
 

 

 
Nawracać się 

 
4 tydzień Wielkiego Postu 

 
 

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
 

 
 
 

„tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę”. 
 

 (Ewangelia św. Jana 6,37) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Parafia NMP Bolesnej, Wrocław – Strachocin, 26.03.2017 

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, Ewa i Wojciech Palczyńscy, Marek Mikucki 

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. 
  



 

 

26.03.2017, niedziela  

NAWRACAĆ SIĘ, TO SZUKAĆ UZDROWIENIA U BOGA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 9, 1-41 

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: 

 Zgodnie z panującymi przekonaniami uczniowie uznawali cierpienie jako karę za 
grzechy. Jezus definitywnie odrzuca takie rozumienie cierpienia. Istnieje cierpienie 
niezawinione. Sens ludzkiego cierpienia możemy szukać w łączności z cierpieniem, 
męką i śmiercią Jezusa, Syna Bożego. Bóg zamiast usunąć cierpienie z ziemi, sam je 
podjął. Jakiego cierpienia doświadczam? Na co Bóg chce mi zwrócić przez nie uwagę? 

 Siloam; Nazwa sadzawki „posłany” wskazuje na samego Jezusa, który jest posłany 
przez Ojca, aby głosić słowa Boże i wypełnić Jego wolę. Tą wolą jest zbawienie 
wszystkich ludzi. Czy ja szukam woli Boga względem siebie? 

 Jezus uzdrawiając w szabat naruszył prawa żydowskie. W ten sposób podkreślił swoje 
boskie pochodzenie. On Syn Boży ma prawo działać w dniu przeznaczonym Bogu, aby 
przez te dzieła Bóg był uwielbiony. Jednocześnie w tym wydarzeniu pokazał, że to nie 
człowiek pierwszy dostrzega Boga, ale Bóg człowieka ze wszystkimi jego potrzebami. 

 Jezus, który jest Światłością świata otwiera człowiekowi oczy i objawia mu prawdę o 
Bogu. Przez swoje dzieła obdarza człowieka łaską wiary. Postawa faryzeuszów, 
wyrażona słowem „widzimy” wyraża zamknięcie na słuchanie i poznanie Prawdy. Oni 
nie chcieli uznać w  Jezusie Syna Bożego. W czym przejawia się moja ślepota? Jakie 
sprawy w moim życiu wymagają przejrzenia, uzdrowienia i dotyku miłości Jezusa? Co 
już zostało uzdrowione pod wpływem wiary? 

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: 
Otwórz Panie moje oczy i serce. Chcę widzieć Ciebie. 

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?  



 

 

27.03.2017, poniedziałek  

NAWRACAĆ SIĘ, TO UWIERZYĆ W BOŻE  OBIETNICE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 4, 43-54 

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: 

 Człowiek potrzebuje oglądać znaki i cuda, zwłaszcza te, które dotyczą jego samego. 
Jednak okazuje się, że to wszystko nie wystarcza. Człowiek może oglądać znaki i cuda 
i się nie nawrócić. Potrzebujemy bowiem budować głębokie relacje z Bogiem żywym, 
aby wzrastać w zaufaniu do Niego. Co sprawiło, że syn urzędnika został uzdrowiony? 
Jan ewangelista pisze o tym jednoznacznie: Uwierzył człowiek słowu, które Jezus 
powiedział do niego, i poszedł. Gdy urzędnik wrócił do domu zapytał się, o której 
godzinie jego syn poczuł się lepiej: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go 
gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: 
«Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Znak uzdrowienia potrzebny był 
rodzinie urzędnika, aby uwierzyli i nawrócili się. 

 Wiara biblijna oparta jest bowiem o słowo Boże. Potrzebujemy wzrastać w poznawaniu 
słowa Bożego. Potrzebujemy oczekiwać zmian w naszym życiu, gdy Bóg wypowiada do 
nas Swoje słowo. Jak często modlisz się ze słowem Bożym? Czy słowo Boże zmienia 
twoje myślenie, pragnienia, sens życia? Z jakimi problemami zmagasz się w swoim 
życiu? Czy spoglądasz na nie przez pryzmat słowa Bożego? 

 Bóg składając swoje obietnice ma moc je zrealizować. Maryja otrzymała obietnicę w 
tajemnicy zwiastowania: Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a 
jego panowaniu nie będzie końca. (Łk 1, 32-33). Wydawało się, że ta obietnica ma swój 
koniec pod krzyżem, gdy Jezus umierał. Ale Maryja trwa w nadziei, że Bóg ma moc 
wypełnić to, co obiecał, mimo tego, że wszystkie okoliczności są przeciw. Jakie 
obietnice otrzymałeś w swoim życiu od Boga żywego? Czy trwasz w nadziei, że Bóg we 
właściwym czasie zrealizuje wobec Ciebie swój plan? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziekuję za moc Twojego słowa. Dziekuję, że mogę wierzyć Twojemu słowu, które 
nie wraca bezowocne, ale czyni to, co Ty zamierzyłeś. 

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?  



 

 

28.03.2017, wtorek  

NAWRACAĆ SIĘ TO IŚĆ ZA SŁOWEM PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 5, 1-16 

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: 

 Czy chcesz wyzdrowieć? Bardzo dziwne pytanie, brzmi nieco ironicznie. Człowiek czeka 
na uzdrowienie 38 lat a Jezus pyta się go, czy ten chce wyzdrowieć. Ale to pytanie ma 
sens. Po tylu latach chory już tak przyzwyczaił się do swojej sytuacji, że potrzebował 
prostego, mocnego, jasnego słowa, które uświadomiło mu kim jest i w jakiej sytuacji się 
znajduje. Każdy z nas po pewnym czasie przyzwyczaja się do miejsca, ludzi, biegu spraw. 
Usypiemy i czasem kręcimy się wokół własnych spraw jak chomiki na kołowrotku. 
Potrzebujemy Jezusa i Jego Słowa, aby zobaczyć na nowo, że jesteśmy Bożymi dziećmi a 
naszym przeznaczeniem jest Boże królestwo. Pytaj Jezusa - Panie kim jestem i dokąd idę? 

 Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Odpowiedź chorego 
zupełnie nie pasuje do zadanego pytania. Ta odpowiedź pokazuje, że chory po tych 
wszystkich latach był już zanurzony w swoim świecie, myślał w innych kategoriach.  Chory 
był zafiksowany na swoje rozwiązanie - ktoś miał mu pomóc dotrzeć do uzdrowieńczej 
wody. A Jezus przychodzi i pokazuje mu zupełnie nową perspektywę. Czy pozwalasz 
Jezusowi przychodzić do Ciebie przez Słowo, czy wsłuchujesz się w rozwiązania, które 
proponuje Jezus?  

 Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Daj się zaskoczyć 
Jezusowi i Jego rozwiązaniom. Wpatruj się przez Boże Słowo w to, jak Bóg widzi Ciebie a 
nie koncentruj się na tym, jak widzisz samego siebie. Patrz przez okulary Pana, a tymi 
okularami jest Biblia. 

 Pomyśl, że ta sadzawka pełna wody jest podobna do Ciebie napełnionego słowem Pisma 
Świętego. Gdy będziesz pełny Słowa - będziesz je znał, powtarzał, napełniał się nim, to 
przyjdzie czas, gdy w twoim sercu też dokona się poruszenie - coś cię dotknie, coś 
zrozumiesz, Słowo objawi ci coś ważnego, wezwie cię do jakiegoś działania. Pójdziesz za 
tym i stanie się cud. Jak z wszystkimi, którzy przy sadzawce reagowali na poruszenie się 
wody. 

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, chcę Cię 
nieustannie pytać o to, jak Ty mnie widzisz, kim jestem w Twoich oczach? Objaw mi prawdę o 
mnie samym.  

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

Actio (działanie) 

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



 

 

29.03.2017, środa  

NAWRACAĆ SIĘ PRZYCHODZĄC DO TEGO, KTÓRY DAJE WOLNOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Proroka Izajasza 49, 8-15 

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: 

 Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. Ile razy już to Bogu mówiłeś? Ile razy 
wyczekiwałeś Boga „jak zeschła ziemia łaknąca wody”, bo trudności życia, różne braki, 
uciążliwości i konieczność walczenia o zwykłe, codzienne sprawy tak dawały Ci się we 
znaki, że miałeś już dość wszystkiego? 

 Rodzicom, szczególnie matkom, trudno sobie wyobrazić, aby mogły zapomnieć o 
swoim dziecku, zostawić je gdzieś i nie troszczyć się o nie. Prorok używa tak mocnego 
porównania, aby pokazać, że troska Boga o nas przekracza nasze pojmowanie. Bo jeśli 
niemożliwe jest aby matka zostawiła dziecko na pastwę losu, to o wiele bardziej 
niemożliwe jest, aby Bóg zostawił Ciebie. 

 W jaki sposób Bóg przychodzi nam z pomocą i odpowiada na nasze wołanie? O kim 
mówi prorok: „A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić 
kraj, (…) aby rzec więźniom: «Wyjdźcie na wolność! To słowo wypełniło się w osobie 
Jezusa Chrystusa, który już na początku swojej działalności, w synagodze w Nazarecie, 
nawiązuje do tych słów Izajasza: „Duch Pański posłał mnie, abym więźniom głosił 
wolność, abym uciśnionych odsyłał wolnymi” (Łk 4,18).  Odpowiedzią Boga na Twoje 
wołanie jest Jezus, Boży Syn. Przychodź do niego i mów Mu, co ci dolega.  

 Czego możesz się spodziewać przychodząc do Jezusa? On chce dać Ci wolność: „aby 
rzec więźniom: «Wyjdźcie na wolność”! .On Cię nasyci: „zaprowadzi ich do tryskających 
zdrojów”. W Nim i z Nim doświadczysz radości: „Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj 
się, ziemio”! On da Ci to, czego potrzebujesz do życia: „będą się paśli przy wszystkich 
drogach”. 

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,  abym chciał przychodzić do Ciebie z moimi bólami i troskami. Nie daj mi długo 
czekać na radość, pokój i wolność, które przynosisz. 

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?  



 

 

30.03.2017, czwartek  

NAWRACAĆ SIĘ BY BYĆ PRZYJACIELEM BOGA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Wyjścia 32, 7-14 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich - Bóg prosi o pozwolenie człowieka? 
Niezmienny Bóg zmienia zdanie pod wpływem Mojżesza? Tajemnicę może pomóc 
zrozumieć inny fragment Księgi Wyjścia (33,11) - Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w 
twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Bóg jest tak dobry i pokorny, że uniżył się do 
pozycji przyjaciela człowieka, swoją niepojętą istotę przybrał w ludzkie emocje, by 
Mojżesz mógł z Nim mieć jakąś relację. Pan chciał mieć z Mojżeszem przyjacielską 
relację i w taki sposób z nim rozmawiał. Czyli dzielił się z Mojżeszem swoim bólem, 
radził się jak przyjaciela. 

 Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana - Mojżesz sam miał problemy z ludem, 
często złościł się na niego i skarżył Bogu. Nie wykorzystuje jednak sytuacji, by się ich 
pozbyć i prosić Boga, żeby to z jego z rodu stworzył nowy lud. Wielka jest pokora 
Mojżesza, który w ten sposób okazuje swoje podobieństwo do Boga. Widzimy w tym 
fragmencie rozmowę przyjaciół tak naprawdę podobnych do siebie. Bliska relacja z 
Bogiem upodobniła Mojżesza do Niego - nabrał pokory, miłości do ludu, miłosierdzia i 
waleczności o dobro bliźnich. Kto z kim przestaje, takim się staje :) Czy twoja relacja z 
Bogiem zaczęła cię do Niego upodabniać? Czy widzisz jakąś różnicę, zmianę, która 
niepostrzeżenie się dokonała dzięki przestawaniu ze Słowem Bożym? 

 Bóg chce być twoim przyjacielem. Chce na modlitwie rozmawiać z tobą jak przyjaciel - 
żebyś wylewał przed Nim swoje serce, radził się Go, ufał Mu. Ufać można komuś, kogo 
się dobrze zna, z kimś przeszło się już jakąś drogę i on nie zawiódł. Czy masz wspólną 
drogę z Jezusem? Doświadczenia wspólnego przejścia przez jakieś trudy, Jego 
wierności i bliskości? Czy uważasz, że Jezus jest twoim przyjacielem? Czy ty uważasz 
się za Jego przyjaciela? Co możesz zrobić, aby rozwijać tę przyjaźń? 

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: 
Dziękuję Ci Panie za Twoją bliskość, dobroć i przyjaźń! Duchu Święty proszę, pomóż mi 
zostać bliskim przyjacielem Jezusa. Pomóż mi zaufać, pomóż mi kochać, przemieniaj moje 
serce! 

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?  



 

 

31.03.2017, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ PRZEZ UFNE PODDANIE SIĘ WOLI BOŻEJ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 7, 1-2. 10. 25-30 

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: 

 Przecież my wiemy skąd  On pochodzi. Uczeni w piśmie znali proroctwa o nadejściu 
Mesjasza i miejscu narodzin Jezusa w Betlejem,  ale dla swoich interesów zataili ten 
fakt przed ludem. Obawiali się że wtedy lud uzna Jezusa za Mesjasza. Czy w życiu 
dzielisz się wiedzą z innymi czy ją ukrywasz, aby uzyskać  korzyść, zachować pozycję 
lub stracić przychylność innych? Czy w życiu  uparcie tkwisz przy swoim zdaniu, 
niezależnie od tego, czy masz rację czy nie? 

 „Czyżby zwierzchnicy naprawdę przekonali się, że on jest Mesjaszem?” Faryzeusze 
zaślepieni nienawiścią nie chcą dostrzec faktów cudów słów Jezusa który obnaża ich 
obłudę i demaskuję  złe zamiary. Czy w życiu wydaję sądy powielając opinie innych 
ludzi, jak niektórzy mieszkańcy Jerozolimy, którzy  opierali się na tym co mówili 
faryzeusze pełni niechęci do Jezusa?  

 „Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który mnie 
przysłał.” Czy przyjmujesz bezwarunkowo słowa Jezusa,  gdy mówi że Bóg go posłał? 
Czy oczekujesz znaków? Niewiara słuchających Jezusa podsycana przez przywódców 
religijnych wzbudza w nich przekonanie że  Jezus mówiący „ Jestem posłańcem 
Bożym” w ich oczach jest bluźniercą co powoduje w nich jeszcze większą nienawiść  i 
chęć pojmania  go. 

 „….jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ Jego godzina jeszcze nie 
nadeszła”. Jezus wiedział że Żydzi chcą go zabić, lecz mimo to zdecydował się pójść 
do Jerozolimy na Święto Namiotów i wypełniać swoją Misję. Jezus wiedział że jego 
godzina jeszcze nie nadeszła i nic nie stanie się ponad to, co zamierzył Ojciec. Czy 
ufasz Bogu  że to wszystko co w Twoim życiu się dzieje jest zgodne z Bożym planem ? 

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, moje życie powierzam Tobie, dlatego wlej w moje serce odwagę wiary w to, że 
wszystkie moje sprawy idą we właściwym kierunku.  

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?  



 

 

01.04.2017, sobota  

NAWRACAĆ SIĘ TO WIELBIĆ BOGA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 7, 40-53 

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 przemawia do tłumu. Głosi Dobrą Nowinę, że nadeszło zbawienie dla 
grzeszników. Tłumaczy ludziom, że jest właśnie oczekiwanym Mesjaszem, Synem 
Boga (J 7, 14-36). Słowa te rozbudzają serca i umysły ludzi. Jedni zaczynają wierzyć, 
lecz inni wpadają w gniew i nawet chcą Go pojmać. Dlaczego Jezus wzbudza takie 
emocje? Jakiego argumentu używają Jego przeciwnicy (J 7, 41)? Słuchający Jezusa 
ludzie widzieli w Jezusie człowieka. Każdy miał jakieś wyobrażenie Mesjasza i czasów, 
kiedy On przyjdzie. Jezus mówił pełny Ducha Świętego, lecz tylko ci, którzy "zamknęli 
oczy" a otworzyli serca, byli w stanie uwierzyć w Niego. 

 Zastanawiam się teraz, co powoduje, że w moim życiu Jezus Chrystus nie jest 
bezwzględnie na pierwszym miejscu.  Codziennie muszę załatwić tyle spraw, 
zaplanować działania na nadchodzące dni a przez to często brakuje czasu dla Niego 
lub wyrywam tylko kilka marnych minut by się pomodlić, jak mnie wyuczono w 
dzieciństwie. A przecież On jest prawdziwym Bogiem i nie ma nikogo ważniejszego w 
moim życiu nawet, jeśli inni ludzie lub "codzienność" mówi inaczej. 

 Dziś Panie staję przed Tobą i chcę Cię wychwalać. Zapraszam Cię byś się modlił(ła) 
bez tłumaczenia swoich upadków, bez próśb oraz oczekiwań, lecz tylko słowami 
uwielbienia. Proszę wsłuchaj się w swoje serce, bo tylko "zamknięte oczy i uszy" na 
argumenty za i przeciw, strapienia codzienności oraz wewnętrzne rozterki mogą Cię 
otworzyć na Ducha Św.  

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: 
Uwielbiam Ciebie Panie Jezu Chryste. Uwielbiam Cię za dar Twojej miłości, dzięki której 
powołałeś mnie do życia. Bądź wywyższony w niebiosach i na ziemi.  

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 

26.03.2017, niedziela – Ewangelia według św. Jana 9, 1-41 

 
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od 
urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co 
się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. 
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż 
to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a 
inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja 
jestem». 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do 
faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 
Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od 
Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób 
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich 
rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim 
mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». 
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas 
pouczasz?» I wyrzucili go precz. 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim 
Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 
 
 
 
 
  



 

 

27.03.2017, poniedziałek – Ewangelia według św. Jana 4, 43-54 

 
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam 
stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak 
przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, 
co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. 
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem 
przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, 
którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, 
udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już 
bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków 
i cudów, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: 
«Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, 
syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, 
i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, 
mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. 
Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». 
Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: 
«Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.Ten już drugi znak 
uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. 
 

28.03.2017, wtorek – Ewangelia według św. Jana 5, 1-16 

 
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. 
W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po 
hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo 
chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. 
Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu 
cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że 
czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?» 
Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie 
wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja 
dochodzę, inny wstępuje przede mną». 
Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast 
wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. 
Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś 
jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy». 
On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje 
nosze i chodź». Pytali go więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i 
chodź?» Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus 



 

 

odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. 
Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. 
Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». Człowiek 
ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi 
prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. 

29.03.2017, środa – Księga Proroka Izajasza 49, 8-15 

 
Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu 
zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem 
przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone 
dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym 
w ciemnościach: „Ukażcie się!” 
Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym 
wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie 
porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad 
nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry 
zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. 
Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z 
krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, 
wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, 
zlitował się nad jego biednymi». 
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał ». «Czyż może 
niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!» 
 

30.03.2017, czwartek – Księga Wyjścia 32, 7-14 

 
Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, 
który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, 
którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i 
oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który 
cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». I jeszcze powiedział Pan do 
Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, 
aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić 
wielkim ludem». Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, 
i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, 
który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to 
mają mówić Egipcjanie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich 
wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi”? Odwróć zapalczywość 



 

 

Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij 
na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na 
samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym 
jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym 
potomkom i posiądą ją na wieki”». Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie 
zamierzał zesłać na swój lud. 

31.03.2017, piątek – Ewangelia według św. Jana 7, 1-2. 10. 25-30 

 
Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi 
zamierzali Go zabić. 
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali 
się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. 
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, 
którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. 
Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? 
Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, 
nikt nie będzie wiedział, skąd jest». 
A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i 
wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz 
prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go 
znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał». 
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, 
ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. 
 
 

01.04.2017, sobota – Ewangelia według św. Jana 7, 40-53 

 
Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie 
jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – 
czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz 
będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, 
skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy 
chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.   
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: 
«Czemu go nie pojmaliście?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze 
nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek». Odpowiedzieli im faryzeusze: 
«Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy 
uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». 
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem 



 

 

przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go 
wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?» Odpowiedzieli mu: «Czy 
i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z 
Galilei». I rozeszli się – każdy do swego domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


