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Lectio divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego 
 
Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego 
poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby 
wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu 
pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi 
Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez medytację poczuję, kim jestem, zmieni się także moje 
działanie w świecie. 
 
Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.  

1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W 
praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy choć odrobinę wyciszenia. 

2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze jeśli będzie to pół godziny. Pora dnia nie jest 
istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy nie zasnęli. 

3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć na małej 
ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy stole.  

 
Przebieg lectio divina 
Istotą tej metody jest jej podział na kilka części: 

1. Czytanie (lectio), 
2. Medytację (meditatio), 
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio). 
4. Działanie (actio) 

 
Całość powinna być poprzedzona chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha 
Świętego o dobre owoce. Na zakończenie powinniśmy podziękować Bogu oraz dokonać refleksji 
nad naszą modlitwą – jak się czuliśmy, co było dobre w tej modlitwie a co należałoby w niej 
poprawić w przyszłości. 
 
Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty.  
 
Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go w całości. Może się 
zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem nad którym powinniśmy zatrzymać się 
dłużej. Czytam Pismo Święte powoli i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by 
spotkać Boga w Jego Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle 
będzie to jeden werset), który nas poruszy. To poruszenie może mieć bardzo różny charakter. 
Może to być ciekawość, niezrozumienie, pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest 
świadectwem, że ten werset jest dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub 
agresja rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus w Słowie 
Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. Jest bardzo istotne zwrócenie 
uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są 
ważne ponieważ, ukazują nam one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ 
są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to grzechem. 
Materią grzechu będzie dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
 

Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

 
  



 

 

Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.  
 
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na 
znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego 
fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam 
pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, 
objawia, komunikuje. Ważne jest aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują. 
 
Oratio – Teraz ty mów do Boga a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów 
(contemplatio).  
 
Na pewnym etapie medytacji zamienia się ona w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny 
charakter. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Módl się prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być 
„porwani” przez Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż 
naszym działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i 
kierunek przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. 
Może mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by 
pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio - Twojej modlitwy do Boga, którą 
wzbudziło rozważanie danego fragmentu  - może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy 
przy Bogu bez słów - wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie 
będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-28) 
 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest 
Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.  
 
Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.  
 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: 
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, 
jakim był" (Jk 1, 23-24).  
Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś postanowienia, 
zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to zapisz sobie 
konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. Po pewnym czasie 
będziesz wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem 
konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania 
ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka, porusza go, przekonuje o tym co 
prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji życiowych i zaprasza do 
podejmowania zmian. 
 
Jeśli jednak po wielokrotnym jej praktykowaniu nigdy nie będziesz się czuł poruszony i wezwany 
do konkretnego czynu, to może znaczyć, że Twoja modlitwa ze Słowem ma charakter czysto 
akademicki, nie przemienia Twojego serca, nie prowadzi do nawrócenia i nie dotyka Ciebie w 
Twojej własnej historii życia. 
  



 

 

20.05.2018, niedziela , Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ Z NIM W PRZYJAŹNI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 15, 26-27; 16, 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: 

➢ Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On zaświadczy o Mnie. To Duch Św. jest Tym, który przekonuje o 
prawdziwości ewangelii. On wzbudza i podtrzymuje wiarę. Św. Paweł napisał: Nikt też 
nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». (1 Kor 12, 3) 
Sam Jezus powiedział, że to Duch świadczy o Nim. Czemu więc próbujemy sami 
budować swoją wiarę? Czy prosisz Ducha Św. o wiarę i inne dary? Czy jest On stale 
obecny w Twojej modlitwie? Czy masz z Nim relację jako Osobą Boską? 

➢ Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
(Rz 8, 16) miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany (Rz 5,5) Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22) Te rzeczy i wiele 
innych czyni Duch Św. Jeśli którejś z nich w Twoim życiu brakuje, to znaczy, że brakuje 
Ducha Św. Czy Go zapraszasz, jak często? Naszym celem nie jest bycie idealnym i 
doskonałym moralnie mocą swojej silnej woli, ale człowiekiem tak wypełnionym 
Duchem Bożym, że może powiedzieć za św. Pawłem: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus (Ga 2,20). Czy nie pokładasz zbyt dużej nadziei w swoich siłach i 
możliwościach zapominając, że tylko Duch Św. może Cię prawdziwie przemienić i 
uświęcić? 

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 Święty zapraszam Cię, objaw mi się! Uczyń moje serce i życie zgodne z wolą Ojca! 
Pomóż mi Cię poznać i pokochać, pomóż mi zauważać Twoją obecność we mnie!  

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

Actio (działanie) 

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



 

 

21.05.2018, poniedziałek , NMP Matki Kościoła 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ POSŁUSZNYM JEZUSOWI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 15,9-17 

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: 

➢ Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – oto 
cały sekret bycia uczniem Jezusa. Bez znaczenia jest czy dotyczy to czegoś 
przekraczającego moje siły czy banalnego jak napełnienie naczynia wodą. W obu 
wypadkach jest niezbędna wiara i posłuszeństwo. Jeśli wezwanie Pana wydaje się za 
trudne, muszę uwierzyć i zaufać, że to On będzie działał niezależnie od mojej słabości 
– Pan za mnie wszystkiego dokona (Psalm 138, 8). 

➢ Jeśli to co mam uczynić wydaje się zupełnie nie mieć znaczenia – tak jak wymagające 
wysiłku napełnienie ogromnych stągwi wodą nie wyglądało na rozwiązanie problemu 
braku wina – tu również jest potrzebna wiara i posłuszeństwo. Słudzy mogli odmówić, 
mogło im się wydawać, że ich praca jest bezużyteczna, bo przecież nikt nie potrzebuje 
tyle wody, potrzebne jest wino. Oni nie znali zamiarów Jezusa. Ja również mam 
wykonać wszystko co w moich siłach a resztę zostawić Panu. I może po ludzku patrząc 
moje wysiłki nie rozwiążą sprawy, ale ufam, że reszty dokona Jezus i swoją mocą 
przemieni moje słabe starania w cudowne rozwiązanie, którego nie jestem w stanie 
nawet przewidzieć. 

➢ Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej – pierwszy cud Jezus oparł 
na wierze i posłuszeństwie. Jakie odczucia to we mnie budzi? Czy potrafię zawierzyć i 
pójść posłusznie za wezwaniem Pana pomimo swoich wątpliwości, niepewności? Czy 
potrafię/próbuję oddawać Jezusowi stery swojego życia w różnych jego aspektach? 

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: 
Proszę Cię Duchu Święty o dar wiary, pełnego zawierzenia Twojemu prowadzeniu, 
uzdalniaj mnie do coraz głębszego posłuszeństwa woli Bożej. 

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?  



 

 

22.05.2018, wtorek , wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ Z NIM W KAŻDEJ CHWILI SWEGO ŻYCIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 9, 30-37 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

➢ „…w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”. 
Wyobraź sobie apostołów stojących przed Panem Jezusem. Widać, jak kipi w nich 
złość na pozostałych, lecz stoją i milczą. Przed chwilą, gdy szli za Nim, lecz w 
oddaleniu, sprzeczali się o to, kto będzie najważniejszy, kto będzie dowodził i zostanie 
wyróżniony. Nie dziwię się temu. To przecież normalne, że każdy z nas dorosłych chce 
znać swoje miejsce w życiu oraz przypisane mu zadanie. Zauważ jednak, że przez cały 
czas tej kłótni nie byli przy Jezusie. Nie słuchali Go, nie zadawali pytań a sprawę 
zostawili samym sobie do rozstrzygnięcia. Przypomnij sobie teraz ile razy, gdy miałeś 
podjąć trudną decyzję, przeprowadzić ważną rozmowę, czy też doradzić komuś, 
zwróciłeś się do Pana Jezusa z prośbą o pomoc? Czy może ufałeś tylko i wyłącznie 
swojemu własnemu osądowi, wiedzy innych ludzi czy też „ślepemu losowi”? Pomyśl jak 
daleko jest Jezus od Twoich codziennych trosk, pytań czy wątpliwości? Pewnie, tak jak 
apostołowie, chcesz być blisko Niego i chodzisz do kościoła, modlisz się i starasz się 
rozwijać swoją wiarę. Lecz czy jest On również z Tobą poza kościołem czy czasem na 
modlitwę? 

➢ Pamiętam sytuację, gdy byłem zły na spóźnienie żony, która miała mnie odebrać, gdy 
wracałem do domu z wyjazdu. Trwając i milcząc w tej złości (jak apostołowie) 
poprosiłem w duchu Pana Jezusa o pomoc. Od razu przyszła mi myśl, że przecież od 
rana załatwia różne domowe obowiązki (również za mnie) a jeszcze przygotowywała 
dzieci i dom na mój powrót. Zamiast załatwiać sprawę samemu, zrobiłem „krok” w 
kierunku Jezusa a on mi wszystko wyjaśnił. 

➢ Zapraszam Cię byś w każdej chwili swego życia, w złości i radości starał się oddawać 
Jezusowi pytając, dziękując lub uwielbiając Go.  

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. natchnij mnie, bym w każdej chwili potrafił oddać się Jezusowi. Proszę Cię o 
mądrość roztrzygania spraw zgodnie z planem Bożym. Naucz mnie widzieć innych z 
perspektywy miłości. „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?  



 

 

23.05.2018, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I RADOWAĆ SIĘ Z JEGO DARÓW 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 9,38-40 

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: 

➢ Cudotwórca, który uzdrawiał, nie wzbudził w uczniach radości i wdzięczności, lecz 
zazdrość i chęć odrzucenia. W środowiskach, w których żyjemy, też są ludzie 
świadczący dobro, a mimo to wzbudzają w nas negatywne emocje. Może warto się 
przyjrzeć temu, co Pan Bóg przez nich chce nam przekazać. Jaka jest moja postawa 
wobec dobra, które widzę w innych? 

➢ Uczniowie niedawno sprzeczali się o to, kto z nich jest najważniejszy. Teraz próbują 
przywłaszczyć sobie prawo do posługiwania się mocą Boga. Chcą mieć monopol na 
dary. Pojawiła się zazdrość. Ale Bóg udziela swoich łask komu chce i jak chce. Działa 
nie tylko przez tych co są we wspólnocie, ale także przez tych „spoza”. Działa ponad 
ludzkimi strukturami. Dobro nie może być ograniczane ludzkimi podziałami. Czy 
dostrzegam bogactwo działania Ducha Świętego? Czy nie jestem zazdrosny? O kogo? 
O co?  

➢ „przestańcie zabraniać”; Nie nam jest oceniać relacje ludzi do Pana Jezusa, kto jest z 
Nim, a kto nie. Jest to tajemnica tego człowieka i Pana Jezusa. Jezus widzi to, co 
ukryte na koniec „zwycięzcy da manny ukrytej i da mu biały kamyk, a na kamyku 
wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje” (Ap 2,17). 

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: 
Naucz mnie Panie cieszyć się Twoimi łaskami i równie mocno radować darami, którymi 
obdarzasz 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?  



 

 

24.05.2018, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CZYNIĆ SWOJE ŻYCIE EUCHARYSTIĄ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 14, 22-25 

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: 

➢ Człowiek wierzący może uczestniczyć na różnym poziomie w darze Eucharystii. Dla jednych 
będzie to odbębnienie cotygodniowego, dla niektórych może nawet przykrego, obowiązku. Dla 
innych może być to wyłącznie zatrzymanie na znaku i niezauważenie tego, co ów znak 
naprawdę ukazuje. Dla jeszcze innych będzie to aktywne uczestniczenie w liturgii 
eucharystycznej. Można także Eucharystię przeżywać jeszcze głębiej i swoje życie 
przemieniać w Eucharystię. Na jakim poziomie uczestniczysz w darze Eucharystii? Czy prosisz 
o dar głębokiego przeżywania Eucharystii? 

➢ Główne znaki w Eucharystii - chleb i wino - dotyczą absolutnie fundamentalnej rzeczywistości 
ciała i krwi Jezusa, czyli Jego całej osoby, bez której nie ma człowieka. Inne fundamentalne 
prawdy to miłość, cierpienie i śmierć, które także dotyczą każdego człowieka. Człowiek dopiero 
w pełni jest człowiekiem, gdy żyje na poziomie cielesnym i duchowym. Bóg żywy jest głęboko 
zainteresowany naszym całym człowieczeństwem. Jezus oczekuje od nas, że będziemy 
powierzać Mu choroby ciała i choroby ducha. Eucharystia jest darem dla człowieka, który ma 
go wspierać w zmaganiu się z trudnościami, cierpieniem, problemami bez wyjścia. Czy 
korzystasz w swoim życiu z daru Eucharystii, który ma być dla ciebie wsparciem?  

➢ Można zadać sobie pytanie: W jaki sposób można przemieniać swoje życie w Eucharystię? W 
Eucharystii zakodowane są trzy podstawowe słowa: dziękczynienie, bo tak etymologicznie 
tłumaczy się Eucharystię, uwielbienie - to najwyższa forma oddania Bogu czci, 
błogosławieństwo - błogosławić oznacza udzielać życia. Przemieniać swoje życie w 
Eucharystię oznacza dziękowanie w każdej okoliczności życia, także tej trudnej i bolesnej. 
Święty Paweł pisze: W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. (1 Tes 5, 18) Oznacza to także uwielbianie Boga w tym, kim jest, 
ale także w naszym cierpieniu, które On ma moc przemienić w życie. Przemieniać swoje życie 
w Eucharystię to także wszędzie i wszystkim błogosławić, ponieważ Bóg żywy ma moc 
przemienić nasze cierpienie i śmierć w zmartwychwstanie, czyli nowe życie. Czy twoje życie 
przeniknięte jest dziękczynieniem, uwielbieniem i błogosławieństwem? 

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 
wlewasz w moje życie pragnienie przemiany mojego życia w Eucharystię. 

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?  



 

 

25.05.2018, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DZIĘKOWAĆ ZA WSPÓŁMAŻONKA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św Marka 10,1-12 

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: 

➢ Który to już raz faryzeusze chcą wystawić Jezusa na próbę? Z płaceniem podatku nie 
udało się, bo przejrzał ich myśli, więc znaleźli inny powód, "czy wolno oddalić żonę" 
pytają. Tym razem uderzają w małżeństwo. Czy wolno oddalić... A Jezus odpowiadając 
na ich pytanie powraca do początku stworzenia, cytując Księgę Rodzaju w której jest 
napisane, że małżonkowie są zjednoczeni tak, że już żadna siła nie zdoła ich rozdzielić 
(por. Rdz 2,24), dlatego że Bóg ich złączył. 

➢ No właśnie, czy wolno oddalić swoją żonę/męża, bo już jest mi 
niewygodna/niewygodny, bo nie mogę się z Nią/Nim dogadać, bo... zawsze znajdzie się 
jakiś powód. Jak wiele osób w naszych czasach też zadaje sobie to pytanie. "Gdyby nie 
ślub kościelny już byśmy razem nie mieszkali-" - mówią. A odpowiedź Jezusa powinna 
być zachętą, nie do tego by rozdzielać, lecz by w trudnych momentach powrócić do 
początku. By przypomnieć sobie te chwile, w których zakochaliśmy się w sobie, 
spędzaliśmy razem długie wieczory, pierwszą randkę, pocałunek... By zobaczyć 
swojego męża/żonę jeszcze raz na nowo. 

➢ "Drzewo nie smagane wiatrem nigdy nie wyrośnie na silne i zdrowe" głosi jedno z 
powiedzeń. Tak też jest z małżeństwem. Może Jesteś w związku małżeńskim, może 
byłeś, a może dopiero planujesz być. Zastanów się, która droga lepsza? Czy ta o której 
mówią faryzeusze, chcący oddalić swoją żonę, bo..., czy ta o której mówi Jezus - 
czasami trudna, wymagająca wielu wyrzeczeń, cierpliwości, miłości... Jaką drogą i z 
kim chcesz dojść do życia wiecznego?  

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu dziękuję Ci za mojego współmałżonka. Dziękuję Ci, za te chwile, w których 
upadałem, a Ty przez moją żonę/męża mówiłeś do mnie. Proszę Cię umacniaj nasze 
małżeństwo, byśmy zawsze potrafili pełnić Twoją świętą wolę. 

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?  



 

 

26.05.2018, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM ZAWIERZAJĄC WSZYSTKO JEZUSOWI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Jakuba 5, 13-20 

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: 

➢  W dzisiejszym czytaniu św. Jakub mówi, jak ważne jest, by być autentycznym i szczerym 
przed Panem Bogiem. Kiedy doświadczam czegoś trudnego, mam przyjść z tym do Jezusa. 
Św. Jakub daje prostą receptę: ,,Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! '' A 
kiedy jestem radosny i szczęśliwy święty Jakub na to: ,,Niech śpiewa hymny!''.  Jezus pragnie, 
bym był autentyczny, ażebym stanął przed nim takim, jakim jestem, bym potrafił zrzucić z 
siebie maskę siłacza, że sam sobie poradzę ze wszystkim", maskę ,,że tak już musi być i nic 
się nie zmieni"; maskę, że wszystko jest ok, mimo, że tak nie jest. Dzisiaj pragnę stanąć przed 
Jezusem, takim, jakim jestem. Pragnę stanąć przed nim z otwartym sercem, z tym wszystkim 
co jest we mnie żywe: z moim zmęczeniem, frustracją, że znowu coś się nie udało, moim 
smutkiem z powodu kłótni z mężem, dzieckiem, z moim bólem, z moim niezadowoleniem, z 
moją radością, z moim entuzjazmem, z moim oczekiwaniem, tęsknotą, z moimi pragnieniami. 
Dzisiaj nie chcę udawać kogoś innego, nie chcę porównywać się do mojej siostry czy brata, 
chcę być blisko Ciebie. 

➢ ,,Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i 
namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan 
go podźwignie''.  Wielu ludzi sakrament namaszczenia chorych utożsamia z pojęciem 
,,ostatniego namaszczenia''. W efekcie tej błędnej interpretacji unikają go, bo przecież dotyczy 
on umierających. Czasem nawet przez parę tygodni nie przyjmują kapłana z Eucharystią, bo 
przecież niedługo się dobrze poczują. A św. Jakub wyraźnie mówi o sprowadzeniu kapłanów, 
aby się modlili, ponieważ ,,modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem''.  Jaki obraz 
sakramentu chorych jest w moim sercu? Czy wierzę, że Bóg chce mne wyciągać z moich 
chorób i może się to stać poprzez modlitwę kapłana a także przyjęcie Jezusa 
Eucharystycznego? 

➢ ,,kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne 
grzechy'' św. Jakub przypomina o podstawowej misji Kościoła -  ewangelizacji - czyli głoszeniu 
dobrej nowiny o Jezusie. Robimy to nie po to, aby przekonać innych do naszych poglądów. 
Robimy to po to, aby wybawić duszę grzesznika od śmierci. Jaki cel przyświeca mi podczas 
rozmów o Bogu, religii z osobami niewierzącymi - czy dbam o ich duszę czy może o 
przekonanie do swojej wiary, swoich poglądów? 

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 w Tobie 
składam wszelką nadzieję. 

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 

20.05.2018, niedziela – Ewangelia według św. Jana 15, 26-27; 16, 12-
15 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja 
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od 
początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest 
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». 
 
 

21.05.2018, poniedziałek – Ewangelia według św. Jana 15,9-17 

 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej 
odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie 
nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi 
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda 
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie 
stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A 
gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie 
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, 
przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w 
Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. 
 
 



 

 

 

22.05.2018, wtorek – Ewangelia według św. Marka 9, 30-37 

 
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby 
ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po 
trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a 
bali się Go pytać. 
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to 
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem 
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być 
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, 
rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał». 
 
 

23.05.2018, środa – Ewangelia według św. Marka 9,38-40 

 
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 
chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu 
zabraniać, bo nie chodzi z nami». 
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w 
imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami». 
 
 

24.05.2018, czwartek – Ewangelia według św. Marka 14, 22-25 

 
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy 
jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, 
mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest 
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, 
powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu 
aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym». 



 

 

 
 

25.05.2018, piątek – Ewangelia według św Marka 10,1-12 

 
Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do 
Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego 
faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi 
oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" 
Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas 
Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych 
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył 
ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są 
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek 
nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział 
im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej 
cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 
popełnia cudzołóstwo". 
 
 

26.05.2018, sobota – List św. Jakuba 5, 13-20 

 
Najmilsi: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś 
radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? 
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego 
ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się 
jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada 
wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do 
nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię 
przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, 
a ziemia wydała plon. Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi 
prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego 
błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy. 
 
  



 

 

  



 

 

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: 
 
 

 

 
 
 

     


