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„(…)Jezus , stanął pośrodku i rzekł do nich : « Pokój wam !» (…) Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana . A Jezus znowu rzekł do nich : « Pokój wam !”. 

 
 (Ewangelia św. Jana 20,19b – 21a) 
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Możesz korzystać z rozważań Lectio Divina używając swojego smartfona 
lub innego urządzenia mobilnego. Aplikację możesz pobrać gratis 
podając w wyszukiwarce „Lectio Divina – On Jest”: 
 

 
- dla urządzeń z systemem Android w sklepie GooglePlay 
 

 
 
- dla urządzeń Apple z systemem iOS w appstore 
 

 
 
- dla Kindle i czytników e-book, w formacie mobi można pobrać ze strony: 
www.onjest.pl/slowo 
 
Możesz korzystać z rozważań Lectio Divina także na Facebook: 
 
 

 
  



 

 

28.04.2018, sobota – Ewangelia według św. Jana 14, 7-14 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł 
do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". 
Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: 
„Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To 
Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że 
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie 
przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 
A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był 
otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, 
Ja to spełnię" 
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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. 

 
  

 

 

26.04.2018, czwartek – Dzieje Apostolskie 13, 13-25 

 
Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w 
Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś 
przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień 
szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni 
synagogi posłali do nich ze słowami: «Przemówcie, bracia, jeżeli macie 
jakieś słowo zachęty dla ludu». Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, 
przemówił: «Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga! Bóg tego 
ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w 
ziemi egipskiej, i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Niemal 
czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy 
siedem szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo, po 
około czterystu pięćdziesięciu latach. A potem dał im sędziów aż do 
proroka Samuela. Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat 
czterdzieści Saula, syna Kisza, z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego 
odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w 
słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, 
który we wszystkim wypełni moją wolę”. Z jego to potomstwa, stosownie 
do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego 
przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A 
pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo 
mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny 
rozwiązać sandałów na nogach”». 
 
 

27.04.2018, piątek – Ewangelia według św. Jana 14, 1-6 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 
jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: 
"Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" 
Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie". 
 
 
  



 

 

24.04.2018, wtorek – Ewangelia według św. Jana 10, 22-30 

 
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w 
zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. 
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w 
niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» 
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, 
których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie 
wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję 
im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich 
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 
 
 

25.04.2018, środa – Ewangelia według św. Marka 16,15-20 

 
Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i 
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy 
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby 
co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i 
ci odzyskają zdrowie”. 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z 
nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 
 
 
 
  

 

 

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. 
  



 

 

22.04.2018, niedziela  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I ZACHWYCIĆ SIĘ BOŻĄ MIŁOŚCIĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 10, 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 Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Naprawdę? Który pasterz poświęci własne 
życie za zwierzęta? Oczywiście będzie je bronił przed wilkiem, ale ostatecznie wybierze 
ratowanie swojego życia, nie owiec. Przepaść między Bogiem a człowiekiem jest 
nieskończenie większa niż między pasterzem a owcami. W Wigilię Paschalną kapłan 
wyśpiewuje w Exultecie zachwyt nad tą niezrozumiałą Bożą miłością: O, jak niepojęta 
jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna! A my tak często 
jesteśmy przyzwyczajeni do tego szokującego faktu, uznajemy go za oczywisty. Czy 
dziękujesz Bogu za Jezusa, za dar odkupienia? Czy nie przyzwyczaiłeś się do tego, nie 
lekceważysz tej ofiary, czy Twoje serce nie stało się oziębłe i niewdzięczne? 

Ø znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca - 
cóż za porównanie! Tak jak Jezus zna Ojca - czyli w niepojęty dla nas sposób, w relacji 
niesamowicie intymnej, bliskiej, pełnej ofiarnej, czystej i gorącej miłości - tak samo 
Jezus zna Ciebie i chce, byś Ty znał Jego! Twoja relacja z Jezusem ma być na 
podobieństwo relacji Ojca i Syna! Takiej chce sam Bóg, taką zaplanował, wymarzył dla 
Ciebie. Św. Paweł w liście do Efezjan wykrzykuje hymn uwielbienia: Niech będzie 
błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (...) W Nim bowiem wybrał 
nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z 
miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. 
(Ef 1, 3.5.) Twoim powołaniem życiowym nie jest być porządnym, nie grzeszyć. Przed 
założeniem świata zostałeś wybrany, by żyć dla Boga, w relacji tak pięknej i bliskiej, że 
ludzki język nie potrafi tego opisać. Tak, by Jezus mógł powiedzieć o Tobie: Mój/ Moja 
zna mnie tak, jak ja znam Ojca. Chwilę dalej Jezus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I 
chciałby powiedzieć Ja i ...(Twoje imię) jedno jesteśmy. Co Ty na to? Czy też tego 
pragniesz? Czy Mu pozwolisz? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Dziękuję Ci Jezu za Twoją miłość, której nie rozumiem. Proszę daj mi Cię bardziej poznać, 
zachwyć mnie Twoją miłością. Niech Twoja łaska rozpali moje serce, spali resztki lęku i 
niepewności, bym mógł się oddać cały Twojej miłości!  

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 

22.04.2018, niedziela – Ewangelia według św. Jana 10, 11-18 

 
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie 
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce 
nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest 
najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i 
znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie 
są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i 
nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo 
Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz 
Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 
 
 

23.04.2018, poniedziałek – Ewangelia według św. Jana 12, 24-26 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie 
tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym 
świecie, zachowa je na życie wieczne. 
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec». 
 
 
  



 

 

28.04.2018, sobota  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UJRZEĆ SAMEGO BOGA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 14, 7-14 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø ,,Kto mnie widzi, widzi także i Ojca''. Bóg w Jezusie ukazał nam swą twarz i dał 
usłyszeć swój głos. Odwieczny i niewidzialny Bóg postanowił stać się widzialnym. Gdy 
apostoł Filip prosił Jezusa: ,,Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy'', Jezus 
odpowiedział: ,,Kto mnie widzi, widzi także i Ojca". Czy patrząc na Jezusa widzisz 
Boga, który zstąpił z nieba, aby uwolnić człowieka od brzemienia prawa, które mówi  
,,Zapłatą za grzech jest śmierć'' (List do Rzymian 6,23); Boga, który wypełnia prawo 
ofiarowując swoje życie z miłości do Ciebie, bo jesteś jego wyjątkowym dzieckiem; 
Boga, który stał się człowiekiem, by być Emmanuelem, Bogiem z nami; Boga, który nie 
jest Bogiem dalekim, lecz bliskim, ,,bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy'' (Dz 
17,28). A może patrząc na Jezusa nie widzisz Boga? Kogo więc widzisz? Może słowa 
,,Filipie, tak długo jestem z wami a jeszcze Mnie nie poznałeś'' skierowane są dzisiaj do 
Ciebie? 

Ø W dzisiejszej Ewangelii Jezus podkreśla rolę wiary, wiary opartej na zaufaniu Jego 
słowu ,,Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie''.  Jezus wie, że słowa te są 
trudne nawet dla Apostołów. Prosi więc, aby zaufać Jego słowu. Pełne poznanie 
Jezusa nie jest możliwe za pomocą tylko logiki i nauki. Aby prawdziwie Go poznać 
potrzeba doświadczenia żywej wiary. Jezus pyta dzisiaj Filipa ,,Czy nie wierzysz, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie''? Co odpowiedziałbyś dzisiaj Jezusowi na tak zadane 
pytanie? Czy modlisz się o łaskę wiary dla siebie i swoich bliskich? 

Ø ,,Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet 
większe od tych uczyni''. Jezus zostawia obietnicę. Znamy tak wiele cudów Jezusa. W 
kontekście wszystkich tych cudów obietnica ta brzmi niesamowicie. Czy wierzysz, że 
naprawdę możesz dokonywać te dzieła, które czynił Jezus, aby rozszerzało się Jego 
Królestwo na ziemi? Jest jeden warunek: ,,Kto we mnie wierzy''. 

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, przymnóż mi wiary. 

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

Actio (działanie) 

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

 

 

23.04.2018, poniedziałek , Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika 

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO STRACIĆ Z NIM ŻYCIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 12, 24-26 

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 Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Zapytaj 
Jezusa, co dla ciebie oznaczają te słowa. Poproś, by ci je wyjaśnił. Niech pokaże ci, co 
dzisiaj jest tym ziarnem w twoim życiu, które musi umrzeć. Zaufaj Jezusowi, że On jak 
Dobry Ojciec wie, czego ci potrzeba, i wie, co jest dla ciebie w tym momencie 
najlepsze. 

Ø Może są w twoim życiu takie przestrzenie, których jeszcze całkowicie nie oddałeś Panu. 
Może coś jeszcze trzymasz dla siebie, może jest to przestrzeń pracy, pieniędzy, dzieci, 
rodziców... Może są to jakieś relacje, w których ciężko ci jest oddać swoje życie, stracić 
je, poświęcić jeszcze więcej czasu, sił, albo trudno ci jest w nich już o miłość i 
cierpliwość do twojego brata. A może już tyle razy oddałeś swoje życie i nie widzisz 
tego obfitego plonu, który Jezus obiecuje. 

Ø Porozmawiaj dziś z Jezusem, spotkaj się z Nim. Powiedz Mu o wszystkich swoich 
trudnościach, o swoim umieraniu dla własnych planów, dla swoich bliskich. O umieraniu 
dla Niego. I jeśli jest w tobie pragnienie, by iść za Jezusem, by Mu służyć, powiedz Mu 
o tym. I posłuchaj, co ma On tobie do powiedzenia. 

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, przyjmij moje umieranie. 

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

Actio (działanie) 

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



 

 

24.04.2018, wtorek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ZNACZY WSŁUCHIWAĆ SIĘ W JEGO GŁOS 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 10, 22-30 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø „Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!”. Te słowa wypowiadają Żydzi, 
którzy widzieli cuda jakie uczynił Pan Jezus. Tak krzyczą Ci, którzy znali ludzi 
uzdrowionych przez Niego, słuchali Go jak nauczał i mówił, że to właśnie On jest 
Synem Bożym. A jednak wymagają kolejnej deklaracji i znaku. Dlaczego? Moim 
zdaniem chcą, by Jezus stał się takim, jakiego sobie wymyślili, ponieważ nie patrzyli 
uważnie na Jego czyny ani nie słuchali Jego słów. Jezus mówi im, że wiara wynika ze 
słuchania Jego słów, które są jednocześnie Słowami Boga. Co to znaczy słuchać Jego 
Słów? 

Ø Dlatego zastanawiam się, w co ja się wsłuchuję? Co jest dla mnie najważniejsze? 
Widzę, że na pierwszym miejscu jest codzienność, takie "owcze skubanie trawki”, czyli 
praca, finanse, rodzina, przyjaciele i dom. To dla tych rzeczy jest zawsze 
pierwszeństwo. Gdy muszę dokończyć coś w pracy, to zostaję dłużej, ale nie mam 
czasu w tygodniu na adorację Najświętszego Sakramentu. Poświęcę sobotę, by zrobić 
coś w domu lub ogrodzie, lecz nie mam sił na wspólną modlitwę z żoną. Ja się nie 
wsłuchuję w Jezusa. Ja przychodzę do Niego tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuję, gdy 
czuję się bezradny lub grzechy ciążą mi jak kamienie. A mimo to On czeka i zapewnia 
mnie, że zawsze mnie obroni i wyrwie mnie z rąk złego. 

Ø Zastanów się teraz, co jest ważne w Twoim życiu i gdzie w tym wszystkim jest Bóg? 
Czy wsłuchujesz się w Jego Słowo? Czy starasz się z całych sił znaleźć dla Niego czas 
w ciągu dnia? 

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 pragnę wierzyć tak prawdzie i głęboko. Pragnę rozpoznawać Twoją wolę w 
tym, co mnie spotyka. Pragnę Panie Jezu być bliżej Ciebie i przepraszam, że nie potrafię. 
Oddaje Ci siebie w całości byś mnie przemieniał „Jezu ufam Tobie” 

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? 

 

 

27.04.2018, piątek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, KTÓRY JEST DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 14, 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 Jezus w dzisiejszej perykopie ewangelicznej kieruje słowa do uczniów zgromadzonych 
razem z Nim w wieczerniku. Nauczyciel wie, że Jego koniec jest bliski i na pożegnanie 
chce zostawić uczniom ostatnie wskazówki. Potraktuj je jako drogowskaz na całe życie. 

Ø Jezus mówi, że idzie do domu Ojca by przygotować nam miejsce, bo "w domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele". Pytanie, które czytając tę perykopę muszę sobie zadać 
brzmi: czy chcę zamieszkać w domu Ojca? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to Jezus daje 
mi kolejną wskazówkę: "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie". Co 
to znaczy przyjść do Ojca przez Jezusa? Zastanów się. 

Ø Jezus udzielił takiej odpowiedzi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Więc znowu 
stawiam sobie kolejne pytania: Co znaczą słowa Jezusa: Ja jestem drogą? Ja jestem 
prawdą? Ja jestem życiem? Czy jestem w stanie pójść taką drogą dziś? 

Ø Ja jestem drogą. Jaką drogą jest Jezus? Patrząc na Jego życie nie była to droga usłana 
różami. Ciągle w podróży, wytykany przez innych, znienawidzony przez swój naród. 
Znoszący cierpliwie wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Droga Jezusa, to droga 
uniżenia, pokory i służby drugiemu. Czy stać mnie na taką drogę? A Jezus woła: Pójdź 
za mną! Pójdziesz? Idź, bo tylko ta droga prowadzi do Ojca. 

Ø Ja jestem prawdą. Jezus powiedział: "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej ... poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,31b-32). Czy szukasz prawdy w swoim życiu? Aż 
do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. (Syr 4,28). 
Walcz o prawdę! 

Ø Ja jestem życiem. Jakie daje Jezus? On sam mówi: Jeżeli nie będziecie spożywali 
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne. (J 6,53-54). 
Zastanów się jak często przyjmujesz Ciało Pańskie w Eucharystii, by mieć życie? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu, Ty Jesteś jedyną drogą do Ojca. Prowadź mnie tą drogą. 

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? 



 

 

26.04.2018, czwartek  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ODKRYĆ JEGO PROWADZENIE  W 
CODZIENNOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Dzieje Apostolskie 13, 13-25 

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: 

Ø Św. Łukasz, który napisał Dzieje Apostolskie, ukazuje nam, że Bóg jest świadomy ludzkich 
braków, ograniczeń i złych decyzji. Egipt na początku był dla Hebrajczyków krajem 
błogosławieństwa. Był miejscem "wskrzeszenia" Józefa w życiu jego ojca Jakuba. Był 
miejscem chroniącym lud Izraela przed śmiercią głodową. Człowiek, niestety, szybko 
przyzwyczaja się do dobrobytu i zapomina dzięki komu to wszystko otrzymał. W taki sposób 
kraj błogosławieństwa stał się miejscem ich pokoleniowej niewoli. Bożym imieniem, 
przynależącym do Jego istoty jest miłosierdzie. Bóg będąc wierny sobie, wierny złożonym 
obietnicom, wyprowadza Hebrajczyków z niewoli egipskiej. Jakie dary w twoim życiu, na 
przykład dobra czy umiejętności, stały się twoją niewolą? O jakich dobrodziejstwach 
zapomniałeś w swoim życiu? 

Ø Kolejnym etapem życia Narodu Wybranego była pustynia. Wydaje się, że Naród Wybrany nie 
zrozumiał sensu tego doświadczenia. Łukasz pisze bowiem: Niemal czterdzieści lat znosił 
cierpliwie ich obyczaje na pustyni. Izraelici szemrali i buntowali się, nie rozumiejąc sensu 
trudnych doświadczeń. Pustynia, a więc i trudne doświadczenia mają być miejscem przemiany 
człowieka o mentalności niewolnika, w człowieka wolnego. Człowiek wolny przemienia swoje 
szemranie i niezadowolenie w dziękczynienie i zaufanie Bogu żywemu. Święty Paweł w Liście 
do Tesaloniczan pisze: W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. (1Tes 5, 18) Czy rozumiesz sens trudnych doświadczeń w swoim 
życiu? Czy przemieniasz swoje szemranie i niezadowolenie w dziękczynienie? 

Ø Otrzymane dobro i błogosławieństwo nie jest dobrem, które otrzymujemy raz na zawsze. 
Potrzebujemy naszej przemiany i nawracania się, aby kolejne niewole nie dotykały naszego 
życia. Potrzebujemy pokuty, niekiedy nazywa się ją opamiętaniem, ponieważ pokuta odwołuje 
się do pamięci o tym kim byliśmy, co otrzymaliśmy i kim jesteśmy. Brak pamięci i wdzięczności 
stępia naszą wrażliwość na Bożą łaskę i Boże błogosławieństwo. Ile czasu poświęcasz na 
dziękczynienie Bogu żywemu? Czy wzrasta twoja wiara i zaufanie? 

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 
tłumaczysz mi sens przeżytych doświadczeń. Dziękuję Ci za dar wdzięczności.  

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? 

 

 

25.04.2018, środa  

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ŚWIADCZYĆ O NIM CAŁYM ŻYCIEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 16,15-20 

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 „idźcie”, podążajcie, nie stójcie w miejscu- koresponduje ze słowami papieża 
Franciszka „zejdźcie z kanapy” ruszcie się, zróbcie coś. Jezus pragnie, aby Jego 
uczniowie zawsze byli w drodze, aby nie trwonili czasu, ale z Dobrą Nowiną „szli  na 
cały świat”, czyli wszędzie, bez wyjątku do każdego miejsca na świecie. Apostołowie 
bez dyskusji, narzekania i ociągania zaczęli wypełniać ten nakaz. A ja? Co z nim robię? 

Ø Ewangelia domaga się odpowiedzi, od której zależy wieczność człowieka. „Kto uwierzy 
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Jeśli 
uwierzymy w Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga i Jego Syna do nas, to i w 
naszym życiu mogą dziać się spektakularne cuda. Ale jest „tylko”, a może „aż” jeden 
warunek: trzeba w to uwierzyć. Tyle, że wiara, która „jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy” (Hbr 11,1) nie zależy tylko od naszej woli. Ona jest łaską, darem. „Aby 
taką wiarę w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga 
oraz wewnętrzne pomoce Ducha Świętego; On to porusza serce i do Boga je zwraca” 
(„Dei Verbum”,5). Dlatego trzeba prosić o nią z całego serca. Czy robię to? 

Ø "Głosić Ewangelię", to dzielić się wiarą, poprzez swój przykład, słowa, czyny, postawę, 
to być świadkiem spotykania się ze Zmartwychwstałym (na modlitwie, w sakramentach, 
…). Głosić Ewangelię, to znaczy głosić samego Chrystusa. Mówić o Nim jako o 
najwyższej wartości naszego życia (tak jak zakochani mogą cały czas mówić i myśleć 
tylko o sobie). Czy kiedykolwiek rozmawiałem z kimś o Bogu (tak przy stole, kawie)? 
Czy może wiara, Bóg jest tematem tabu w moim życiu? Jeśli tak, to dlaczego? 

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, przymnażaj mi wiary, abym mógł stawać się coraz gorliwszym świadkiem Twojej 
miłości.  

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? 


