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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. 
  



 

 

19.02.2017, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO KOCHAĆ NIEPRZYJACIÓŁ I MODLIĆ SIĘ ZA 
NICH 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 5,38-48 

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 prawo odwetu zastąpił prawem miłości. Poprzez rezygnację z własnych praw 
(nawet w imię sprawiedliwości), w imię dobra drugiego człowieka, możemy przyczynić 
się do jego nawrócenia. Mamy nie stawiać oporu złemu, to znaczy nie odpowiadać 
złem na zło. Nie chodzi o bierność i rezygnację. Zła nie pokonuje się czyniąc jeszcze 
większą szkodę, ale eliminując je z życia, ucinając w ten sposób jego oddziaływanie na 
nas. Każdy człowiek ma prawo do obrony siebie, a wyrównanie wszelkich krzywd 
trzeba zostawić Bogu. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. 
Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,20- 21).  

 Mamy miłować naszych bliźnich, w tym również nieprzyjaciół. Nie chodzi o 
sentymentalne uczucie. Miłość ta ma się przejawiać w życzliwości, pragnieniu dobra, 
modlitwie za prześladowców. Kochanie osób nam bliskich i czyniących dobro nie jest 
niczym nadzwyczajnym. A my jesteśmy wezwani do kochania na wzór Boga. Jako Jego 
dzieci mamy się upodabniać do Ojca i kierować się nieustannie bezwarunkową i 
wielkoduszną miłością (cierpliwą, łaskawą, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości - 1 Kor 13,4-7). Bo 
jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas (1J 4,12).  

 Zalecenia: nie zwalczaj zła złem, daj temu, kto Cię prosi, kochaj swojego wroga 
pomagają porządkować nasze życie rodzinne, sąsiedzkie. Jeżeli nauczymy się 
przebaczać, czyli ustępować z udowadniania za wszelką cenę swojej racji będziemy 
nieść pokój w naszych środowiskach. Czy w moim najbliższym otoczeniu są osoby, do 
których żywię żal, urazę? Czy modlę się za nie? Co mogę zrobić, aby to zmienić? 

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, naucz mnie miłować nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,18) 

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?  



 

 

20.02.2017, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM DEMASKUJĄC SWOJĄ NIEWIARĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 9, 14-29 

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: 

 Młodzieniec, o którym pisze ewangelista, jest w sytuacji dramatycznej. Pisze bowiem: 
Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?» Ten zaś odrzekł: «Od 
dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Wszyscy są 
bezradni. Nikt sobie nie radzi z problemem. Jezus reaguje z naganą pod adresem 
uczniów: «O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was 
znosić? Można sparafrazować naganę Jezusa w jezyku współczesnym:  Tyle 
widzieliście, tyle doświadczyliście i niczego się przy Mnie nie nauczyliście. Jednym 
słowem Jezus musi wkroczyć do akcji, aby pomóc młodzieńcowi. Z jakim problemem  
sobie w życiu nie radzisz? Czy przychodzisz z nim do Jezusa? 

 Jezus stawia ojcu chłopca jeden warunek :  Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest 
dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu 
niedowiarstwu! Warunkiem uzdrowienia i rozwiązania problemu jest wiara ojca. Ojciec 
dotarł  do Mistrza z Nazaretu z powodu swojej determinacji i ta determinacja woła o 
przymnożenie wiary. Czy posiadasz determinację ojca z dzisiejszej ewangelii?  Czy 
modlisz się o dar determinacji? 

 Nasze problemy, aby były rozwiązane, potrzebują naszej modlitwy i postu. Często za 
tymi problemami stoją złe duchy, które nie istnieją w naszej świadomości, ponieważ nie 
weszliśmy na poziom walki duchowej. Jezus odpowiada uczniom jednoznacznie: A gdy 
przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go 
wyrzucić?» Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».  Czy 
odkryłeś świat walki duchowej? Czy odkryłeś moc postu? 

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 przymnóż mi wiary! Niech rośnie jak ziarno gorczycy i staje się drzewem z mocnymi 
korzeniami. 

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?  



 

 

21.02.2017, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MIEĆ ODWAGĘ WEJŚĆ W UMIERANIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 9, 30-37 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 ...nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać (...) O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni 
milczeli. Te dwa momenty dzisiejszej Ewangelii pokazują strach uczniów. Może obawiali się, 
że nie spełnią oczekiwań Jezusa? Może bali się, że w oczach innych uczniów wyjdą na 
głupków, kogoś gorszego, odmieńca, niedopasowanego? Czy tak ma wyglądać wolność 
Bożych dzieci? Może gdyby pytali i rozmawiali z Jezusem to zrozumieliby siebie samych i 
misję Jezusa, w której przecież brali udział. Ale oni milczeli, bo być może bali się upokorzenia 
wobec innych, wyśmiania, tego, że "wyjdą na dudka". Czy ciebie strach nie paraliżuje w taki 
sposób, że nie podejmujesz czegoś dobrego, bo boisz się o swoją reputację? Może nie 
wyciągniesz pierwszy ręki do zgody, bo będą cię uważać za słabeusza? Może boisz się 
powiedzieć staremu rodzicowi, że mimo trudnych chwil szanujesz go i kochasz? 
Błogosławieństwo i życie przychodzi przez śmierć, śmierć zadaną swojemu ego. (...) dawny 
nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to , byśmy już więcej nie byli w niewoli 
grzechu . Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,6-7) 

 Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Kim 
jest sługa i kto może być tym sługą? Jak rozumieć te słowa Jezusa? Oczekując postawy 
służenia, Jezus staje się dla nas wzorem przez to, co sam czyni: On, (...) ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, (...) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci - i to śmierci krzyżowej (Flp 2,6-8). Chrystus - sługa to w pierwszej kolejności ten, kto 
wypełnia misję daną przez Ojca. Pomyśl, jaka jest twoja misja na ziemi? Jeśli czasami mówisz 
w kościele o tym, jak bardzo chcesz być podobny do Jezusa, to pomyśl o umieraniu, 
szczególnie w zwykłych codziennych sprawach - ktoś musi się przemóc aby umyć naczynia, 
wyjść z psem na spacer, posprzątać, przeznaczyć czas na zabawę z dzieckiem i bycie ze 
współmałżonkiem mimo zmęczenia. A później idź i głoś Ewangelię "wszelkiemu stworzeniu" :). 

  Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi. Jezus stawia dziecko jako przykład. Dziecko nie 
kalkuluje, dziecko okazuje swoje reakcje, nie boi się ośmieszenia. Dziecko ma dystans do 
siebie, bo nie zdążyło jeszcze założyć maski. Dziecko mówi, jak jest...To prawda, że nasze 
maski są w jakiejś mierze wynikiem trudnych doświadczeń, poparzenia się w życiu, ale przez 
dziecko jako przykład Jezus mówi ci dziś - zaufaj. Pomyśl - które sfery życia budzą w tobie 
lęk? Gdzie dotykasz swojej śmierci? Wchodząc w śmierć z Jezusem - znajdziesz 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: Panie Jezu, daj mi 
odwagę bycia jak dziecko, daj mi odwagę do zaufania Tobie, szczególnie tam, gdzie dotykam 
swoich lęków. 
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?  



 

 

22.02.2017, środa , Święto katedry św. Piotra Apostoła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19 

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: 

 Stań dzisiaj w gronie uczniów i usłysz pytanie Jezusa: „Za kogo ty mnie uważasz?”. W 
obecności Pana zastanów się, kim On dla ciebie jest. Proś Ducha Świętego, aby 
otworzył tobie oczy na tę prawdę. Zajrzyj głęboko do swojego serca i zbadaj pragnienia, 
które w tobie złożył. Jezus przychodzi po to, aby te pragnienia wypełnić, on jest 
Mesjaszem, który przynosi tobie odkupienie i zbawienie, uzdrowienie i umocnienie, 
powołanie i misję. 

 Wypowiedz dziś przed Panem swoje wyznanie wiary, złożone z tego, co odczytasz w 
sobie na modlitwie. Proś Go, aby przymnażał tobie wiary. I uwielbij Go tak, jak potrafisz. 

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: 
Jezus, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Jezu, przymnażaj mi wiary. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

23.02.2017, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POGŁĘBIAĆ RELACJĘ Z BOGIEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Mądrości Syracha 5, 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: 

 Jak bardzo celnie ten krótki tekst opisuje postawę wielu ludzi, niestety też chrześcijan. 
Punktuje pułapki, w które często dajemy się złapać. Pierwsza - poleganie na bogactwach - 
czyli na materialnych zabezpieczeniach zamiast na Bogu. W czym się to objawia? Np. w 
dopuszczaniu drobnych nieuczciwości, małych oszustw (niepłacenie podatków, jazda MPK 
bez biletu), w poświęcaniu zdrowia i relacji dla pracy - wszystko dlatego, że tak naprawdę 
pieniądze są ważniejsze od Boga, bo to one zapewniają poczucie bezpieczeństwa. 

 Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów: «Któż ma 
nade mną panować?» - sprawy bardzo ze sobą połączone, bowiem poczucie wolności, 
samo-decydowania staje się często bożkiem. Pychą jest niepoddawanie się panowaniu 
Bożemu, bo oznacza to pełnienie woli swojej, nie Boga i stawianie siebie w miejscu Boga. 
Ta pozorna wolność - czyli niezgoda na poddanie się Bogu - jest w rzeczywistości 
zniewoleniem, bo słaby człowiek szybko daje się uwieść żądzom, zachciankom, swojemu 
egoizmowi szarganemu przez różne pokusy. Czy pragniesz poddać się całkowicie woli 
Bożej? Czy twoje serce nie wzdraga się na tę myśl i nie rodzi się bunt "Któż ma nade mną 
panować?" ? 

 Nie bądź bez obawy co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: 
«Wielkie jest Jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów!» - kolejna bolączka 
dzisiejszych czasów: znieczulenie na grzech. Niestety czasami pewność, że w 
sakramencie pojednania otrzymamy rozgrzeszenie powoduje, że łatwiej popadamy w 
kolejne grzechy. Zatraca się indywidualną relację z Jezusem, wpływ grzechu na nią, cały 
dramat sytuacji człowieka w stanie grzechu. Takie beztroskie podejście jest niszczące i 
powoduje stopniową śmierć wewnętrzną. Czy nie zapominasz o miłości Jezusa, Jego 
męce, dzięki której masz przebaczenie grzechów? Czy nie traktujesz spowiedzi 
automatycznie, jak rozrachunku, bilansu, pralni zapominając o osobowym Bogu i o tym, że 
spowiedź jest spotkaniem z Nim? 

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: Przepraszam Cię 
Panie, że nie zajmujesz wm oim życiu naleznego miejsca, że tak lekko traktuję grzech i wciąż 
nie umiem oddać Ci pełnej władzy nad moim życiem. Proszę Duchu Święty przemień moje 
serce, chcę byś był moim jedynym Panem. 

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?  



 

 

24.02.2017, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BUDOWAĆ  JEDNOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 10,1-12 

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: 

 Jezus przypomina Żydom i  nam Boży plan wobec małżeństwa, to, co Bóg zamierzył od 
początku: Lecz  na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoja żoną, i będą oboje jednym ciałem. 
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie 
rozdziela.  

 Grzech pierworodny uderza w jedność małżonków i od tej pory to, co przynależy do istoty 
małżeństwa - bycie  jednością, zostaje zakłócone i równocześnie zostaje zadane jako 
zadanie. To znaczy, że jedność nie jest dana małżonkom po zawarciu sakramentu, ale 
sakrament jest jakby fundamentem, na którym małżonkowie przez swój trud i z Bożą łaską 
budują jedność. 

 Gdy przyjrzymy się małżeństwom żyjącym obok nas,  to zauważamy, iż niewielu udało się 
to zadanie zrealizować. Jaka jest tego przyczyna? Po grzechu pierworodnym bliżej nam do 
rozbicia niż do jedności, dlatego budowanie jedności domaga się nieustanego nawracania 
się, ponieważ bycie bliżej Boga sprawia, że jestem także bliżej współmałżonka. 

 Nawrócenie domaga się zmiany myślenia z ludzkiego na Boże myślenie. Domaga się także 
uznania swojego grzechu i stałego przebaczania. Nawrócenie w naszym życiu domaga się 
także przyjęcia planu Bożego  i realizowania go w codzienności. 

 Stały proces nawracania się sprawia, że pogłębia się nasza jedność  na wielu 
płaszczyznach naszego życia. Jan Paweł II pisze: Dar Ducha jest życiowym przykazaniem 
dla małżonków chrześcijańskich, a zarazem podnietą, by z każdym dniem zmierzać ku 
coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie: na poziomie związku ciał, 
charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku dusz, ukazując w ten sposób Kościołowi i 
światu nową komunię miłości, jako dar łaski Chrystusowej. (Familiaris consortio, nr 19) 

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 proszę Cię 
o łaskę jedności w moim życiu, jedności z moim współmałżonkiem, jedności w mojej rodzinie, 
parafii i wszędzie tam, gdzie przebywam. 

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?  



 

 

25.02.2017, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UWIERZYĆ W BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 10, 13-16 

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: 

 Bądź uwielbiony Panie! Przyjdź Duchu Św. i daj mi mądrość oraz wiarę bym przyjął 
Słowo, które przygotował dla mnie sam Bóg. 

 Ten fragment Ewangelii pokazuje nam, jak ważne jest, aby Boga przyjmować tak jak 
dziecko z pełnym zawierzeniem i bez żadnych warunków. To na prawdę ważne. Mnie 
jednak w tym fragmencie zadziwiło coś innego "Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich 
dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego". Inne tłumaczenia używają też 
słów upominali, karcili lub gromili. Wyobraź sobie Jezusa siedzącego w towarzystwie 
starszych, kapłanów, faryzeuszy oraz tłumu dorosłych. I nagle pojawiają się dzieci 
przyprowadzone po to, by On je pobłogosławił. Zdenerwowani apostołowie, krzyczą i 
przepędzają je, bo przecież tu dzieją się sprawy ważne, poruszane są tematy dorosłych 
i wszystko jest BARDZO POWAŻNE. Gdy wyobrażam sobie apostołów zastanawiam 
się, jak często ja sam decyduję za Boga, co jest właściwe i ważne. Nie myślę tu o 
momentach, gdy zwracałem uwagę dziecku, które zbytnio rozrabiało na Mszy Św. przy 
pełnej aprobacie rodziców, bo to inny temat. Myślę raczej o chwilach, gdy więcej uwagi 
poświęcałem, by odmówić formułki modlitwy lub różaniec niż po prostu posiedzieć i 
spróbować usłyszeć Boga w sobie. Czasem ważniejsze było to, by była piękna oprawa 
oraz idealna organizacja, a na modlitwę nie wystarczało sił i skupienia. Jezus 
tymczasem zaprasza byś podszedł do Niego i dał się dotknąć, by mógł Ci 
pobłogosławić. Do tego nie trzeba nic mówić, mieć wiedzy czy też zasług, lecz po 
prostu trzeba do Niego podejść, znaleźć czas i dać się poprowadzić. 

 Czy znajdujesz czas by po modlitwie po prostu posiedzieć, nie zagadywać Boga lecz 
być z nim? Czy wierzysz, że jedyne co musisz by móc się z Nim spotkać, to podejść do 
Niego przez modlitwę, nawiedzenie Kościoła w tygodniu, spowiedź i regularną Komunię 
świętą? A On cię dotknie i na pewno pobłogosławi. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Boże Ojcze dziękuję Ci za to, że chcesz być tak blisko mnie. Dziękuje, ze zawsze amsz 
otwarte ręce i czekasz na mnie w sakramencie Spowiedzi i Eucharystii. Dziękuje CI za 
Twoją bezwarunkową miłość do 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?  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

19.02.2017, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 5,38-48 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc 
kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od 
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a 
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest 
w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 
 

20.02.2017, poniedziałek – Ewangelia według św. Marka 9, 14-29 

 
Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do 
uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy 
rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i 
przybiegając, witali Go. On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?» 
Jeden z tłumu odpowiedział Mu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do 
Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go 
pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. 
Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli». 
Odpowiadając im, Jezus rzekł: «O plemię niewierne, jak długo mam być z 
wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!» I 
przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać 
chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus 
zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?» Ten zaś odrzekł: «Od 



 

 

dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. 
Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam». Jezus mu 
odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy».  
Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» A 
Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: 
«Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie 
wchodź!» A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś 
pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął 
go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie 
pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» 
Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem». 
 
 

21.02.2017, wtorek – Ewangelia według św. Marka 9, 30-37 

 
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby 
ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po 
trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a 
bali się Go pytać. 
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to 
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem 
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być 
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, 
rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał». 
 
 
  



 

 

22.02.2017, środa – Ewangelia wgedług św. Mateusza 16, 13-19 

 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 
„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” 
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. 
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” 
Odpowiedział Szymon Piotr: „Tyjesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. 
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 
niebie”. 
 
 

23.02.2017, czwartek – Mądrość Syracha 5, 1-8 

 
Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów: «One mi wystarczą». Nie 
daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie 
mów: «Któż ma nade mną panować?» Albowiem Pan z całą pewnością 
wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?» 
Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź bez obawy co do przebaczenia, 
byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: «Wielkie jest Jego 
miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów!» U Niego bowiem jest 
miłosierdzie, ale i gniew, a na grzeszników spadnie Jego zapalczywość. 
Nie odwlekaj nawrócenia do Pana ani nie odkładaj z dnia na dzień; nagle 
bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w czasie odpłaty. Nie polegaj na 
bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w dniu 
klęski. 
 
 
  



 

 

24.02.2017, piątek – Ewangelia według św. Marka 10,1-12 

 
Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do 
Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. 
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali 
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» 
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc 
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca 
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A 
tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego 
niech człowiek nie rozdziela». 
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala 
swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli 
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». 
 
 

25.02.2017, sobota – Ewangelia według św. Marka 10, 13-16 

 
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: 
«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 
takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto 
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I 
biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 
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