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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. 
  



 

 

16.09.2018, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODPOWIADAĆ NA JEZUSOWE PYTANIA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 8, 27-35 

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: 

➢ Pytanie, które postawił Jezus swoim uczniom, jest pytaniem skierowanym również i do 
nas: «A wy za kogo Mnie uważacie? Jezus może być dla nas jakąś postacią 
historyczną. Herod Agrypa do Festusa mówi: Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o 
jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. (Dz 25, 19) Nawet chodząc 
na niedzielną Eucharystię "możemy znać się tylko z widzenia" - nie mieć nic wspólnego 
ze sobą. Część osób nawet wierzy w realną obecność Jezusa w Eucharystii, ale 
reaguje na zasadzie polskiego przysłowia: Jak trwoga to do Boga. Można z Nim 
chodzić jak uczniowie, ale przy trudniejszych wymaganiach powiedzieć: Trudna jest ta 
mowa. Można mieć z Nim tak głębokie relacje, że można za Niego oddać życie. Jak 
odpowiesz na pytanie Jezusa? Co mówią o twojej relacji z Jezusem twoje wybory? 

➢ Jezus zadaje pytanie matce synów Zebedeusza: Czego pragniesz? (Mt 20, 21) 
Pytanie i odpowiedź są niezwykle ważne. Pragnienia bowiem ukierunkują ludzkie 
działania. Pragnienia to drzwi do wzrostu. Bóg zawsze odpowiada na pragnienia 
związane z wiarą, miłością, słowem Bożym, świętością. Często przez wydarzenia, 
zwłaszcza te negatywne, doprowadza do zrodzenia nowych pragnień. Braki są dla nas 
błogosławieństwem. Kazanie na górze i błogosławieństwa związane są z brakami np. 
pokoju, bezpieczeństwa, miłości. Potrzebujemy dziękować za nasze braki, ponieważ 
one rodzą pragnienia w naszym życiu i stymulują do szukania. Czego jesteś głodny? 
Czego szukasz? Czego ci brakuje? 

➢ Ważne pytanie zadają faryzeusze do Jana Chrzciciela: Kto ty jesteś? Co mówisz sam 
o sobie? (J 1, 19. 22) To pytanie o naszą tożsamość. Wiedzieć kim się jest: Polakiem, 
chrześcijaninem, synem lub córką tej i tej osoby. Wiedzieć, jakie mam braki, słabości, 
grzechy, rany grzechowe, talenty, uzdolnienia. Wiedzieć, co się odziedziczyło po 
swoich przodkach. To też poznać misję swojego życia, ponieważ w niej zapisana jest 
nasza tożsamość. Czy wiesz zatem kim jesteś? Czy znasz misję swojego życia? 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, dziękuję Ci za pytania, które stawiasz każdemu człowiekowi, a więc i również i mi. 
Dziękuję, że mogę poznawać samego siebie. 

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?  



 

 

17.09.2018, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZWIJAĆ CNOTY POKORY, MIŁOŚCI I WIARY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 7,1-10 

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: 

➢ Jak niezwykłym człowiekiem był setnik z Kafarnaum!  I jak wiele można się od niego 
nauczyć. Sam Jezus zadziwił się, gdy zetknął się z jego postawą. Spróbujmy i my przyjrzeć 
się postaci setnika i zadziwić. 

➢ Czym jest pokora? Setnik, oficer armii okupanta, mający władzę nie tylko nad setką swoich 
żołnierzy, ale także nad mieszkańcami okupowanego Izraela, nie tylko nie wpada w pychę i 
arogancję, ale pełen szacunku dla obcego sobie narodu buduje mu synagogę. Jego 
postawa nie wynika z wyrachowania, ale ze szczerej wewnętrznej postawy – setnik, mimo 
swojego stanowiska, widzi siebie jako prostego, niegodnego grzesznika. Znamienne, że 
gdy setnik mówi nie jestem godzien, to ludzie, którzy go znają mówią: Godzien jest. Setnik 
jest jakby żywą ilustracją Jezusowej przypowieści o skromności (Łk 14, 7-11). Czy moja 
"pokora" pozwala mi widzieć zarówno moje dobre jak i złe strony? 

➢ Czym jest miłość bliźniego? Dzisiejszy fragment Ewangelii, choć tak krótki, pokazuje nam 
również aż trzy przejawy tej postawy w życiu setnika. Po pierwsze, jego pełne szacunku 
relacje z okupowanym narodem i jego starszyzną. Po drugie, fakt, że setnik miał przyjaciół, 
którzy gotowi byli szybko spełniać jego prośby. No i po trzecie, jego poświęcenie i łatwość, 
z jaką kładzie na szali swój autorytet walcząc o życie swojego sługi. Tutaj setnik wprost 
realizuje nauczanie Jezusa o tym, że przełożeństwo jest służbą (Mt 20, 25-28). Na ile moja 
miłość bliźniego jest służbą a na ile szukaniem swojej wygody? 

➢ I wreszcie czym jest wiara? Św. Paweł pisze: (…) w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani 
jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość (Ga 5, 6). 
Setnik pokazuje, że jego wiara – głębokie przekonanie o tym, że Jezus ma Boską władzę – 
prowadzi go do działania. Zwróć uwagę, że działania podejmowane z wiary są ryzykowne – 
boimy się, że jeśli okaże się, że nasza wiara jest tylko ułudą, to możemy się ośmieszyć. 
Setnik, angażując w swoją sprawę tak wielu ludzi, kładzie w pełni na szali swój autorytet. A 
jego celem i motywacją jest - miłość. Jak wygląda moja wiara przy wierze setnika? Czy 
boję się ośmieszenia? 

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, przemień 
mnie na podobieństwo setnika z Kafarnaum, abym miał taką pokorę jak on, abym umiał tak 
kochać i szanować ludzi jak on i tak wierzyć w Ciebie jak on. 

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?  



 

 

18.09.2018, wtorek , św. Stanisława Kostki, Patrona Polski 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODNAJDYWAĆ JEZUSA W ŚWIĄTYNI SERCA  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-52 

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: 

➢ Po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli 
Jego Rodzice… Nawet wśród pobożnych czynności, podczas pielgrzymki, mszy, 
procesji możemy „zgubić” Jezusa. Cały kult który sprawujemy, liturgia w której 
uczestniczymy będzie dla nas prawdziwym źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, 
jeżeli nie będzie dla nas tylko czymś zewnętrznym, w czym uczestniczymy, bo tak 
zawsze było, bo tak wypada, bo tak każą przykazania kościelne... Jeżeli zaangażujemy 
nasze serce. Gdzie jest twoje serce, wola, umysł w czasie mszy lub indywidualnej 
modlitwy? Czy jest to spotkanie z Obecnym? 

➢ Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni… Wiemy, że my także jesteśmy 
świątynią Ducha Świętego (1 Kor 3,16). Dlatego ewangelia zaprasza by skierować się 
ku naszemu sercu, by odnaleźć zagubioną Obecność Jezusa, tak jak czyniła Maryja (Łk 
2,51). 

➢ Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany… Jesteś zaproszony, aby 
odnalazłszy Jezusa w świątyni twojego serca wrócić do swojego Nazaretu – do 
rodzinnych relacji, zawodowych i domowych obowiązków. Powróć już jednak z Nim, nie 
gubiąc Jego obecności. Może w tym pomóc praktyka aktów strzelistych, wzywanie w 
duchu imienia Jezus (modlitwa Jezusowa). 

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, pomóż mi odnaleźć Twoją obecność w świątyni mojego serca, w mojej codzinności.      

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?  



 

 

19.09.2018, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KOCHAĆ JEGO MIŁOŚCIĄ  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

1 List św. Pawła do Koryntian 12, 31 – 13, 13 

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: 

➢ Zbyt trudne są te słowa - chciałoby się powiedzieć, bo ten opis miłości, do jakiej nas 
wzywa Bóg, może być przytłaczający. Bo to ja i Ty mamy być cierpliwi, łaskawi, nie 
unosić się gniewem, wszystko przetrzymać... Gdyby to było wymaganie, jakie Jezus 
nam stawia, to ewangelia nie byłaby dobrą, ale "złą nowiną" - pogrążającą nas w 
bezradności wobec naszej słabości i niemożliwości spełnienia wyśrubowanych żądań. 
Czy nie nosisz w sobie takiego obrazu chrześcijaństwa - jako trudnego, wymagającego 
sposobu życia? 

➢ Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22) To jest odpowiedź Boga na naszą słabość 
i sedno chrześcijaństwa - przyjęcie Ducha Św. miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5) - Duch Św. daje tę 
miłość, do której sami nie jesteśmy zdolni. Im bardziej brakuje Ci sił i zdolności do 
kochania i im bardziej jesteś tego świadom - tym więcej w Tobie miejsca na Jego 
miłość i działanie. Każdy Twój upadek i przegrana miłości w relacjach pokazuje miejsce 
nie poddane jeszcze w pełni Bogu i działaniu Ducha Św. To miejsce, w którym sam 
chcesz sobie radzić zamiast pozwolić, by Bóg był miłością w Tobie. 

➢ To jest cel naszej wiary - być tak napełnionym Duchem Św. i zjednoczonym z Jezusem, 
by móc powiedzieć ze św. Pawłem: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus. (Ga 2,20) Na czym najbardziej skupiasz swoje "duchowe wysiłki" - na 
spełnianiu moralnych zasad i przykazań, czy na przyjmowaniu Ducha Św. i 
zjednoczeniu z Bogiem, który jest miłością? Czy nie stosujesz "duchowej siłowni", 
ćwicząc swoją silną wolę i wytężając się w udoskonalaniu siebie, za bardzo opierając 
się na swoich siłach? Hymn o miłości jest obietnicą - taką miłość Duch Św. chce 
wlewać w Twoje serce zupełnie za darmo. 

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. daj mi zrozumieć tajemnicę Twojej miłości, Twojego zamieszkiwania we mnie. 
Pomóż mi bardziej zapragnąć Ciebie, jeszcze bardziej Cię przyjąć - bym miłował Twoją 
miłością! 

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?  



 

 

20.09.2018, czwartek , świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, 
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZNACZY UWIELBIAĆ JEGO MIŁOSIERNĄ 
MIŁOŚĆ 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasz 7, 36-50 

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: 

➢ Dzisiejsza Ewangelia pokazuje dwa różne sposoby bycia z Jezusem. Jest Szymon 
Faryzeusz, który zaprasza Jezusa na kolację, sadza Go przy stole i słucha z uwagą 
tego co Jezus mówi. Obserwuje Jezusa, stara się zrozumieć kim On jest, lecz wszystko 
to jest wciśnięte w schematy poprawnego zachowania, dyskusji przy stole. Każdy gest i 
słowo ocenia Szymon ze swojej ludzkiej perspektywy, a przez to boi się zaryzykować, 
by uznać Jezusa za Syna Bożego. Wciąż padają słowa zwątpienia „gdyby był 
prorokiem”, „ przypuszczam” i „któż On jest”. 

➢ Jest też kobieta grzeszna. Przychodzi na ucztę i nie mówiąc ani jednego słowa, wylewa 
na stopy Jezusa łzy i olejek. Płacze, bo wie jak bardzo jest grzeszna. Namaszcza stopy 
i wyciera rozpuszczonymi włosami oddając przez to cześć Bogu w osobie Jezusa. 
Łamie wszelkie konwenanse i zasady, lecz nie zważa na oburzonych biesiadników. 
Wierzy w Jezusa, dzięki czemu doświadcza Jego wielkiej miłości. Właśnie ten dar 
Bożej Miłości uruchamia w niej żal za grzechy oraz pragnienie uwielbienia Boga.  

➢ Gdy patrzę na te dwie osoby zastanawiam się, jak wyglądają moje spotkania z 
Jezusem? Czy szukam w nich najpierw Miłości Boga? Pan Jezus nie krytykuje 
Szymona za pytania i wątpliwości, lecz zwraca uwagę na brak pokory wobec Boga 
(umycie stóp), miłości (pocałunek) oraz uwielbienia (namaszczenie głowy).  Czy 
czujesz pokorę wobec Boga? Czy uznajesz swoją grzeszność tylko przed Nim nie 
patrząc na innych dookoła? Czy oddajesz Mu to co masz najcenniejsze („flakonik 
alabastrowy olejku”), bez kalkulacji i obaw, by uwielbić Go jako Pana i Stworzyciela? 
Czy potrafisz zamilknąć w modlitwie, by z miłością wpatrywać się w Niego? To jest 
droga, która ocala i daje pokój duszy. 

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 napełnij moje serce swoją Miłością! 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?  



 

 

21.09.2018, piątek , św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WSPÓŁPRACOWAĆ Z BOGIEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List świętego Pawła Apostoła do Efezjan 4,1-7.11-13 

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: 

➢ „Każdemu nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego”; każdy dostaje 
tyle łask, ile mu potrzeba do realizacji powołania. Jak mówił Sługa Boży ks. F. 
Blachnicki: Jezusa uzdalnia powołanych, a nie powołuje zdolnych. Dlatego nie można 
wymawiać się przed podejmowaniem działań brakiem zdolności, umiejętności, talentu. 
Bóg powołując nie zostawia nas bezsilnych. Tylko od nas zależy czy zechcemy 
współpracować z Jego łaską. Czego ostatnio nie chciałem się podjąć (z powodu lęku, 
lenistwa, braku wiary w pomoc Bożą,...)? Czy mogę jeszcze w tym pomóc? 

➢ "z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości"; takie 
postepowanie jest owocem współpracy z Duchem Świętym (por. Ga 5, 22-23). Bez 
Niego pewnie nie raz nie bylibyśmy w stanie opanować wyrażania swoich emocji, w 
sposób raniący drugiego człowieka, ciągłego narzekania. On może nas uzdolnić do 
przyjęcia postawy miłości w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej. Mamy znosić siebie 
nawzajem (zwłaszcza w małżeństwie, ale nie tylko), swoje słabości, odmienności 
charakteru. Jak pisze papież Franciszek w adhortacji „Gaudete et exsultate”: Święty nie 
marnuje swoich sił, by narzekać na błędy innych, potrafi zachować milczenie w obliczu 
wad braci i unika przemocy słownej, która niszczy i poniewiera (GE 116). Komu 
ostatnio sprawiłem ból swoimi słowami? Jak mogę zadośćuczynić za zadane 
cierpienie? Które zachowania drugiego człowieka (małżonka, współpracownika,…) są 
dla mnie najtrudniejsze do przyjęcia, zaakceptowania? 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, niech „TAK” będzie moją odpowiedzią na każde Twoje wezwanie do działania.  

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?  



 

 

22.09.2018, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I PODDAĆ SIĘ DZIAŁANIU SŁOWA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 8, 4-15 

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: 

➢ Różne rodzaje podłoża na które pada Słowo (droga, skała, ziemia) ukazują różne typy 
ludzi. Wydaje mi się jednak, że każdego z tych typów ludzkich odkrywam w samym sobie. 
Przychodzą trudności życiowe i maja wiara się chwieje (żeby nie uwierzyli i nie byli 
zbawieni), przychodzą pokusy aby pójść gdzieś na łatwiznę i poddaję się im (w chwili 
pokusy odstępują), biznes zaczyna przynosić zyski, to tak się nakręcam, że poświęcam mu 
jeszcze więcej czasu, aby mieć więcej (zagłuszeni przez bogactwa). Ale z drugiej strony 
bywa też taki czas, że przyjmuję inspirację Słowa, idę za nim i widzę Jego owoce w moim 
życiu - pokój, radość, wolność (zatrzymują je i wydają owoc). Spróbuj spojrzeć na różne 
momenty i sytuacje swojego życia tak, aby odnaleźć w nich te typy ludzi. Co widzisz? 
Podziękuj za to, co się udało, przeproś Jezusa za to, co nie wyszło. 

➢ Ziarnem jest słowo Boże. Ciekawe, praktycznie wystarczy, aby ziarno wpadło w ziemię i już 
w swoim czasie wydaje owoc - samo z siebie. Ma jakąś wewnętrzną moc, jakiś potencjał. 
"Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia 
sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie" 
(Mk 4,27-28). Co to oznacza dla mnie? Stworzyć warunki do tego, aby to ziarno mogło we 
mnie pracować - czytać, rozważać, dzielić się nim i ... być w tym wytrwałym, dać mu czas, 
aż urośnie. 

➢ Ostatni wers mówi, że owoc przynosi się właśnie przez wytrwałość (greckie hypomone). 
Składa się ze słów meno - trwać i hypo - ponad. Moża powiedzieć - trwać pomimo czegoś, 
nie uciekać, mimo trudności, ciężarów, przeciwności, ciemności - być wiernym codziennej 
lekturze i rozważaniu Słowa. Ostatnio niezwykle mocno uderzyło mnie, że przecież Słowo 
to żywy Jezus. Obecny w tym Słowie tak samo, jak w świętej Eucharystii. Słuchając Słowa, 
słucham Jezusa, idąc za Słowem, idę za Jezusem, przyjmując Słowo, przyjmuję Jezusa. 
Czy trwasz tak w Słowie Bożym? Czy np. Słowo głoszone na liturgii przyjmujesz z 
podobnym szacunkiem i uwagą, jak ciało Pańskie? 

➢    

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 
Panie, że jesteś prawdziwie obecny w swoim Słowie. Duchu Święty, pomóż mi odkryć żywego 
Jezusa w dzisiejszym Słowie, pomóż mi usłyszeć, co On chce mi dziś powiedzieć. 

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 

16.09.2018, niedziela – Ewangelia według św. Marka 8, 27-35 

 
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W 
drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu 
odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, 
żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy 
wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy 
Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc 
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo 
nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: 
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, 
zachowa je». 
 

17.09.2018, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 7,1-10 

 
Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się 
przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, 
szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro 
setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z 
prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili 
Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – kocha 
bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał 
się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół 
z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod 
dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do 
Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć 
podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; 
drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”. 



 

 

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł 
za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w 
Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.  
 

18.09.2018, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-52 

 
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy 
miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy 
wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a 
tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie 
pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy 
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech 
dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, 
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On 
im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie 
zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do 
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w 
latach i w łasce u Boga i u ludzi. 
 

19.09.2018, środa – 1 List św. Pawła do Koryntian 12, 31 – 13, 13 

 
Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 
miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też 
miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką 
wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie 
miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie 
pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z 
niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się 



 

 

skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem 
się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś 
będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, 
nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość. 
 
20.09.2018, czwartek – Ewangelia według św. Łukasz 7, 36-50 
 
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc 
do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która 
prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w 
domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z 
tyłu u Jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami 
swej głowy je wycierała. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 
olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: 
«Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta 
kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą». 
Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś do powiedzenia». On 
rzekł: «Powiedz, Nauczycielu». «Pewien wierzyciel miał dwóch 
dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. 
Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie 
go bardziej miłował?» 
Szymon odpowiedział: «Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował». 
On zaś mu rzekł: «Słusznie osądziłeś». Potem, zwróciwszy się w stronę 
kobiety, rzekł do Szymona: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego 
domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała mi stopy i 
otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem; a ona, odkąd 
wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś Mi 
oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, 
komu mało się odpuszcza, mało miłuje». 
Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje grzechy». Na to 
współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet 
grzechy odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, 
idź w pokoju». 
 
 



 

 

21.09.2018, piątek – List św. Pawła do Efezjan 4,1-7.11-13 

 
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób 
godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z 
cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować 
jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, 
bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. 
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru 
Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, 
innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla 
przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania 
Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i 
pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary 
wielkości według Pełni Chrystusa. 
 

22.09.2018, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 8, 4-15 

 
Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do 
Jezusa, opowiedział im przypowieść: 
«Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i 
zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i 
gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między 
ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło 
na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny». 
To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» 
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: 
«Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w 
przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”. 
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na 
drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera 
słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u 
tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają 
korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. 
To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz 
potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, 
nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy 
wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i 
wydają owoc dzięki wytrwałości». 



 

 

 
 


