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24.02.2018, sobota – Księga Powtórzonego Prawa 26, 16-19 

 
Mojżesz powiedział do ludu: 
 
«Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. 
Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. 
 
Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile 
ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i 
nakazów oraz słuchał Jego głosu. 
 
A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym 
szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich 
poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad 
wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga 
twego, jak powiedział». 
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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. 

 
  

22.02.2018, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19 

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

23.02.2018, piątek – Ewangelia eedług św. Mateusza 5, 20-26 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i 
faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 
gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: 
„Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, 
podlega karze piekła ognistego. 
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że 
brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a 
najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj. 
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w 
drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie 
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz 
stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza». 
 
 
 
  



20.02.2018, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 6, 7-15 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez 
wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do 
nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go 
poprosicie. 
Wy zatem tak się módlcie: 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech 
przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak 
w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam 
nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i 
nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. 
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy 
Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz 
nie przebaczy wam także waszych przewinień». 
 
 

21.02.2018, środa – Ewangelia według św. Łukasza 11,29-32 

 
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest 
plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu 
dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla 
mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i 
potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości 
Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; 
ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś 
więcej niż Jonasz». 
 
 
  

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. 
  



18.02.2018, niedziela  

NAWRACAĆ SIĘ BY MIEĆ WŁAŚCIWY CEL W ŻYCIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 1, 12-15 

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: 

Ø Duch wyprowadził Jezusa na pustynię - taka była wola Boża, aby Jezus pościł i starł się z 
szatanem na pustyni. Dzisiaj jest to dla nas bezcenny fragment ewangelii, ale dla bliskich 
Jezusa ta sytuacja mogła wydawać się co najmniej dziwna i niezrozumiała. My też mamy 
swoje pustynie i walki - materialne, zdrowotne czy duchowe. Ciśnie się często pytanie - 
dlaczego? Jaki cel, jaki sens tego? Jak reagujesz na trudy życia, na ciemności ducha, na 
swoje kolejne upadki grzechowe? Czy pytasz o sens? Czy nie tracisz wiary, ufności? Czy 
nie na tym polega wiara - opierać się na tym, co niewidzialne, ufać Bogu nieraz wbrew 
temu co widzialne i namacalne? 

Ø Gdy Jan został uwięziony - człowiek, który oddał życie na służbę Bogu, nazwany przez 
Jezusa największym z proroków, został uwięziony i ścięty. Po ludzku porażka. Jednak Jan 
spełnił cel swojego życia, swoją misję - ogłosił i wskazał Mesjasza, wytrwał w wierności 
Bogu i poniósł za to najcięższe konsekwencje. Powołaniem i celem życia człowieka nie jest 
sukces zawodowy, majątek, zdrowie, miłość w związku, udana rodzina, spłacenie kredytu 
czy idealny wygląd. Powołaniem człowieka jest życie wieczne w Bogu. Co uważasz za 
swoje powołanie, misję życiową? Może właściwy cel - zbawienie - został przykryty przez 
doczesne, pomniejsze cele? Może pomniejsze cele tak wykrzywiły ścieżkę życia, że już nie 
idziesz w kierunku Boga? Wielki Post jest czasem na skorygowanie celu i nawrócenie na 
właściwą trasę - prostą i najkrótszą, bez zakrętów życiowych, przepaści i przeszkód. 

Ø Jak to rozpoznać? Po wysiłku, poświęcanym czasie, obecności w myślach, intencjach 
czynów - jakie są proporcje w tych sferach - ile dla Boga, a ile dla całej reszty? Po 
priorytetach i hierarchii wartości - czym się ostatecznie kierujesz podejmując decyzje - czy 
przykazaniami i ewangelią, miłością do Boga i ludzi? Czy argument, że coś by się nie 
spodobało Bogu  ma dla Ciebie jakieś znaczenie? Co o Twoim życiu powiedziałby Jezus?  

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: Zapraszam Cię 
Duchu Św. i proszę, pokaż mi prawdę o mnie, o moim życiu, proszę Cię o szczerą miłość do 
mojego Zbawiciela.  ...  Spróbuj wyobrazić sobie, że umierasz dzisiaj i spotykasz się z Panem 
- rozmawiacie o Twoim życiu - co Mu powiesz i co On powie Tobie? Co powiesz, gdy spyta o 
spełnienie Twojej misji? 

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 

18.02.2018, niedziela – Ewangelia według św. Marka 1, 12-15 

 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni 
czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie 
zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i 
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
 
 

19.02.2018, poniedziałek – Księga Kapłańska 19, 1-2. 11-18 

 
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i 
powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 
Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden 
drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to 
zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! 
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata 
najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do 
poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł 
przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja 
jestem Pan! 
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz 
stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla 
bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył 
oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja 
jestem Pan! 
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał 
bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał 
pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz 
miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!» 
 
 
  



24.02.2018, sobota  

NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ NAUKĘ SŁUCHANIA PANA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Powtórzonego Prawa 26, 16-19 

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: 

Ø Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Takie słowa to kamień obrazy 
dla wielu z nas w dzisiejszych czasach. A przecież Jego prawa są dla życia tak, jak znaki 
drogowe dla kierowców - abyś bezpiecznie dojechał do celu. Moje nieposłuszeństwo Jego 
znakom drogowym dla mojego życia bierze się najczęściej z podświadomej nieufności, 
która wyraża się w pytaniu: Czy Bóg naprawdę jest dobry? Czy jest dobry dla mnie? A 
może chce mnie siłą do czegoś przymusić? Nie omijaj tych pytań, postaw je dziś Bogu, 
jeśli są dla ciebie istotne i posłuchaj odpowiedzi, które w sobie usłyszysz. Przyjdź z tym do 
Niego, taki, jaki jesteś, bez liftingu i upiększeń. 

Ø ...będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami... Z perspektywy 
Nowego Testamentu patrzymy na te słowa przez pryzmat słów Jezusa: Ja jestem drogą i 
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J14,6). 
Kluczowe jest to, czy mam w sobie życie od Jezusa, nawet mogę uznawać, że jest drogą i 
nic z tego nie wynika. Czy mam, czy masz życie od Jezusa? Inaczej mówiąc, czy 
wpuściłeś Jezusa przez drzwi swojego domu? Czy zaprosiłeś Go do swojego życia? Jeśli 
kto (...) drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20). Jeśli 
to zrobiłeś, to On będzie dla ciebie Bogiem - twoim pasterzem, wiodącym po właściwych 
ścieżkach przez wzgląd na swoje imię (Ps23). 

Ø  o ile ty będziesz chodził Jego drogami (....) oraz słuchał Jego głosu. Historia Izraela 
pokazuje, jak kluczowe w życiu jest słuchanie Bożego głosu i bycie mu posłusznym, bo 
jedno przynależy do drugiego. Jak Żydzi przestawali słuchać Pana, to popadali w niewolę 
ościennych narodów. Gdy wołali do Boga skruszeni - ten zawsze wybaczał i ratował. 
Przychodził jako ten, który wyzwala a ostatecznie przyszedł do nas w Jezusie. W nim 
mamy odkupienie przez Jego krew (Ef 1,7) i w Nim napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym (Ef1,3). Czy słyszysz jeszcze głos Jezusa, czy jesteś Mu 
posłuszny? A może dziś czas na jakieś nowe otwarcie? Na jakąś zmianę, która pozwoli ci 
lepiej słuchać? 

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, czasem 
mam wrażenie, że w ogóle nic nie mówisz i muszę ciągle chodzić w ciemnościach. Daj mi 
cierpliwość i wytrwałość w słuchaniu 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? 

19.02.2018, poniedziałek  

NAWRACAĆ SIĘ PATRZĄC NA ŚWIĘTEGO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Kapłańska 19, 1-2. 11-18 

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 Jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem z rachunkiem sumienia, to dzisiejsze czytanie może 
pomóc go przeprowadzić. I nie chodzi tu o pranie brudów przed Bogiem i sobą samym. 
Pierwsze, do czego jesteśmy wezwani, to bycie świętymi jak On jest święty. Cóż to 
znaczy? Jeżeli stworzył nas na swoje podobieństwo, to także w nas jest Jego świętość. 
Każdy człowiek, którego mijam na ulicy, a jeszcze bliżej ten, który jest dla mnie trudny, 
również posiada w sobie tę cząstkę świętości. Patrząc na drugiego jak na świętość nie 
ma możliwości, abym go nie uszanował czy mówił o nim nieprawdę. Ale to piękno 
muszę wpierw zobaczyć w sobie. I to jest klucz do zobaczenia potencjału świętości, 
które jest we mnie. To piękno jest bardzo ciche i pokorne... 

Ø Pan nasz jest święty, dlatego warto Go wielbić za to, jaki jest. Jedynym powodem, dla 
którego nas stworzył to Jego miłość. Otoczeni tą miłością możemy w niej pięknieć i 
błogosławić go za wierność i łaskę, której nam nigdy nie odmawia. 

Ø Nie wolno nam kraść, oszukiwać czy kłamać. W naszej codzienności formy tych 
grzechów stały się bardzo wysublimowane i subtelne. Nawet nasze sumienie nie potrafi 
ich wyłapać, a co dopiero prawo. Bierzemy z pracy długopis, nie oddajemy pożyczonej 
książki czy unikamy wypowiedzi, aby nie powiedzieć prawdy. Takie drobiazgi i 
właściwie kto by się tym przejmował. Zawsze możemy się podeprzeć Kowalskim, o 
którym wiemy, że jest złodziejem i oszustem. My przy nim lśnimy prawością. Diagnoza 
ciśnie się sama - uśpione sumienie. 

Ø  Jak refren powtarza się fraza Ja jestem Pan!  Moim zdaniem to przypomnienie, kto 
może nam odpuścić winy, ale również wskazanie, kto może nam pomóc. Mam 
świadomość, że moja grzeszność jest ogromna, a jedyne co mnie ratuje to właśnie to, 
że to On jest Panem i to ŚWIĘTYM!!! 

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 uwrażliwiaj moje sumienie, aby moje serce stawało się pokorne jak Twoje.  

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

Actio (działanie) 

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



20.02.2018, wtorek  

NAWRACAĆ SIĘ TO SZUKAĆ GŁOSU BOGA PRZEZ POST, JAŁMUZNĘ I MODLITWĘ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 6, 7-15 

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: 

Ø Dzisiejsze słowa Pana Jezusa doskonale wprowadzają do istoty Wielkiego Postu, 
którymi są post, jałmużna oraz modlitwa. Gdzie odnajduję te aspekty w tym 
fragmencie? Zacznijmy od postu, który polega na odmówieniu sobie czegoś (np. 
pokarmu, rozrywki) by odczuć głód i pustkę, w którą zapraszam Boga, aby ją wypełnił. 
W modlitwie „Ojcze nasz” prosimy o chleb powszedni i o nic więcej. Nie prosisz o 
lepszy samochód, własny dom, wygodne buty czy dodatkowe pieniądze. Prosisz tylko o 
to co niezbędne do życia a resztę oddajesz, by dać miejsce Bogu, by ją wypełnij i 
zaplanował. Czy chcesz oddać Bogu jeszcze więcej miejsca w swoim życiu? Czy 
chcesz zrezygnować z czegoś by zyskany czas ofiarować właśnie Jemu? 

Ø Kolejny element to jałmużna. Zawsze kojarzyła mi się z ofiarą pieniężną. W tym 
fragmencie Pan Jezus pokazuje, że jest jeszcze jeden sposób bezinteresownego 
obdarowywania, a jest nim przebaczenie. Widzę, że o wiele łatwiej jest mi dać kilka 
złotych na szczytny cel niż podejść do znajomego i przebaczyć mu słowa lub czyny, 
które mnie zraniły. Jak trudno jest wybaczyć współmałżonkowi zdenerwowanie, cierpkie 
słowa, lub „głupie” zachowanie, zwłaszcza gdy uważasz, że to Ty masz rację. 
Tymczasem przebaczenie nie oznacza „bezwarunkowego poddania się” lecz uznanie 
niedoskonałości i grzeszności swojej oraz innych, która prowadzi do konfliktów lub 
zranień. Czy jesteś gotów przebaczyć sobie i innym? Czy masz w sobie siłę na taką 
jałmużnę? Jeśli nie, to proś Pana Jezusa o taki dar. 

Ø Ostatni element to modlitwa. Dziś zapraszam Cię byś znalazł ciche miejsce, najlepiej 
przed Najświętszym Sakramentem i abyś nie mówił nic innego jak tylko „Jezu Chryste, 
synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznym”. Tylko tyle przez co najmniej 15 
minut! A w trakcie modlitwy wsłuchuj się w to co Bóg powie przez myśli, obrazy czy 
spotkanych ludzi. Spróbujesz? 

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 Chryste, synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznym. 

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

Actio (działanie) 

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

23.02.2018, piątek  

NAWRACAĆ SIĘ TO OCZYSZCZAĆ SERCE Z GNIEWU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia eedług św. Mateusza 5, 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: 

Ø „A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.” – W 
codziennym życiu tak często unosimy się gniewem, nieraz krzyczymy na swoich 
bliskich ze złością... Gdyby interpretować te słowa Jezusa dosłownie, to nasze sądy nie 
byłyby w stanie uporać się z tymi wszystkimi sprawami. Więc o co chodzi Jezusowi? 

Ø Warto pamiętać, że rodzący się w nas gniew, jak wszystkie emocje, nie ma wartości 
moralnej. „Uczucia same w sobie nie są dobre ani złe” (Katechizm nr 1767). Natomiast 
to, co z tą emocją zrobimy, ma wartość moralną. 

Ø Jezus w Kazaniu na Górze, którego fragment dzisiaj rozważamy, zaczyna od Dekalogu 
i prowadzi nas dalej, albo głębiej. Co musi się stać najpierw w moim sercu abym był 
zdolny zabić? A co się dzieje w moim sercu, że ranię kogoś swoim słowem? 

Ø Jezus mówi, że granica między dobrem i złem jest w moim sercu. To w nim mogę 
pielęgnować urazy, „rozdrapywać rany’, upajać się wyższością nad innymi ludźmi, 
toczyć w myślach słowne bitwy z nimi. Ale mogę też przebaczyć. Mogę zrezygnować z 
niechęci i pragnienia "odegrania się".  

Ø Jezus mówi, że przebaczenie jest konieczne, aby stanąć przed Bogiem. „Przynieść dar 
przed ołtarz” oznacza każde zwrócenie się do Niego. Przebaczając tym, do których 
czujemy gniew otwieramy się na Bożą miłość, która leczy nasze serce z urazów, 
gniewu, zapiekłości i uzdalnia do wyrozumiałości, cierpliwości i miłosierdzia. 

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 pragnę dzisiaj przebaczyć tym, do których czuję gniew. Napełnij mnie miłością abym 
umiał nieść pokój. 

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

Actio (działanie) 

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



22.02.2018, czwartek , Święto Katedry świętego Piotra Apostoła 

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ KLUCZE DO ŻYCIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø Piotr po wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa otrzymuje obietnicę powołania i kluczy 
królestwa niebieskiego. Co jest zatem powołaniem Piotra i czym są klucze w jego misji? 
Mateusz ewangelista pisze znamienne słowa: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Szymon Piotr otrzymuje misję przewodzenia 
Kościołowi i klucze królestwa Bożego. Święty Paweł mówi wprost czym jest królestwo 
Boże: Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i 
radość w Duchu Świętym. (Rz 14, 17) Królestwo Boże nie dotyczy granic państwowych, ale 
postawy serca - ducha. 

Ø Według orientalno-biblijnego zwyczaju mówienia, klucz (clavis) jest symbolem władzy lub 
zarządzania. Oddanie kluczy, na przykład po zdobyciu miasta, wszystkie ludy starożytne 
traktowały jak oznakę przekazania władzy. Człowiek otrzymał klucze w swoim życiu, tylko 
potrzebuje je rozpoznać i zastosować. Klucz ma możliwość zamknięcia lub otworzenia 
jakiegoś domu, pokoju czy duchowej rzeczywistości. Kluczem do emocji jest 
dziękczynienie i uwielbienie Boga żywego. Emocje objawiają się, aby ukazać stan 
naszego serca. Emocje wytłumione objawią się ze zdwojoną siłą. Czy potrafisz dziękować 
Jezusowi za objawiające się uczucia w twoim wnętrzu? Czy potrafisz uwielbiać Jezusa w 
swoich uczuciach? Dziękczynienie i uwielbienie ma moc uzdrowienia naszych uczuć. 

Ø Kluczem jest także słowo, które wypowiadamy do siebie lub innych. Ma moc budowania lub 
niszczenia. Tymi kluczami jest błogosławieństwo i przekleństwo. Często wypowiadamy 
słowa przekleństwa, które kształtują nasze małżeństwo, dzieci i mają wpływ na nasze 
poczucie braku wartości.  Błogosławieństwo, afirmacja, mają wpływ na poczucie własnej 
godności, mają wpływ na budowanie własnej tożsamości. Jak często używasz 
błogosławieństwa? Jak często używasz przekleństwa? Dziękczynienie i uwielbienie oraz 
błogosławieństwo i przekleństwo mają wpływ na sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu 
Świętym. 

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 klucze, które mi powierzyłeś. Proszę o łaskę mądrego korzystania z władzy, jaką one dają. 

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

Actio (działanie) 

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

21.02.2018, środa  

NAWRACAĆ SIĘ, TO DOSTRZEGAĆ ZNAKI BOGA W ŻYCIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11,29-32 

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 „plemię przewrotne” to wszyscy, którzy zachowują się w sposób nacechowany 
kłamstwem, obłudą, odwracają prawdę, manipulują. Wiele osób gromadzących się 
wokół Jezusa mogło odczuć, że słowa Jezusa są skierowane właśnie do nich. Czy w 
naszych sercach nie ma przewrotności? Ile krętactw i fałszu jest w moim życiu? 

Ø „znak”; Ludzie oczekiwali i nadal oczekują znaków od Boga, które skłoniłyby ich do 
wiary. Nie wystarczają te, które Jezus czynił i nadal czyni (uzdrowienia, uwolnienia z 
mocy złych duchów,…). W naszym szukaniu i podążaniu za Chrystusem, zdarza się 
również, że oczekujemy jakiejś Jego szczególnej interwencji, najlepiej zgodnej z 
naszym pomysłem. Nie dostrzegamy zaś tych szczególnych momentów w naszym 
życiu, w których Bóg objawił poprzez konkretne znaki swoją moc. On w codzienności 
daje nam dużo znaków swojej obecności (w różnych sytuacjach, osobach 
pojawiających się na naszej drodze). Tylko czy jesteśmy wrażliwi i umiemy je 
odczytywać? Mieszkańcy Niniwy dostrzegli w Jonaszu proroka, nawrócili się, dzięki 
temu ich miasto ocalało. 

Ø „znak Jonasza”; w tym fragmencie mamy zapowiedź największego znaku. Podobnie jak 
Jonasz po trzech dniach został uwolniony z wnętrza ryby (Jon 2,1-11), tak Jezus, Bóg i 
człowiek w jednej osobie, po trzech dniach zmartwychwstanie. Pokona śmierć. 
Większego znaku nie będzie. Śmierć Jezusa na krzyżu jest ostatecznym znakiem 
szaleńczej miłości Boga do człowieka, który dla naszego zbawienia poświęcił własnego 
Syna. Jeśli to nie skłoni nas do wiary i przemiany życia, nic innego nie będzie nas w 
stanie do tego doprowadzić.  

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: 
„Zbadaj mnie, Boże i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy 
jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!” (Ps 139,23-24)  

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? 


