi proroków), a następnie sam Bóg Ojciec. Apostołowie są z Jezusem już 
dłuższy czas. Poznali dobrze Jego naukę, widzieli cuda oraz uzdrowienia, a dosłownie 
przed chwilą zobaczyli Go w chwale majestatu. I nagle pada pytanie "Czemu uczeni w 
Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?". Czemu o to pytają? Oni nadal nie 
mogą uwierzyć w Jezusa, bo przecież uczeni w piśmie jeszcze nie zobaczyli przyjścia 
Eliasza, jak zapowiada Pismo Św. Pan Jezus rozwiewa ich wątpliwości, ale pozostaje 
nadal pytanie. Czemu nie uwierzyli w Jezusa po tym wszystkim co usłyszeli i zobaczyli? 
Na drodze do poznania stanął rozum i inni ludzie. 

 Do czego zaprasza ciebie Bóg przez to Słowo? Jak wygląda twoje poznawanie Boga? 
Pan Bóg pokazuje, że poza tym, iż idę za Nim, staram się w moim życiu realizować 
wezwania Ewangelii, uczestniczę w cudzie Eucharystii, poznaję Go czytając Biblię oraz 
książki i gazety katolickie, to nie mogę zapomnieć o zwyczajnym zawierzeniu i uznaniu 
Jego boskości. 

 Zapraszam cię byś odłożył wszelkie przemyślenia, wiedzę oraz mądre słowa o 
Przemienieniu Pańskim. Proszę Cię byś na chwilę pozostawił gdzieś obok całą 
teraźniejszość z rodziną, przyjaciółmi czy pracą. I zapraszam byś wyobraził sobie 
oblicze przemienionego Jezusa i po prostu Go przez chwilę adorował. Myślę że właśnie 
do tego zaprasza nas dzisiaj Jezus w tym słowie. 

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: 
Niech będzie chwała, i cześć, i uwielbienie! Chwała i cześć Jezusowi! Jezu ufam Tobie! 

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 

04.12.2016, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 3,1-12 

 
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 
słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». do niego to 
odnosi się słowo proroka izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!» 
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 
bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły 
do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. 
a gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: 
«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że 
możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że 
z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest 
przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje 
dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę 
wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode 
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. on was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: 
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 
 
 
  



 

 

05.12.2016, poniedziałek – Księga Proroka Izajasza 35, 1-10 

 
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i 
niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, 
skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą 
Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego 
Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie 
małodusznym: «odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; on sam przychodzi, by was zbawić». Wtedy 
przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 
wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje 
wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w 
pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; a badyle w kryjówkach, gdzie 
legały szakale – w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą 
drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie 
będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi 
na nią ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. odkupieni 
przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze 
szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi 
smutek i wzdychanie. 
 
 

06.12.2016, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 18, 12-14 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z 
nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie 
pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, 
zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu 
dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. 
Tak też nie jest wolą ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło 
nawet jedno z tych małych». 
 
 
  



 

 

07.12.2016, środa – Ewangelia wg św. Mateusza 11,28-30 

 
Jezus przemówił tymi słowami: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. 
 
 

08.12.2016, czwartek – List do Efezjan 1,3-6.11-12 

 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na 
wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez 
Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu 
swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy 
udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje 
wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku 
chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w 
Chrystusie. 
 
 

09.12.2016, piątek – Ewangelia według Św. Mateusza 11,16-19 

 
Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? 
Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają 
swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, 
a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni 
mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni 
mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak 
mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. 
 
 
  



 

 

10.12.2016, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 17, 10-13 

 
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:  
«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On 
odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam 
wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak 
chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie 
zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


