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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. 

 
  

29.09.2017, piątek – Ewangelia według św. Jana 1,47-51 

 
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, 
to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego 
Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię 
zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu 
Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! 
Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem 
cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem 
powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie 
niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna 
Człowieczego. 
 
 

30.09.2017, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 9, 43b-45 

 
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On 
powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te 
słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie 
rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie 
pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie. 
 
 
  



27.09.2017, środa – Ewangelia według św. Łukasza 9,1-6 

 
Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi 
duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo 
Boże i uzdrawiali chorych. 
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, 
ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś 
domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby 
was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg 
waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, 
głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. 
 

28.09.2017, czwartek – Księga proroka Aggeusza 1, 1-8 

 
W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego 
miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do 
Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana 
Jozuego, syna Josadaka: 
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, 
aby odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez 
proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali 
w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A 
teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim 
postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie 
pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; 
okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, 
pracuje dla dziurawego mieszka. Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie 
się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie 
drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – 
mówi Pan». 
 
 
  

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. 
  



24.09.2017, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAWRACAĆ SIĘ Z PYCHY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Izajasza 55, 6-9 

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: 

Ø Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Czy to 
znaczy, że Bóg nie zawsze jest blisko? Warto spojrzeć na to z innej strony - kto 
podejmuje decyzje, kto jest Panem? Człowiek chce we wszystkim panować - chce 
wybierać dobro lub zło, chce też wybierać czas swojego nawrócenia. Tymczasem 
nawrócenie jest łaską, zobaczenie prawdy jest łaską (np. gdy Piotr powiedział, że Jezus 
jest Synem Boga żywego, Chrystus potwierdził: nie objawiły Ci tego ciało i krew, ale 
Ojciec mój  (Mt 16,17), w innym miejscu św. Paweł mówi, że nikt bez pomocy Ducha 
Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus 1Kor 1,3b). Jest ogromną pychą 
rezerwowanie sobie decyzji o skorzystaniu lub nie z łaski nawrócenia i wiary: nie 
zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego 
nawiedzenia powiedział Jezus o Jerozolimie (Łk 19,44). Ta łaska może nie być dana 
drugi raz. Ostatecznie to Bóg decyduje, to Bóg jest dawcą i Panem. 

Ø Kto jest Panem Twojej duszy i jej życia? Kto/ co kieruje Twoim życiem duchowym - 
czas, upodobania, standardy życiowe, lęki, uczucia...? Odkładanie spowiedzi - 
zakładasz, że dożyjesz chociażby jutra, poświęcanie czasu na różne rzeczy tak, że nie 
starcza na modlitwę - zakładasz, że to się kiedyś zmieni, zaniedbanie niedzielnej 
Eucharystii - zakładasz, że uda się wyspowiadać i pójść na następną, nie chce się 
modlić - czekasz, aż się uczucia zmienią... Wszystko to (i inne) są przykłady panowania 
nad nami przez różne bożki. Nie kierowanie się przykazaniem i wolą Bożą, ale 
uczuciami, swoimi pomysłami i przekonaniami. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę - 
wzywa dziś Bóg.  

Ø Czy dostrzegasz jakąś swoją ścieżkę, którą czas porzucić? Zniewolenie przez jakieś 
przekonanie, przyzwyczajenie, które sprawia, że jesteś nieposłuszny Bogu, choć może 
do tej pory nie zdawałeś sobie z tego sprawy? Jeśli tak, to jest to ten moment, kiedy 
Pan pozwala Ci się znaleźć. To czas, kiedy Bóg swoją łaską uzdalnia do nawrócenia - 
dokonania takiej zmiany, która o własnych siłach nie byłaby możliwa.   

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. prosżę, pokaż mi prawdę i wyzwól Twoją łaską! 

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 

24.09.2017, niedziela – Księga Izajasza 55, 6-9 

 
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest 
blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje 
knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do 
Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są 
myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak 
niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli 
moje – nad myślami waszymi. 
 
 

25.09.2017, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 8, 16-18 

 
Jezus powiedział do tłumów: 
«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod 
łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy 
wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, 
ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. 
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie 
ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma». 
 
 

26.09.2017, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 8, 19-21 

 
Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do 
Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na 
dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją 
matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają 
je». 
 
 
  



30.09.2017, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ SERCEM WSZYSTKIE SŁOWA JEZUSA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 9, 43b-45 

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: 

Ø Dobrze jest chodzić za Jezusem, gdy jest mi dobrze i wygodnie. Łatwo jest wyznawać 
wiarę w Jezusa, gdy firma mi dobrze prosperuje, dzieci dobrze się uczą i są zdrowe. 
Gorzej jest wyznawać wiarę, gdy żyję w biedzie, w perspektywie braku pracy i braku 
zdrowia.  

Ø Takie czy inne cierpienie wpisane jest nasze życie. Po grzechu pierworodnym 
naznaczeni jesteśmy cierpieniem i śmiercią. Ważne jest, aby spoglądać na wydarzenia 
swojego życia, także cierpienia i śmierci, oczami wiary. Potrzebujemy wzrastać w 
wierze. Potrzebujemy wiary podobnej do wiary Marty, która wyznaje przy grobie 
Łazarza: Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 
wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest 
Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. 

Ø Każdy z nas czegoś nie rozumie, do czegoś dojrzewa. My również doświadczamy tak 
jak uczniowie: Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak 
że go nie pojęli. Możemy przychodzić do Jezusa i prosić Go z całą odwagą, aby nam 
wyjaśnił nasze wątpliwości. Często potrzebujemy wołać jak Bartymeusz o przejrzenie w 
naszym życiu, o wzrok wiary. 

Ø Czy wyznajesz z pokorą Jezusowi, że jesteś ślepcem, tak jak Bartymeusz i prosisz Go 
o wzrok wiary? Czy potrafisz wyznać Jezusowi, że twoje cierpienie cię przekracza i 
miażdży? Co robisz ze swoim cierpieniem? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za pokorę w moim życiu.  Dziękuję, że pozwalasz mi ujrzeć moją ślepotę 
i głupotę. Dziękuję, że jesteś ze mną. 

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? 

25.09.2017, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ ŚWIATŁEM EWANGELII 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 8, 16-18 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Dziś stań przed Jezusem i spróbuj sobie wyobrazić to, o czym On opowiada. Wyobraź 
sobie, że jesteś w jakimś pomieszczeniu, trzymasz w ręku zapaloną lampę. Następnie 
przykryj lampę garnkiem - zobacz co się dzieje. Postaw pod łóżkiem, czy nadal oświetla 
pomieszczenie? Światło w żaden sposób nie wydostaje się na zewnątrz, nie oświetla 
pomieszczenia w którym jesteś. Nic nie widzisz, bo jest po prostu ciemno. Postaw 
wreszcie lampę na świeczniku? Czy zauważasz jak łatwo jest ci się teraz poruszać po 
pomieszczeniu, że widzisz bardzo dokładnie to wszystko, co się w nim znajduje. 

Ø Tym światłem jest życie Ewangelią na co dzień. Jak to się realizuje w twoim życiu? 
Jakim jesteś świadkiem Chrystusa? Jak rozumiesz słowa Pana: „Uważajcie więc, jak 
słuchacie?”  

Ø Teraz wyobraź sobie, że to ty jesteś tą lampą. Może zadaj sobie pytanie: Czy świecę? 
Czym świecę? Jak daję światło? Czy moje światło jest intensywne? Czy może jest ono 
zakryte pod garncem, albo schowane pod łóżkiem. Czy jestem dla swych bliźnich 
lampą na świeczniku, która pozwala im widzieć dokładnie to co jest wokół nich? 

Ø Proś Jezusa, by uzdolnił cię do dawania świadectwa o Nim i o Jego miłości. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie, daj mi być światłem dla innych. 

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

Actio (działanie) 

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



26.09.2017, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSŁUCHIWAC SIĘ W SŁOWO BOŻE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 8, 19-21 

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: 

Ø Do Jezusa, który nauczał i leczył ludzi przychodzi Jego Matka z najbliższymi krewnymi. 
Nie mogą przejść przez tłum, więc za pośrednictwem stojących przed nimi ludzi 
wzywają Jezusa, by się z nimi spotkał. Mają Mu coś do zakomunikowania i aby 
podkreślić wagę swej misji, zabierają ze sobą Maryję. 

Ø Postawa krewnych przypomina mi, że czasami i ja zachowuję się podobnie względem 
Jezusa. Znam Go od dawna, jestem przy Nim w codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy 
Św. oraz służę Mu swoim czasem i zdolnościami. Tymczasem między Nim a mną, stoi 
tłum biedaków, wykolejeńców i grzeszników, a przez to On nie słyszy moich próśb, 
narzekań czy też błagań. To dlatego nie odpowiada! Włączam więc w modlitwę Matkę 
Boską, świętych by za ich wstawiennictwem osiągnąć swój cel. By otrzymać to, po co 
przyszedłem. Lecz wciąż nic się nie dzieje i czuję się jakbym był daleko od Niego, 
gdzieś za plecami tych, którzy mają z Nim kontakt! Czy On już mnie nie zauważa? 
Dlaczego milczy, gdy to JA proszę Go o pomoc! 

Ø Jezus odpowiada "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i 
wypełniają je". Jak wygląda w tym świetle moja bliskość z Jezusem? Czy przypadkiem 
nie chcę by był takim jakiego w tym momencie potrzebuję? Czy w poznawaniu Boga, 
byciu z Nim w obrzędach Kościoła i formułkowej modlitwie nie zapomniałem, by słuchać 
Jego Głosu?  

Ø Myślę, że Pan Jezus chce bym zapomniał czasami kim jestem, co wiem o Nim i jaką 
mam rolę w życiu. Chce bym zobaczył, że jak inni w tłumie jestem wyłącznie 
grzesznikiem, chorym i zagubionym człowiekiem. Zaprasza bym wsłuchał się w Jego 
Słowo skierowane tylko i wyłącznie do mnie. 

Ø Może dziś warto zapomnieć wszystkie regułki modlitw i schematy próśb, by po prostu 
wsłuchać się w ten krótki tekst Ewangelii z otwartym sercem oraz pytaniem „Co chcesz 
mi powiedzieć Panie?”. 

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: Co 
chcesz mi Powiedzieć Panie? Mów, sługa twój słucha! <trwaj w ciszy> 

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? 

29.09.2017, piątek , Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIEDZIEĆ, ŻE BÓG MNIE ZNA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 1,47-51 

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: 

Ø Skąd mnie znasz? To pytanie zadajemy osobom, których nie widzieliśmy, a które 
mówią, że nas znają. Ale skąd? Zastanawiamy się. Wówczas albo od razu pada 
odpowiedź, albo sami się domyślamy. Może ktoś o nas coś powiedział, może ta osoba 
obserwuje nas już od jakiegoś czasu.  

Ø Natanael też zadaje to pytanie Jezusowi. Skąd mnie znasz? Jezus odpowiada: 
„Widziałem Cię pod drzewem figowym” (J 1,48b). Co tam robił Natanael? Musiało to 
być coś szczególnego dla Niego, gdyż na słowa Jezusa zawołał: „Rabbi, Ty jesteś 
Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1, 49b). 

Ø W psalmie 139 psalmista woła: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy 
siadam i wstaję. widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci 
znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości.” (Ps. 
139, 1-4). W innym miejscu Bóg mówi, że zna mnie po imieniu (por. Wj, 33, 12c) oraz, 
że moje imię jest wyryte na Jego dłoniach (por. Iz 49,16a). A więc nie jestem kimś 
obojętnym dla Boga. Jestem kimś wyjątkowym, skoro, dał sobie wyryć moje imię na 
swoich dłoniach.  

Ø Jeśli jestem kimś wyjątkowym to jak się zachowuję na co dzień? Czy moje decyzje i to 
co robię, choć nikt nie patrzy, są właściwe? Czy może małe oszustwo jest dozwolone, 
bo wszyscy tak robią? 

Ø Pewien stolarz wykonując z synem szafę zauważył, że w jednej desce jest niewielka 
dziura po sęku. Kazał synowi natychmiast tę deskę wymienić na inną bez sęków. 
Wówczas syn powiedział: dajmy ją z tyłu przecież nikt tego nie będzie widział. Ojciec 
odparł: ale Bóg widzi. Co zrobiłbym ja w tej sytuacji? Czy odłożyłbym deskę, czy ukrył, 
skoro nikt jej nie widzi? 

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 wiem, że Ty wszystko widzisz i wszystko o mnie wiesz. Proszę Cię o czystość 
moich uczynków i moich myśli.  

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? 



28.09.2017, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ TAJEMNICE SWOJEGO POWODZENIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Aggeusza 1, 1-8 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Jezus zaprasza nas dzisiaj do odkrycia tajemnicy swojego powodzenia, swojego 
szczęścia. Dla Boga żywego oczywiste jest, że potrzebujemy domu, jedzenia, pracy, 
rzeczy do ubrania, pieniędzy na  opłacenie mediów. Bóg ma także świadomość, że  
chcielibyśmy  wyjechać na urlop, albo pójść do filharmonii lub teatru. Prorok Aggeusz 
mówi do nas wprost: A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad 
swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz 
nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie 
rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Można 
bowiem ciężko pracować i swoje pieniądze wrzucać do pustego mieszka, który nie 
przynosi szczęścia, nawet zabezpieczenia materialnego. Czy możesz powiedzieć jak ci 
się wiedzie? Czy jesteś człowiekiem szczęśliwym? 

Ø Prorok Aggeusz mówi wprost, że troska o sprawy Boga jest ważniejsza niż troska o 
nasze sprawy. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie 
w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan». Mateusz ewangelista nazywa to troską o 
królestwo Boże. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane. (Mt 6, 33) Tajemnicą naszego powodzenia jest troska o 
królestwo Jezusa Chrystusa i służba temu królestwu. Jezus potrzebuje naszych rąk, 
nóg, serca, abyśmy zanieśli Dobrą Nowinę o Jezusie wszystkim tym, których spotkamy 
na naszej drodze. Czy jesteś zainteresowany służbą Jezusowi np. przez jakieś dzieła w 
parafii? Czy pytasz się Jezusa o twoją pracę dla królestwa Bożego? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci, że jesteś zainteresowany moim powodzeniem. Dziękuję, że uzdalniasz 
mnie do pracy w swoim królestwie. 

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? 

27.09.2017, środa  

CHODZIĆ W DUCHU, TO Z UFNOŚCIĄ ODPOWIADAĆ NA WEZWANIE PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 9,1-6 

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: 

Ø Apostołowie otrzymali „moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę 
leczenia chorób”. Działalność ich mogła wzbudzać różne reakcje: zadziwienie, 
ciekawość, czy fascynację. Jezus dając im taką władzę chciał, aby słowa potwierdzone 
konkretnymi znakami pokazywały, jakich zmian może On dokonać w życiu człowieka, 
zwłaszcza w duszy.  

Ø „I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże”; Polecenie skierowane kiedyś do uczniów jest 
również moim zadaniem. Mam dzielić się wiarą z innymi. To jest dar, który mam 
rozwijać i pomnażać. Nie muszę dokonywać tak wielkich i spektakularnych rzeczy jak 
Apostołowie. Wystarczy że będę uważać na wypowiadane słowa, będę uczciwym, 
życzliwym, będę mieć czas dla drugiego człowieka, będę nieść pomoc i wsparcie. Bóg 
jest i będzie obecny wśród ludzi przez nasze dobre czyny. Czy dostrzegam, że Pan 
wzywa mnie do współpracy? Czy podejmuję współpracę? Czy dziękuję Mu za to? 

Ø „Nie bierzcie nic na drogę”; Pan Bóg nas kocha największą miłością. Jesteśmy Jego 
umiłowanymi dziećmi. Dlatego troszczy się o nas w każdym miejscu i w każdym czasie. 
„Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, 
czym się macie przyodziać. Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie 
zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi 
niż one?” (Mt 6,25-26). Co jest moją największą troską? Czy potrafię z pełnymi 
zaufaniem oddać to Bogu, aby się tym zajął? 

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, Ty chcesz abym szedł głosić Królestwo Boże. Nie mam odwagi zostawić wygodnego 
życia. Pomóż mi zaufać, że z Tobą mogę wszystko. 
 

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? 


