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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. 
  



28.05.2017, niedziela , Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO PROSIĆ O  DARY JEGO DUCHA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List świętego Pawła do Efezjan 1,17-23 

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: 

 Tylko w Duchu Świętym jesteśmy w stanie rozumieć Pisma, poznawać Jezusa i Jego 
dzieło zbawienia człowieka, uwierzyć i świadczyć o Jego miłość do nas. Dary ducha 
mądrości i objawienia (także inne dary Ducha Świętego), które pomagają i pozwalają 
nam głębiej wnikać w tajemnicę Boga są dla nas wielką łaską. Światłe oczy serca 
pozwalają otwierać się na obecność i działanie Boga w naszym życiu, dostrzegać i 
poznawać ogrom Bożej mocy, który okazał się szczególnie w Jezusie, w Jego 
zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i posadzeniu po prawicy Ojca na wyżynach 
niebieskich. Czy jestem otwarty na dary Boże, ich działanie we mnie i przeze mnie? 
Czy nie marnuję i nie trwonię tych darów? 

 Bóg jest wszechpotężny, co objawiło się w zmartwychwstaniu Jego Syna. Skoro 
dokonał takiego dzieła, to nie ma szans, aby jakiekolwiek siły ciemności 
(Zwierzchności, Panowania, Władze, Moce) nie były mu poddane. Jeżeli wpatrujemy 
się w Boga, wsłuchujemy się w Ducha Świętego, moce złą nie wygrają walki o naszą 
duszę, a my będziemy mieli udział w chwale nieba. Jeżeli mieszka w was Duch Tego, 
który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 
(Rz 8,11). Bo Bóg wzywa nas do swego Królestwa i chwały (1 Tes 2,12). 

 Wywyższony Jezus jest Głową Kościoła - Jego Mistycznego Ciała, a my jesteśmy jego 
członkami. Jesteśmy włączeni w to ciało przez chrzest święty i działającego w nim 
Ducha. Jak mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II: „w tym ciele życie 
Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w 
sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem" (konstytucja 
Lumen gentium, 7), Czy jestem posłuszny Głowie Kościoła - Chrystusowi? Czy staram 
się być żywym, czy martwym członkiem Kościoła? 

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, proszę Cię o dar aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła (naszej parafii). 

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?  



29.05.2017, poniedziałek , świętej  Urszuli Ledóchowskiej 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ODKRYĆ PRZESZKODY DLA DZIAŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 19, 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: 

 Wydawać by się mogło, że posługa świętego Pawła była prosta. Spotyka uczniów w Efezie i 
pyta ich o Ducha Świętego. Uczniowie ze zdziwieniem odpowiadają, ze nigdy nie słyszeli o 
Duchu Świętym, otrzymali bowiem tylko chrzest Janowy. Paweł kładzie na nich ręce i 
otrzymują Ducha Świętego, który objawia się w darze języków i proroctwa. Duch Święty 
manifestuje się na zewnątrz. Gdy Duch Święty przychodzi do człowieka, widoczne jest Jego 
działanie dla innych. Czy ty modliłeś się lub nad tobą modlono się o Ducha Świętego? Czy 
Jego obecność manifestowała się na zewnątrz? 

 Praktyka dnia codziennego pokazuje, że to nie działa tak prosto. Sakrament bierzmowania jest 
tego najlepszym przykładem. Niektórzy mówią zgryźliwie, że to "ostatnie spotkanie z 
Kościołem". Dla wielu osób uczestniczących w seminariach odnowy wiary i modlitwy o Ducha 
Świętego tej manifestacji zewnętrznej prawie nie widać. Można zadać pytanie : Co jest 
przyczyną takich zmian? Odpowiedź wydaje się prosta: wewnętrzna dyspozycja człowieka. 
Żyjemy w kulturze pychy, która głęboko naznaczyła współczesnego człowieka. Pycha bowiem 
jest przeszkodą w objawianiu działania Ducha Świętego. Święty Paweł głosił Jezusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w Atenach, ale został odrzucony. Była to największa 
ewangelizacyjna porażka świętego Pawła. Pycha rozumu stała się przeszkodą w przyjęciu 
Jezusa przez Ateńczyków. Potrzebujemy odkryć, co w naszym życiu przeszkadza objawianiu 
się Bożego Ducha.  Czy prosisz Jezusa, aby objawił ci przeszkody, które blokują objawianie 
się Ducha Świętego w tobie? 

 W nas samych są również przeszkody sprawiające, że Duch Święty nie może się od razu 
zewnętrznie objawić. Potrzebuje czasu, aby przygotować nasze wnętrze na Jego obecność. 
Najszybciej doświadczają obecności Ducha Świętego ludzie skruszeni przez doświadczenia 
życiowe, często przez ich własny grzech. Taka sytuacja miała miejsce w Koryncie, w mieście 
znanym z rozpusty seksualnej.  To właśnie ludzie w Koryncie, mimo, że naznaczeni grzechami 
seksualnymi, przyjmują Jezusa do swojego życia. Oni widzą swój grzech i nawracają się, 
pragną zmiany. Zaprawdę , powiadam wam : Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego . Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie 
uwierzyli . Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. (Mt 21,31-32). 

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 
Twojego Ducha, aby objawiał mi moje przeszkody stojące na drodze do 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?  



30.05.2017, wtorek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO NA RÓŻNYCH ETAPACH SWOJEGO ŻYCIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 20, 20-27 

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: 

 Paweł kończy swoją trzecią podróż misyjną i żegna się z Efezjanami.  Więcej wypraw 
misyjnych w jego życiu nie będzie. Bóg uznał, że tyle wystarczy a teraz rozpocznie się 
dla niego nowy etap życia. Ten etap to ogołacanie z pragnień, aktywności, uwięzienie i  
szarpanie się  po sądach przed podróżą do Rzymu.  

 Aktywność człowieka  jest  potrzebna i czyni się wiele dobrego. Aktywność daje 
poczucie pewnej zaradności  i  poczucia swojej wartości.  Taki etap przeżywamy na 
ogół wieku dziecięcym, młodzieńczym i dojrzałym. Ta aktywność potrzebna jest do 
zdobycia wykształcenia, zawodu, założenia rodziny, wychowania dzieci.  

 Etap ogołacania, czyli doświadczania swoich braków i ograniczeń przychodzi, gdy 
zaczynamy tracić siły z wiekiem, zaczynamy chorować, albo doświadczamy takich 
trudności, które swym ciężarem prawie przygniatają do ziemi. W  rytmie życia człowieka 
często nakłada się to wiekiem.  Starzenie się to niezwykle ważny etap w życiu 
człowieka skłaniający do refleksji, posiadania czasu dla innych. Wtedy człowiek 
pogłębia swoją wiarę, poświęca więcej czasu na modlitwę osobistą, ale i wspierającą 
innych. Pojawia się okazja do częstszego uczestnictwa w Eucharystii.  

 Życie apostoła to ogromna ofiara i utrudzenie. Jednak wydaje się, że najtrudniejsze  
jeszcze przed Pawłem. Dopóki można działać aktywnie  czuje się jeszcze swoją 
wartość, gdy człowiek zostaje ogołacany z sił, działania, zdrowia, bycia pożytecznym w 
społeczności w której żyje,  zaczyna czuć się   niepotrzebnym. Czy pytasz Jezusa, co 
On chce uczynić i jak widzi Ciebie na twoim aktualnym etapie życia? Czy i jak 
odkrywasz plan Boga dla ciebie tu i teraz? Czy nie uciekasz od życia w 
rozpamiętywanie tego, co było i wierzysz, że Bóg ma jeszcze swój plan dla ciebie i chce 
go zrealizować? 

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, jak trudno mi, samemu z siebie, rozpoznać i zrealizować moje powołanie na moim 
obecnym etapie życia. Daj mi swojego Ducha Świętego, abym zobaczył Twój plan dla 
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?  



31.05.2017, środa , Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UWIELBIAĆ BOGA WRAZ Z MARYJĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56 

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: 

 Spotkaj się dzisiaj z Maryją, która przychodzi do ciebie, przynosząc tobie Jezusa. Z tą, 
która była tak blisko z Nim, nosząc Go pod sercem. Z tą, która najpełniej z ludzi 
realizowała słowa „ty jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba” 
(Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę, Liturgia Godzin). 

 Razem z nią uwielbiaj Boga słowami „Magnificat”. Módl się nimi w skupieniu, każdym 
wyrazem, wytrwale. Uwielbiaj Pana, bo to najpełniejsza i najbardziej bezinteresowna 
modlitwa, jaką możesz dać Bogu. Niezależnie od tego co czujesz i czy coś cię porusza 
wiedz, że Maryja razem z tobą się modli i tak jak ona jednoczysz się z Bogiem. 

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, uwielbiam Cię. 

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?  



01.06.2017, czwartek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I PRZYJĄĆ JEGO MIŁOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 17, 20-26 

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: 

 Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 
wierzyć we Mnie - Jezus modli się za nas, a Ojciec wysłuchuje wszystkich próśb Syna. 
Przeczytaj ten fragment jeszcze raz mocno sobie uświadamiając, że jest to modlitwa 
wstawiennicza Jezusa za Ciebie i Twoich bliskich, członków wspólnoty, parafii. 

 Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich 
umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Taka jedność jest niemożliwa ludzkimi siłami, 
często jej nawet nie pragniemy, albo wręcz się jej obawiamy. Dlatego kluczem jest 
najpierw przyjęcie miłości od Boga. Tylko miłość Boga może nas tak nasycić i 
przemienić tak, że "świat pozna" różnicę, że "świat" się będzie dziwił i nie będzie 
rozumiał, dlaczego tak żyjemy. Bo zaczniemy żyć logiką miłości, nie logiką zysku, 
sukcesu, egoizmu. Na ile żyjesz bożą logiką miłości? Czy można poznać, że jesteś 
umiłowany przez Ojca tak jak Jezus? Czy odczuwasz, obserwujesz, że nie jesteś "ze 
świata" (J 17,14) ? 

 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, 
w nich była i Ja w nich. Piękna obietnica Jezusa, że będzie nam objawiał Boga. Bóg 
chce się nam objawiać w konkretach życia, w jego trudach i radościach, ale potrzeba 
zatrzymania się i zastanowienia nad tym, co przeżywasz, żeby można było tę Bożą 
Obecność dostrzec. Aby zobaczyć, że wszelkie dobro jest Jego darem, że cierpienie 
udało się przetrwać dzięki Jego wsparciu, że to Jego dobre prowadzenie pozwoliło 
uniknąć tragedii... Jeśli zawierzam Bogu swoje życie, to później patrząc na nie oczami 
wiary widzę stałą Bożą obecność i miłość. 

 Tego wszystkiego dokonuje w nas Duch Św. - rozpala miłość i pragnienie służenia 
braciom, czyli czynienia miłości. Jeśli czegoś w Twoim miłowaniu brakuje, tzn. że 
brakuje Ducha Świętego. Mamy pewność, że Duch Św. jest nam posłany, bo o to prosił 
Jezus. Teraz od nas zależy, czy i na ile Go przyjmiemy i będziemy Mu posłuszni. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Duchu Św. proszę przyjdź, uzdolnij mnie do miłości i działaj w moim życiu! 

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?  



02.06.2017, piątek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO MIŁOWAĆ DRUGIEGO BEZINTERESOWNIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 21, 15-19 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa Zmartwychwstałego spożywającego śniadanie  
z uczniami. Jednak nie sam fakt śniadania jest najistotniejszy, ale pytanie, jakie Jezus 
zadaje Piotrowi: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci. Piotr bez 
namysłu odpowiada Jezusowi, że go kocha. Jednak  Piotr mówiąc, że kocha Jezusa 
użył  słowa  - filio -(miłość przyjacielska).  Jezus zapytał o miłość w znaczeniu -agape -
(miłość jako bezinteresowne oddanie się, jako służba) - tak właśnie kocha Bóg . Jezus 
pyta Piotra  po raz drugi o miłość i znów otrzymuje tą samą odpowiedź. Postanawia 
więc zapytać po raz trzeci , jednak tym razem swoim pytaniem zniża się do poziomu 
Piotra i używa już tylko słowa kochać w znaczeniu filio. Jezus, mimo że odpowiedź nie 
jest do końca taka, jakiej oczekuje, nie potępia ani nie krytykuje Piotra. Akceptuje go 
takim jaki jest. Miłość Jezusa nie jest zaborcza, mimo że chciałbym usłyszeć słowo 
miłość- agape a nie miłość w znaczeniu filio. 

 Czy mam świadomość, że w relacji z Jezusem nie muszę być doskonały ? Może 
odszedłem od niego, mój zapał nie jest już taki jak kiedyś? Jezus pyta mnie dzisiaj, czy 
go miłuję miłością bezinteresowną, czyli agape? Jeżeli nie jestem jeszcze na to gotowy, 
zadaje kolejne pytanie : Czy chcesz przy mnie być?   

 Jezus kocha nas miłością agape. Miłość Boża jest bezinteresowna, nie jest warunkowa 
i nie muszę na nią zasłużyć. Bóg jest miłością i jego istotą jest kochać. Bóg pragnie 
naszej miłości , ale jeszcze bardziej pragnie nas nią obdarzać nieustannie. Jezus 
pragnie, byś pozwolił mu kochać ciebie, byś przyjął Jego miłość. Przyjmując Jego 
miłość otwierasz się na miłość do innych. Czy ja potrafię bezinteresownie kochać 
mojego męża/żonę, moje dzieci, moich rodziców?  Czy potrafię dawać całego siebie i 
całą swoją miłość, pomimo, że otrzymuję od drugiej osoby dużo mniej ? Jaka naprawdę 
jest moja miłość?  

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 , otwórz dzisiaj moje serce, bym mógł przyjąć Twoją miłość 

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?  



03.06.2017, sobota Wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO POKOCHAĆ GO I TRWAĆ PRZY JEGO 
SERCU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 21, 20-25 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

 W tym fragmencie Ewangelii bardzo ważne jest by wspomnieć, co wcześniej się 
wydarzyło. Jezus pyta trzykrotnie Piotra, czy Go miłuje, a gdy on potwierdza przekazuje 
mu misję prowadzenia Kościoła oraz zapowiada, że umrze jako męczennik. Gdy już wie 
czym ma się zająć, co go czeka, odwraca się i wskazując na Jana pyta Jezusa: "A z 
nim co będzie Panie?".  

 Co to za postawa? Dlaczego Piotr pyta o to Jezusa? Czy przypadkiem nie brzmi to jak 
pytanie: „Panie, chyba zapomniałeś mu coś polecić! Panie zapomniałeś mu wyjawić jak 
umrze!”. Czy to nie jest pouczanie Boga?  

 Pomyśl czy nie stajesz czasami na miejscu Boga? Czy nie narzucasz innym swojej 
duchowości, miejsca w Kościele lub rodzaju modlitwy? Jezus mocno odpowiada 
Piotrowi "... cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną". Bogu zależy na każdym człowieku, 
ale dla każdego ma odpowiedni plan. Moim zadaniem jest zrozumienie tego,  czego 
chce ode mnie Bóg oraz realizacje tego w życiu. Oglądanie się na innych, 
porównywanie do siebie czy nawet pouczanie ich to nie jest moje zadanie. Dla mnie 
pierwszą i najważniejszą sprawą ma być wsłuchanie w Boga. 

 Dlatego najważniejsze jest byś się zapytał samego siebie. Czy wiem jaki jest Boży Plan 
wobec mnie? Czy potrafię w Słowie Bożym odnaleźć wskazówki jakie chce przekazać 
mi Bóg? Gdyż Bóg przygotował nam drogę, która nauczy nas miłości do Niego, by 
umiłować Go tak jak Jan, który trwał blisko Jego serca. 

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 dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję, że mnie prowadzisz drogą ku 
zbawieniu. Nie daj mi zejść z tej drogi, proszę. 

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 

28.05.2017, niedziela – List świętego Pawła do Efezjan 1,17-23 

 
Bracia: 
Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam 
ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. 
Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do 
której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na 
podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z 
martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad 
wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad 
wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w 
przyszłym. 
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 
wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który 
napełnia wszystko wszelkimi sposobami. 
 
 

29.05.2017, poniedziałek – Dzieje Apostolskie 19, 1-8 

 
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej 
położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy 
otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: 
«Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest 
przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan 
udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, 
który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, 
przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, 
Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. 
Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do 
synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i 
przekonując o królestwie Bożym. 
 
 



30.05.2017, wtorek – Dzieje Apostolskie 20, 20-27 

 
Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do 
niego przybyli, przemówił do nich: 
 
«Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy 
stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i 
doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie 
uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że 
przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując 
zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia 
w Pana naszego, Jezusa. 
 
A teraz, przynaglany przez Ducha, udaję się do Jeruzalem; nie wiem, co 
mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym 
zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię 
sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które 
otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski 
Bożej. 
 
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, 
już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien 
niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli 
Bożej». 
 
 

31.05.2017, środa – Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56 

 
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 
pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». 
Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana,  
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  



Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.  
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą  
wszystkie pokolenia.  
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.  
święte jest Jego imię,  
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie  
nad tymi, co się Go boją.  
Okazał moc swego ramienia,  
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.  
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.  
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.  
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,  
pomny na swe miłosierdzie.  
Jak przyobiecał naszym ojcom,  
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 
 
 

01.06.2017, czwartek – Ewangelia według św. Jana 17, 20-26 

 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił 
się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas 
jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi 
dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 
Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, 
że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. 
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja 
jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie 
przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, 
lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im 
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, 
w nich była i Ja w nich». 
 
 
  



02.06.2017, piątek – Ewangelia według św. Jana 21, 15-19 

 
Gdy Jezus ukazał sie swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do 
Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do 
niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 
Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po 
raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, 
że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: 
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego 
Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś 
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, 
dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi 
Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! 
 
 

03.06.2017, sobota – Ewangelia według św. Jana 21, 20-25 

 
Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, 
Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował 
Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: 
«Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?» 
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?» 
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż 
tobie do tego? Ty pójdź za Mną!» 
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie 
powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż 
przyjdę, to cóż tobie do tego?» 
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A 
wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych 
rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to 
sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


