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Czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
 

 
 
 
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17) 
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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: 
 
 

 



 

 

23.06.2018, sobota – Ewangelia według św. Mateusza 6, 24-34 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nikt nie może dwom panom 
służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z 
jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 
Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, 
co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż 
życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 
Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do 
spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście 
ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę 
dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? 
Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A 
powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak 
ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do 
pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej 
was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co 
będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo 
o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i 
o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie 
się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. 
Dosyć ma dzień każdy swojej biedy". 
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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. 

 
  

 

 

21.06.2018, czwartek – 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». 
 
 

22.06.2018, piątek – Ewangelia według św. Mateusza 6, 19-23 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie gromadźcie sobie skarbów na 
ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. 
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i 
gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam 
będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest 
zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest 
chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w 
tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!" 
 
 
  



 

 

19.06.2018, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 5, 43-48 

 
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. 
Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za 
Nim. 
 
Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była 
spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to 
szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: 
„Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami ?” 
 
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy 
się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, 
lecz grzeszników”. 
 
 

20.06.2018, środa – Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed 
ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli 
nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. 
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w 
synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam 
wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech 
nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w 
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i 
na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. 
Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy 
chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do 
Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie. 
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd 
ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, 
już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i 
obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie». 
 
 

 

 

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. 
  



 

 

17.06.2018, niedziela  

CHCODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DBAĆ O ZIARNO KRÓLESTWA W SOBIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 4, 26-34 

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 Czym jest dla Ciebie królestwo Boże? Jakie skojarzenia wywołuje? Może to coś, na co 
czekasz, jakaś nieokreślona przyszłość? Jezus mówił: królestwo Boże pośród was jest 
(Łk 17,20). 

Ø Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. To 
wskazuje, że Królestwa nie budujemy swoimi siłami, ono samo rośnie - mocą łaski 
Bożej. Od Ciebie zależy, czy przyjmiesz ziarno i jaką ziemię mu zapewnisz. Czy swoją 
wolną wolą chcesz przyjąć Słowo - Jezusa - do swojego serca i życia? Czy pozwolisz, 
by Jego królowanie w Tobie wzrastało? Ta decyzja oznacza Twoje świadome zejście z 
tronu i oddanie władzy Bogu. Uznanie, że ON wie lepiej jak żyć - jak spędzać czas, w 
co inwestować siły i środki, jakich zasad (przykazań) przestrzegać, jak kochać na 
codzień. Na ile uznajesz, że On najlepiej wie, co jest dla Ciebie dobre, co złe? Czy 
zgadzasz się w pełni z nauką ewangelii wykładaną przez Kościół? 

Ø Aby ziarno wzrastało musi mieć dobre warunki. Chwasty grzechów blokują działanie 
łaski - może trzeba częściej korzystać z sakramentu pojednania, może zerwać z jakimś 
grzesznym przyzwyczajeniem? Może potrzeba częściej, dłużej wystawiać się na światło 
Bożego działania - przez modlitwę osobistą, rozważanie Słowa, adorację, itp.? 

Ø Działanie łaski jest delikatne, wzrost królestwa powolny, ale stały i zauważalny. Czy 
widzisz w sobie zmiany (swoim zachowaniu, sposobie reagowania i podejmowania 
decyzji, w swojej relacji z Bogiem) - wzrost ku lepszemu? W dłuższej perspektywie 
widać jakąś tendencję - jaka ona jest u Ciebie np. w ostatnim roku? Co możesz zrobić, 
by królestwo Boże obficiej w Tobie rosło? 

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. pokaż mi proszę Twoje działanie we mnie, pokaż mi co już uczyniłeś w moim 
życiu. Przyjdź Duchu pokoju i miłości, pomóż mi bardziej zaufać, bardziej uwierzyć, przyjąć 
jeszcze więcej Twojej miłości i łaski.   

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 

17.06.2018, niedziela – Ewangelia według św. Marka 4, 26-34 

 
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby 
ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 
nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś 
plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił 
jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w 
ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 
tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich 
przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom. 
 

18.06.2018, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 5, 38-42 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko 
za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. 
Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto 
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza 
cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię 
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”. 
 
 
  



 

 

23.06.2018, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM STARAJĄC SIĘ NAJPIERW O KRÓLESTWO BOGA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 6, 24-34 

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 Dzisiejsza Ewangelia porusza temat stosunku człowieka do pieniądza i rzeczy doczesnych. 
Jezus zwraca uwagę na konieczność refleksji nad celem swojego życia. Co mnie napędza 
w życiu? Czy nie jest to przypadkiem chęć posiadania, zdobywania rzeczy materialnych, 
ciągłe zabezpieczanie finansowe przyszłości swojej lub bliskich? Ile poświęcam czasu na 
osiągnięcie tych celów? A Jezus dzisiaj Tobie mówi „Czyż życie nie znaczy więcej niż 
pokarm”. Co jest dla Ciebie ważniejsze: życie czy pokarm? 

Ø W codziennym życiu jesteśmy pełni trosk. Troska o pracę, zdrowie, zaspokojenie 
bieżących potrzeb. Jak wiele czasu spędzasz nad tym, aby samemu znaleźć rozwiązanie 
wszystkich swoich problemów. Jakie znaczenie dla Ciebie mają słowa Jezusa: „Przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”. Czy wierzysz w to, że Bóg 
wie o twoich problemach? Czy wierzysz w to, że On je rozwiąże zgodnie ze Swoim 
planem? A może uważasz, że wszystkie problemy musisz rozwiązać sam i tylko Ty 
możesz to zrobić, bo nikt tego za Ciebie nie zrobi? Nie masz czasu na budowę relacji z 
Bogiem, bliskimi, bo jest tyle problemów do rozwiązania. 

Ø W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów: „Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość”. Co oznacza dla mnie dzisiaj starać się o królestwo Boże? 
W jaki sposób staram się, ażeby rozszerzało się tam gdzie mieszkam, pracuję, uczę się? 

Ø Powtarzając za św. Pawłem słowa, mogę powiedzieć, że „królestwo Boże to nie sprawa 
tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17 ). 
Czy jestem człowiekiem pokoju, czy moja mowa jest mową bez przemocy? Na ile potrafię 
nie oceniać, nie krytykować, nie oskarżać innych nawet w myślach. Czy potrafię spojrzeć z 
miłością na drugiego człowieka, by pod jego gniewem lub złością dostrzec niezaspokojoną 
potrzebę? Czy rozszerzam wokół siebie królestwo pokoju, radości i sprawiedliwości? 

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: Ojcze mój, ja 
wiem, że się o mnie nieustannie troszczysz. Dziękuję Ci, że Twoje błogosławieństwo idzie za 
mną przez wszystkie dni mego życia. 

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? 

 

 

18.06.2018, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM NIE STAWIAJĄC OPORU ZŁEMU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 5, 38-42 

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 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu. To być może najbardziej rewolucyjne zdanie wypowiedziane 
przez Jezusa. Zdanie, które uderza w najbardziej podstawowe i wspólne dla wszystkich 
chyba ludzi we wszystkich kulturach poczucie tego czym jest sprawiedliwość. Co 
więcej, jest to zdanie, które uderza w indywidualne poczucie bezpieczeństwa – jak to, 
nie mam stawiać oporu złemu? Mam się poddać agresji, nie bronić? 

Ø Właśnie dlatego postawa, o której mówi Jezus jest tym słonym smakiem: Wy jesteście 
solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? (Mt 5, 13), który 
odróżnia chrześcijan od innych ludzi. Chrześcijanin, który odpowiada złem na zło, 
nakręcając spiralę przemocy nie może być świadkiem Miłości i Przebaczenia. Nie może 
być tym, który wprowadza pokój. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem 
oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9). 

Ø Postawa, o której mówi Jezus jest niemożliwa dla ludzi tego świata. Tak może 
postępować tylko ten, kto ma pewność, że jego życie należy do Boga. Tylko ten, kto 
czuje na co dzień opiekę i troskę Boga może z łatwością dać temu, kto prosi, i nie 
odwracać się od tego, kto chce pożyczyć. 

Ø Każdy z nas ma możliwość praktykowania tej postawy. Codziennie jesteśmy przecież 
ranieni przez naszych najbliższych, przez ludzi z którymi żyjemy. Jak reaguję, gdy czuję 
się atakowany przez mojego współmałżonka, przez szefa lub współpracownika? Jak 
reaguję, jak komentuję zło czynione przez ludzi w przestrzeni publicznej? Czy pragnę 
zemsty, domagam się sprawiedliwej odpłaty, „żeby im w pięty poszło”? 

Ø Jak „słony” jest mój smak dla tej ziemi? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie daj mi jeszcze pełniej doświadczyć tego, że tylko Ty jesteś źródłem mojego życia, 
moich dóbr materialnych i mojego bezpieczeństwa. Pozwól mi zaufać Tobie jeszcze 
pełniej. A wtedy będę mógł stać się solą tej ziemi i światłem świata. 

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? 



 

 

19.06.2018, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIETYM TO PRZEBACZAĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 5, 43-48 

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 Miłość nieprzyjaciół jest pewnym papierkiem lakmusowym naszego chrześcijaństwa, 
naszej dojrzałości w wierze. Jest trudnym wymaganiem, które domaga się wyjścia poza 
swój punkt widzenia, poza swoją miarę. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą 
wam i jeszcze wam dołożą. (Mk 4, 24) 

Ø Miłość nieprzyjaciół wymaga rezygnacji z oskarżania i osądzania drugiego człowieka. 
Rezygnacji z prerogatyw, które należą wyłącznie do Boga, bo my jesteśmy tylko 
stworzeniem. Ból, gniew i żal w naszym sercu po wyrządzonej krzywdzie, jest słuszny, 
ale domaga się przebaczenia i przepracowania, aby nas nie zniszczył. 

Ø Nie jesteśmy w stanie przekroczyć progu miłości nieprzyjaciół, dopóki nie zaczniemy 
się modlić i ćwiczyć w przebaczaniu. Jezus w Ewangelii Mateusza mówi: A Ja wam 
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. 
Wyrządzone krzywdy i ich skutek w postaci bólu i gniewu, domagają się powierzenia 
Jezusowi na modlitwie. Domagają się przebaczenia z naszej strony, a uzdrowienia 
wewnętrznego przez Boga żywego. 

Ø Czy pamiętasz osoby, które wyrządziły ci krzywdę lub w taki czy inny sposób 
prześladowały cię? Wymień te osoby. Proś Jezusa o łaskę przebaczenia i 
wewnętrznego uzdrowienia a doświadczysz jak pokój Boży, który przewyższa wszystko 
będzie powoli wypełniał Twoje serce. 

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 miłość nieprzyjaciół jest niemożliwa bez Twojego wsparcia. Proszę Cię o łaskę 
przebaczania i wewnętrznej wolności od wyrządzonych mi krzywd. 

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? 

 

 

22.06.2018, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MIEĆ ŚWIATŁE OCZY SERCA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 6, 19-23 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi..." Czym jest ten skarb na ziemi? Dla jednych 
może to być konto w banku z licznymi lokatami, dla drugich "wypasiony" telefon, 
telewizor, samochód, dla innych jeszcze coś innego. Ten skarb na ziemi to coś, co staje 
się centrum życia. A co jest moim skarbem, który skrzętnie gromadzę? Czy już go 
odkryłem? A może powiedziałem sobie jak ten bogacz z przypowieści Jezusa: "Masz 
wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!" (Łk 12,19b). 

Ø Bogaczowi Bóg odrzekł: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; 
komu więc przypadnie to, coś przygotował?", a mi i Tobie Jezus dzisiaj mówi: 
"gromadźcie sobie skarby w niebie...". Cóż to za skarb, który mam gromadzić w niebie? 
Zastanawiałeś się kiedyś? "Niech nie wie lewa twoja ręka co czyni prawa, a Bóg, który 
widzi w ukryciu odda Tobie" (Mt 6,3b). Może tu ukryta jest odpowiedź? 

Ø „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. Spróbuj zrobić dzisiaj na koniec 
dnia listę spraw, za którymi biegałeś przez cały dzień. Których skarbów było więcej. 
Gdzie było Twoje serce? 

Ø "Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie 
rozświetlone". To oczy pożądają drugiego człowieka, to oczy pierwsze widzą sąsiada, 
który kupił nowy samochód, kolegę, który ma szpanerski telefon, itd., itp., a w sercu 
rodzi się pragnienie posiadania tej czy owej rzeczy. To, co widzą oczy, sprawia, że 
jestem nakręcony i biegam, i zabiegam o skarby tego świata. A może muszę zadać 
sobie pytanie, czy jest mi to potrzebne? Antoine de Siant-Exupery w Małym Księciu 
pisał: "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". 
Zgadzasz się z tym? 

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 proszę Cię zamknij moje oczy na skarby tego świata, a otwieraj na skarby w 
niebie. 

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? 



 

 

21.06.2018, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ OJCA 

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 Trudno nam często uwierzyć, że mamy Ojca, który zna nasze pragnienia. Mamy Ojca, 
który stoi po naszej stronie. Mamy Ojca, który wie czego nam potrzeba. Mateusz 
ewangelista pisze o tym dosadnie: Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec 
wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Mając takiego Ojca 
potrzebujemy wyłącznie dziękować, aby wyrażać Mu swoją miłość, uznanie i zaufanie. 
Małe dziecko nie wyrazi większej miłości niż sepleniąc mówić będzie: Mam najlepszego 
Tatę pod słońcem. Dziękuję, że jesteś taki. Czy odkryłeś, że masz w niebie Ojca, które 
nikt nie prześcignie w hojności i łaskawości? Jaki obraz ojca nosisz w swoim sercu?  

Ø Pierwsze słowa modlitwy, którą podyktował nam Jezus to wyrażanie Bogu chwały. 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię!  Święty Ignacy we 
wstępie do Ćwiczeń Duchowych pisze nawet, że jest to sens ludzkiego istnienia. 
Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu 
służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są 
stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest 
on stworzony. Wszystko inne jest wtórne, nawet bycie matką lub ojcem, dyrektorem 
czy nauczycielem, fryzjerką czy stolarzem, chociaż to wszystko czynione z miłością i 
poświęceniem też oddaje Bogu chwałę. Czy realizujesz sens swojego życia przez 
uwielbienie? Ile czasu poświęcasz na uwielbianie Boga żywego?  

Ø Odkryć Ojca w swoim życiu to dokonać odkrycia kopernikańskiego, czyli co wokół 
czego krąży. Życie ludzkie, aby miało sens, powinno krążyć wokół Ojca niebieskiego, 
który doskonale zna człowieka, jego przeznaczenie, jego potrzeby, jego pragnienia. On 
wie jak to wszystko zrealizować. On wie jak to wszystko uaktywnić. Odcięcie sie od 
Boga Ojca to odcięcie się od swojego zasilania, przeznaczenia i źródła szczęścia. Czy 
twoje życie krąży wokół Ojca niebieskiego czy raczej wokół ciebie samego i 
wszystkiego, co skoncentrowane jest wokół ciebie? Czy znasz swój sens życia? Czy 
jesteś szczęśliwy?  

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 objawiłeś nam Ojca. Dziękuję, że uczysz nas jak kochać Ojca. 

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? 

 

 

20.06.2018, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CZYNIĆ DOBRO W UKRYCIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

Ø „Jałmużna” - to nie tylko pieniądz, ale wszelkie dobro podarowane drugiej osobie (np. 
czas). Ale dając można poniżyć godność drugiej osoby. „Modlitwa” - można modlić się 
tak, że od spotkania z Bogiem ważniejsza będzie opinia innych na temat mojej 
pobożności (jak często jestem w kościele, do ilu wspólnot parafialnych należę, …). 
Nieważne, że zaniedbuję przy tym współmałżonka, dzieci, dom. „Post” – można 
zrezygnować, ograniczyć wiele rzeczy (jedzenie, czas przed telewizorem, …), albo 
podjąć dodatkowy trud (regularna pomoc chorej sąsiadce, …). Jeśli jednak zamiast 
przemiany duszy zmieniam tylko nawyki żywieniowe, lepiej wykorzystuję czas, itp., to 
może nie warto się trudzić. Czy i jak modlę się, poszczę, daję jałmużnę? 

Ø „w ukryciu”; dobro jest ciche, nie krzyczy, nie narzuca się. Można je tylko dostrzegać 
tam, gdzie jest pokora, zorientowanie na drugiego człowieka. Co ja robię w ukryciu? 

Ø „nagroda”; nasze trudy i wyrzeczenia mają w oczach Boga wartość. Możemy ufać, że 
za nasze wysiłki otrzymamy od Niego zapłatę. Rodzaj zapłaty będzie zależał nie od 
rodzaju trudu, ale od motywacji jaką się kierujemy. Najszlachetniejszy czyn miłosierdzia 
pełniony na pokaz, ma wartość jedynie w oczach ludzi. Bóg patrzy na serce i mierzy 
miarą miłości. Jeśli czyn wypływa z miłości, choćby nie był zauważony przez ludzi, 
będzie wielki w oczach Boga. On, „który widzi w ukryciu”, „przenika aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12), 
nagrodzi za to z całą swoją szczodrością i hojnością. Jeśli jednak motywacją jest 
oczekiwanie ziemskiego uznania, bycie celebrytą, poprawienie opinii o sobie, nie mamy 
co liczyć na nagrodę Boga. Co ostatnio zrobiłem dobrego? Czym się kierowałem, jakie 
były intencje? Co mogę w tym zakresie poprawić?  

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, spójrz na moje serce, intencje, pragnienia i oczyść z tego, co nieszczere i obłudne.  

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? 


