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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. 
  



 

 

22.01.2017, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO POZWOLIĆ BY JEZUS NADAŁ SENS MOJEMU 
ŻYCIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 4,12-23 

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: 

 Usunął się do Galilei; dzisiaj również żywy Jezus obchodzi Galileę, podąża przed wami, 
tam Go ujrzycie (Mk 16,7b). Tą Galileą jest moje codzienne życie, mój dom, rodzina, 
proste codzienne czynności, miejsce pracy. W te konkretne miejsca Jezus przychodzi 
do mnie, poprzez Słowo Boże, sakramenty, każdego człowieka, którego stawia na 
mojej drodze. On przychodzi do mojej Galilei, abym miał przekonanie, że ON JEST ze 
mną. Czy mam świadomość, że Jezus jest teraz ze mną? 

 Nawracajcie się; jesteśmy wezwani do metanoi, czyli całkowitej zmiany swojego życia 
(myślenia i postępowania), do porzucenia tego co złe, ciemne, niejasne, ukryte, a 
zwrócenia się ku dobru, ku Światłu, co jaśnieje tym, co w mroku i cieniu śmierci 
mieszkają (Łk 1,79). Co oznacza dla mnie wezwanie do nawrócenia? Co dzisiaj jest 
moją ciemnością (grzechem)? Czy jest we mnie pragnienie zmiany? 

 Natychmiast zostawili; czym Jezus musiał zafascynować Piotra, Andrzeja, Jana i 
Jakuba, że nagle zrezygnowali z niezłej pracy i opuścili swoich bliskich i domy? Jednak 
powołani przez Niego nie przestali być rybakami. Jezus nadał jedynie ich życiu nowe 
perspektywy - zaczęli być rybakami ludzi. On powołuje także mnie, chce nadać sens 
także mojemu życiu. Co mnie pociąga w Jezusie? Na ile jestem gotów do zostawienia 
„natychmiast” wszystkiego, czym do tej pory się zajmowałem, a co oddalało mnie od 
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, rozpal moje serce pragnieniem przemiany, abym jedynie w Tobie widział cel 
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?  



 

 

23.01.2017, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ SWOJE PRAWDZIWE NIESZCZĘŚCIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List do Hebrajczyków 9, 15. 24-28 

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: 

 Wszelkie cudowne reklamy rozbudzają nasz apetyt i rozbudzają nowe potrzeby, które 
próbujemy zaspakajać. Zaspokojenie jest niestety tylko chwilowe a potem zwykle 
czujemy się oszukani i sfrustrowani. Okazuje się, że weszliśmy na niewłaściwą ścieżkę, 
która nie przynosi szczęścia i nie syci. Słowo Boże ukazuje właściwą ścieżkę, którą 
powinniśmy kroczyć. Tą ścieżka i tą drogą jest Jezus Chrystus. Autor do Hebrajczyków 
pisze bowiem: Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, 
poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, 
którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. 

 Od tej obietnicy jesteśmy oddzieleni przez grzech i tylko w Jezusie możemy być 
uwolnieni od każdego naszego grzechu. Jezus bowiem jest tym, który przez ofiarę z 
samego siebie zgładził grzech każdego z nas. Od nas zależy, czy będziemy chcieli 
wejść na tą trudną ścieżkę. Zaproszenie bowiem Jezusa jest tylko punktem startowym. 
Czy zaprosiłeś Jezusa do swojego życia? Czy wystartowałeś na właściwej drodze? 
Podążanie tą drogą związane jest z nawracaniem się, a więc ujrzeniem swojego 
grzechu, żalem za ten grzech i przeproszeniem Jezusa za uczynione zło. Kolejnym 
kluczowym etapem jest przebaczenie sobie i innym, ponieważ bez tego etapu 
niemożliwe jest uzdrowienie. 

 Czy odkryłeś, że twoim największym nieszczęściem jest Twój grzech (nie twój 
współmałżonek, krnąbrne dzieci, czy złośliwy sąsiad)? Czy odkryłeś moc sakramentu 
pojednania? Jak często przystępujesz do sakramentu pojednania? Czy doświadczasz 
tego, że Jezus nie chce ci dokopać, ale pomóc i nadać sens twojemu życiu? Kto jest 
twoim prawdziwym, a nie iluzorycznym przeciwnikiem ? 

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, pozwól mi odkryć moje prawdziwe nieszczęście.  Pozwól mi radykalnie opowiedzieć 
się za Tobą. Proszę Cię o dar nawracania 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?  



 

 

24.01.2017, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM STAJĄC SIĘ CZŁONKIEM RODZINY JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 3, 31-35 

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: 

 Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie... W tradycji Wschodu braćmi nazywani 
byli krewni, zarówno ci najbliżsi, jak też nawet dalecy krewni. W każdym razie chodzi o to, że 
do Jezusa przyszła Jego najbliższa rodzina a On daje jakby do zrozumienia, że nie bardzo 
zależy Mu aby się z nimi zobaczyć. Powodem może być niezrozumienie misji Jezusa. Czytamy 
o tym kilka wersów przed tym fragmentem: Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów (Mk 3,21). Tak więc misja Jezusa, plan 
i wola Ojca niebieskiego są dla Niego ważniejsze nawet od więzi rodzinnych. Jakie są twoje 
priorytety? Kto jest najważniejszy w Twoim życiu? Pomyśl sobie, czy Jezus jest tak ważny dla 
Ciebie, że potrafiłbyś dla Niego zrobić to samo co dla ojca, matki, najlepszego przyjaciela, 
własnego dziecka? 

 Patrzcie, oto moja matka i moi bracia. To wszyscy Ci, którzy zgromadzili się wokół Jezusa i 
słuchali Jego słowa. Jezus podnosi ich znaczenie uznając za własną rodzinę. Zrównuje ich ze 
swoimi najbliższymi, którzy przyszli się z Nim zobaczyć. Właśnie ze względu na słuchanie 
Jego - Słowa, które jest takie samo wczoraj, dziś i na wieki (por. Hbr 13,8). Ci ludzie zostawili 
swoją pracę, może przyszli nawet z daleka, znosząc różne niewygody. Może zostawili 
weekendowe zakupy i sprzątanie albo sączenie dobrego wina na tarasie domku... Cokolwiek 
zostawili, zrobili to, aby słuchać Jezusa. Na ile potrafię odłożyć różne swoje sprawy, usiąść w 
ciszy i posłuchać Pana w Jego Słowie? Może spycham tę czynność gdzieś na margines dnia? 
A może to Słowo mnie nie syci i nie mam motywacji?  

 ...kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. "Pełnić wolę Bożą" - te słowa 
słyszeliśmy już tak często, że może nie niosą już treści, która nas dotyka. Spróbujmy 
tłumaczyć nieco inaczej: "Kto czyni to, czego chce Bóg, ten jest bratem, siostrą i matką". Ale, 
zapytasz, czego chce Bóg, czego oczekuje ode mnie? Może tego, abyś, jak ci zgromadzeni 
ludzie, usiadł i posłuchał Pana. Jak Maria, siostra zabieganej Marty - "Marto , Marto , 
troszczysz się i niepokoisz o wiele , a potrzeba [ mało albo ] tylko jednego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę.." (Łk 10,41-42). A później, jak posłuchasz, uczyń to, co usłyszysz 

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, wlej do mego 
serca motywację do przedkładania słuchanie Ciebie w Twoim Słowie ponad wszystko inne. Daj mi 
odwagę czynienia tego, do czego porusza mnie Twoje Słowo, nawet gdy w oczach innych wyda 
się to głupotą i szaleństwem. 

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?  



 

 

25.01.2017, środa , Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła 

NAWRACAĆ SIĘ TO WIERZYĆ W DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W NAS 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia wg św. Marka 16,15-18 

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: 

 Stań dziś wśród uczniów Jezusa, którzy zaraz będą wpatrywać się w unoszącego się 
do nieba Jezusa. Jezus mówi im o znakach, które będą towarzyszyć głoszeniu 
Królestwa Bożego. Niewiele z tego rozumieją. Wszystko natomiast rozjaśnił im Duch 
Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. Pokierował nimi, aby z odwagą wyszli na ulice 
Jerozolimy głosić Ewangelię. Wtedy towarzyszyły im zapowiedziane znaki, a dzięki 
temu świadectwu uwierzyło mnóstwo ludzi. 

 Duch Święty zostaje udzielony każdemu, kto o Niego prosi. Czy wierzysz, że i na ciebie 
zstępuje? Że daje tobie wszelkie potrzebne dary? Jeśli przychodzi tobie to z trudem, to 
wyznawaj wiarę w Jego obecność. Jeśli wierzysz w to, dziękuj za Jego obecność. I proś 
o jeszcze więcej. 

 Jezus posyła Apostołów, a więc i ciebie, aby iść i głosić Ewangelię. Bardzo możliwe, że 
będą temu towarzyszyć szczególne znaki. Jednocześnie tak samo możliwe jest, że nic 
"spektakularnego" nie będzie miało miejsca. Nie ma to jednak znaczenia w obliczu 
tego, że dzięki twojemu świadectwu ktoś spotka Boga. I to będzie największym 
znakiem tego, że Duch Święty działa przez ciebie.  

 Czy wierzysz w to, że Pan chce posłużyć się tobą do tego, by ktoś przyjął Jego 
zbawienie? Czy znajdujesz w sobie chęć i odwagę, by podzielić się z kimś innym swoim 
życiem, swoim doświadczeniem Bożej miłości? Co ciebie w tym ogranicza? Proś Ducha 
Świętego, aby udzielił ci potrzebnych darów, by świadczyć. On sam najlepiej wie, czego 
tobie potrzeba. I jeszcze raz wyznawaj wiarę, że On na ciebie zstępuje. 

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 wiarę w działanie Twojego Ducha we mnie. 

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?  



 

 

26.01.2017, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W OBDAROWANIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,1-8 

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: 

 do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka (...) pragnę cię zobaczyć, pomny na twoje 
łzy - uderza czułość, z jaką św. Paweł się zwraca do Tymoteusza. Również w listach do 
innych osób (np. Tytusa) Paweł bez oporów mówi o swoich uczuciach, jakie żywi do 
adresatów. To pokazuje jak "obszerne" i gorące Paweł miał serce, jak potrafił wspaniale 
budować i dbać o relacje z ludźmi, jak jego życiem naprawdę rządziła miłość nie tylko 
do Jezusa, ale i do ludzi. Jak wyglądają twoje relacji z bliźnimi spoza rodziny? Czy 
umiesz budować i dbać o serdeczne relacje? 

 nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia - czyli mamy 
wszystko co potrzebne i konieczne, by żyć Ewangelią. Trzeźwe myślenie, by poradzić 
sobie w trudnych realiach życia i nie zboczyć z Bożej drogi. Moc, by wytrwać mimo 
wszystko, by to z Boga była siła i moc w większych i mniejszych doświadczeniach 
codzienności. Miłość, bo z wszystkich darów największa i najważniejsza jest miłość 
(por. 1Kor 13). Czego nam może brakować, że nie korzystamy w pełni z tego 
wyposażenia? Tylko wiary. Paweł podpowiada, że bojaźń, czyli lęk, nie pochodzi od 
Boga. Wątpliwości, lęki, że nie dasz rady, że nie masz siły i miłości świadczą o braku 
wiary. Mamy wierzyć Słowu Bożemu, które mówi, że Bóg dał nam ducha mocy, miłości i 
trzeźwego myślenia. Jeśli wiem (=wierzę), że coś mam, to sięgam po to i korzystam w 
razie potrzeby.  

 weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy 
Boga - nikt nie obiecuje, że życie Ewangelią będzie usłane różami. Obietnica dotyczy 
tego, że na tę trudną drogę idziemy wspaniale wyposażeni i w najlepszym towarzystwie 
- Ducha Św. Jest to decyzja - weź udział - czyli samo się nie stanie. Do tej decyzji 
potrzeba wiary. według danej mocy Boga - trzeba zawierzenia i zaufania, że miłość i 
moc Boża będzie nas wspierać stosownie do trudów, że nie zostaniemy na lodzie. 
Jesteś na to gotowy? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Duchu Święty proszę przymnóż mi wiary, naucz mnie korzystać z Twoich darów, pragnę 
żyć w obfitości i wolności dziecka Bożego. 

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?  



 

 

27.01.2017, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZEŻYĆ Z BOGIEM PRZYGODĘ WIARY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 4, 26-34 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Królestwo Boże posiada  przedziwną siłę wewnętrznego  wzrostu. Wzrasta, choć tak 
naprawdę to nie wiemy kiedy. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i 
rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem 
kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. Święty Paweł pisze czym się owo królestwo Boże 
charakteryzuje:  Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to 
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14, 17). 

 Co to w praktyce oznacza dla nas? Ano to, że w naszym życiu nie jesteśmy w stanie 
kontrolować Bożego Królestwa. Nie możemy kontrolować Boga, ale także nie jesteśmy 
kontrolować do końca naszego życia. Nie na wszystko mamy w naszym życiu wpływ. 
Nie mamy wpływu na to, jakie uczucia rodzą się w naszym sercu. Możemy je tylko 
postrzegać i z mocą Bożą porządkować. Choć człowiek współczesny ma tendencję do 
tego, aby wszystko kontrolować.  

 Pan Bóg zaprasza nas w nieznane. Bóg żywy zaprasza nas do przeżycia życiowej 
przygody. Najpierw zaprasza nas do przygody z samym sobą przez poznawanie 
samego siebie. Następnie zaprasza nas do przekraczania samego siebie. Tym jest 
właśnie rzeczywistość, którą nazywa się mądrze „transcendencja”. 

 Bóg żywy  zaprasza nas do wejścia w swoje obietnice. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie i miały je w obfitości. (J 10, 10b) Zaprasza nas do nowej jakości życia, ale 
na Jego warunkach. Z naszej strony oczekuje zaufania, że On ma moc zrealizować 
swoje obietnice. 

 Aby przeżyć Bożą przygodę potrzebna jest wiara. Przez wiarę ten, którego nazwano 
Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w 
posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. (Hbr 11, 8-9). A mój sprawiedliwy z 
wiary żyć będzie (Hbr 10,38). 

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 za wiarę w moim życiu. Dziękuję, że nie muszę niczego w swoim życiu 
kontrolować, ale wystarczy Tobie zaufać. 

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?  



 

 

28.01.2017, sobota , Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UFAĆ BOGU W NAJTRUDNIEJSZYCH SYTUACJACH 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 4, 35-41 

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: 

 Dzisiejszą Ewangelię lepiej można zrozumieć, jeśli jest czytana razem z następnym 
rozdziałem (Mk 5, 1-20). Gdy Jezus wysiada na drugim brzegu, wybiega mu na spotkanie 
opętany krzycząc wniebogłosy „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga 
Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!”. Jezus uwalnia go, a legion 
demonów wypędza w stado świń, które wbiegają do jeziora i giną.  

 Chciałbym zwrócić twoją uwagę na to, że demony krzyczały „nie dręcz mnie”, tak jakby już 
wcześniej spotkały się z Jezusem. Gdzie to nastąpiło? „On, powstawszy, zgromił wicher i 
rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!»”, lub wg. przekładu literalnego „Zamilcz! Niech będzie 
założony ci kaganiec!”. Jezus, syn Boży, rozkazuje złemu, który „wyje wiatrem” i „szarpie 
falami jeziora”, bo wie, że nadchodzi Wszechmocny Bóg. Wie dobrze, że jego władza nad 
opętanym dobiega końca, gdyż nadchodzi Zbawiciel, który wie o cierpieniu tego człowieka i 
pragnie go wyzwolić.  

 Niesamowite w tym obrazie jest również to, jak Jezus realizuje swój plan. Prześledź proszę 
jeszcze raz dzisiejszy fragment. Czy widzisz gdzieś u Jezusa pośpiech, zdenerwowanie, 
niecierpliwe wypatrywanie lub wątpliwości? Nie ma ich, gdyż to co się wydarzy jest od 
wieków zaplanowane. Chrystus kończy naukę, karze przepłynąć na drugi brzeg i kładzie 
się spać. Zły uderza wściekły i bezradny, a apostołowie tracą wiarę, wątpią i pozwalają 
ponieść się strachowi. Jezus im mówi „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam 
wiary!”  

 Gdy czytam ten fragment widzę siebie wątpiącego i przerażonego, gdy tylko dzieje się coś 
co mnie przerasta, czego nie rozumiem. Też tracę wiarę, bo bardzo często zapominam, że 
Bóg jest wciąż ze mną, chociaż Go nie widzę. Wystarczy zawołać o pomoc, zwrócić się do 
Niego, a On przyjdzie. Czy wierzysz, że to wołanie ma sens? Czy wierzysz, że Bóg ma 
rozwiązanie dla każdej sytuacji? Czy wierzysz także, że ma plan na twoje zbawienie, nawet 
jeśli jesteś daleko od niego „gdzieś na drugim brzegu jeziora”?   

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, 
naucz mnie ufności w Boże miłosierdzie. Umocnij moją wiarę! 

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 

22.01.2017, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 4,12-23 

 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 
pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo 
proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku 
morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». 
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie 
jest królestwo niebieskie». 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w 
jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a 
uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli 
za Nim. 
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili 
łódź i ojca i poszli za Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 
głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu. 
 
 
  



 

 

23.01.2017, poniedziałek – List do Hebrajczyków 9, 15. 24-28 

 
Bracia: 
Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, 
poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego 
przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili 
spełnienia obietnicy. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni 
zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale 
do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 
ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który 
co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku 
musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz 
jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę 
z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś 
sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów 
wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia 
tych, którzy Go oczekują. 
 

24.01.2017, wtorek – Ewangelia według św. Marka 3, 31-35 

 
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: 
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». 
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I 
spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi 
bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 
 

25.01.2017, środa – Ewangelia wg św. Marka 16,15-18 

 
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do 
nich: 
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. 
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do 
rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». 
 



 

 

 

26.01.2017, czwartek – 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,1-8 

 
Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia 
życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego 
umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i 
Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi 
przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o 
tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, pomny 
na twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary bez obłudy, 
jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej 
matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie. Z tej właśnie 
przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który 
jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha 
bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem 
świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w 
trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy 
Boga. 
 
 

27.01.2017, piątek – Ewangelia według św. Marka 4, 26-34 

 
Jezus mówił do tłumów: 
 
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w 
ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz 
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». 
 
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 
wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie 
gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». 
 
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A 
bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom. 



 

 

 
 

28.01.2017, sobota – Ewangelia według św. Marka 4, 35-41 

 
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: 
«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, 
tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się 
napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że 
giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, 
ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam 
wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest 
właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 
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