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Lectio divina – metoda czytania i rozważania Słowa Bożego 
 
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 rozważanie Bożego Słowa zobaczę, 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. To kluczowy moment przed każdym czytaniem i rozważaniem Bożego 
Słowa. Głębokie znaczenie Pisma Świętego jest sekretem znanym tylko Duchowi Świętemu, który 
objawia je komu chce, jak chce, kiedy i gdzie chce. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 
Boga samego – pisze św. Paweł (1Kor 2,10). Tego Ducha Bóg udzielił i pragnie udzielać nam, jak 
mówi św. Łukasz: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). Dlatego tak 
ważne jest, aby prosić o Ducha Bożego, który sam sprawi, że księga Pisma Świętego zostanie dla 
nas otwarta, to znaczy zrozumiemy jego sens dla nas dziś – w czasie i miejscu, w którym się 
aktualnie znajdujemy. 
 
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, czasami kilka), 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. 
Grzechem może stać się 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 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.  
(Jk 1, 23). 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. 
Pamiętaj, że działaniem może być także przyzwolenie, zgoda wobec Boga, aby coś w tobie 
zmienił, aby sam działał w tobie i przemieniał ciebie tak, jak chce. Po pewnym czasie będziesz 
wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Twoim Actio może być także nauczenie się na pamięć jakiegoś wersetu z aktualnego czytania. 
Możesz także pomyśleć, jakie słowo, frazę czy werset zabierzesz ze sobą na cały dzień, to znaczy 
będziesz je powtarzał i wracał do niego w różnych momentach dnia. W ten sposób dasz Bogu 
szansę i przestrzeń do Jego działania w tobie, do tego, aby cię przemieniał swoim Słowem, które 
samo z siebie wydaje owoc: Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on 
sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon (…) (Mk 4,27-28). 
 
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 samo z siebie, porusza go, 
przekonuje o tym co prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji 
życiowych i zaprasza do podejmowania zmian.  



 

 

14.10.2018, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PÓJŚĆ ZA JEZUSEM DALEJ  

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Marka 10,17-30 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

Meditatio (powtarzanie) 

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

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

➢ Bogaty człowiek, mimo że przestrzega wszystkich przykazań prawa, szuka sensu życia, 
jest w nim niezaspokojona tęsknota, poczucie niespełnienia. Czy i ty odczuwasz w sobie 
takie pragnienia? To Bóg wzywa cię do „czegoś więcej”. Chce, byś wszedł w wolność 
dziecka bożego, abyś przeszedł z porządku prawa w porządek łaski, z „porządności” w 
świętość. 

➢ Młodzieniec nazywa Jezusa dobrym nauczycielem. Jezus natomiast kieruje jego uwagę ku 
Bogu, który jedynie jest dobry. Odkrycie tej prawdy, że sam z siebie nie możesz nic 
dobrego, prowadzi do całkowitego oddania się Bogu. Królestwa Bożego nie możesz 
zdobyć sam, tylko Bóg może ci je ofiarować. 

➢ Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością… Jezus wie czego brakuje młodzieńcowi i daje 
mu receptę Widzi, że jest on w takim stanie wewnętrznym, którym nie ma postępu. Czy 
widzisz, że twoje życie duchowe się rozwija? A może czujesz, że kręcisz się ciągle w tym 
samym miejscu (może nawet bardzo pobożnym)? Gdzie jest twoje serce? 

➢ Receptą Jezusa jest porzucenie siebie, tego co wydaje się tobie wewnętrznym bogactwem. 
Skoro nie jesteś w stanie sam osiągnąć życia wiecznego, to przerzuć środek ciężkości 
twojego życia na Boga. Zaufaj Mu. A jeśli coś cię zatrzymuje (tak jak młodzieńca), to zadaj 
sobie pytanie, czego się boję, że co stracę jak będę święty? Bóg ci obiecuje, że otrzymasz 
stokroć więcej. Bogactwo samo w sobie nie jest złe i nie o to chodzi, byśmy nie mieli 
pieniędzy. Trzeba jednak uważać, by ono cię nie zniewalało, byś nie tracił kontaktu z 
własnym sercem. 

➢ Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko 
jest możliwe. Tak naprawdę to tylko Bóg może Cię pociągnąć do siebie, sam nie jesteś w 
stanie pójść dalej. Łaską jesteśmy zbawieni. Jedyne, co możesz zrobić, to zgodzić się na 
wolę Bożą w swoim życiu i prosić Pana o łaskę. 

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

Teraz 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 pociągnij mnie, poprowadź mnie dalej, dopomóż mi pozostawić to, co jest przeszkodą w 
pełnym oddaniu się 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?  



 

 

15.10.2018, poniedziałek, św. Teresy z Avila  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ NAJWIĘKSZYM Z CUDÓW 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11, 29-32 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

➢ Jaką rolę w mojej wierze pełnią znaki w rozumieniu ewangelicznym? Przede wszystkim czy 
dostrzegam znaki Bożej obecności i działania w moim życiu? Jezus jest obecny w moich 
codziennych drobnych sytuacjach, czasem działa też bardziej spektakularnie, ale czy ja 
zauważam te Jego interwencje i czy za nie dziękuję? Czy wierzę, że to nie przypadek, 
szczęśliwy zbieg okoliczności, ale odpowiedź dobrego Boga na moją prośbę? 

➢ Bez mojej decyzji, że wierzę i ufam, każde wydarzenie nawet najbardziej „cudowne” będę 
tłumaczyć po ludzku. Nawet gdyby sam Pan Jezus mi się objawił, mogę sobie tłumaczyć, 
że to jakieś zwidy itp. Każdy znak i cud zostawia miejsce na moją wolną wolę – czy w 
niego uwierzę. 

➢ Jezus nie działa cudów, żeby coś komuś udowodnić. One płyną zawsze z Jego miłości 
miłosiernej względem cierpiącego człowieka. Zbawiciel znał serca ludzi i stąd te słowa: To 
plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, 
prócz znaku Jonasza. Jonasz przez 3 dni był we wnętrznościach ryby, po czym został 
przez nią wypluty, odzyskał życie – to symbol śmierci i po 3 dniach zmartwychwstania 
Chrystusa.  Największym cudem i dowodem miłości była Jego śmierć i zmartwychwstanie. 
Czy można udowodnić bardziej swoją miłość i oddanie niż przez dobrowolne oddanie za 
kogoś życia i to przez okrutne zamęczenie? Jeśli ten największy znak Jego miłości mi nie 
wystarcza, to czy cokolwiek innego będzie w stanie pobudzić moją wiarę, nadzieję i 
miłość? 

➢ Czy te trudne słowa Jezusa nie są także skierowane do mnie? Czy nie żądam znaków, 
dowodów Bożej miłości lekceważąc jednocześnie ten największy i najważniejszy znak – 
Jego śmierć za mnie? 

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 
wybacz moją niewiarę i niewdzięczność za Twoją mękę i za Twoją opiekę nade mną. Duchu 
Św. pomóż mi zrozumieć i doświadczyć czym jest ofiara Jezusa dla mojego 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?  



 

 

16.10.2018, wtorek, św. Jadwigi  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MIEĆ SERCE CZYSTE I PEŁNE MIŁOŚCI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11, 37 – 41 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ „Na to rzekł Pan do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej 
strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”. W 
dzisiejszym czytaniu Pan Jezus potępia obłudę faryzeuszy, którzy działają na pokaz, a 
nie z czystości serca. Czy zależy mi, aby czynić dobro, bo taka jest potrzeba mojego 
serca czy też zdarza mi się czynić dobro, aby uzyskać popularność? Czy udzielam 
komuś wsparcia bo wiem, że jest on moim bliźnim czy robię to gdyż jest to „dobrze 
widziane?” 

➢ „Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was 
czyste”. Pomoc bliźniemu nie musi polegać tylko na wręczaniu mu dóbr materialnych. 
Pomoc materialna jest szybka, bo wystarczy wyjąć portfel. Czasem jednak cenniejszy 
jest oddany bliźniemu czas. Pomoc w załatwieniu różnych spraw może wymagać od 
nas wiele pracy i dużo poświęconego bliźniemu czasu. Czy jestem gotowy również do 
takiej formy pomocy? 

➢ „Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, 
zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i 
pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej 
o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał” (Łk 10, 33 – 
35). Miłosierny Samarytanin działa z potrzeby serca i w pomoc poranionemu angażuje 
też właściciela gospody. Czy jestem w stanie postąpić tak samo? 

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, chcę, aby serce me było pełne miłości a słowa moje prawdziwe. Dopomóż abym Cię 
naśladował. 

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?  



 

 

17.10.2018, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ WOLNYM OD OBŁUDY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11,42-46 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢  „Biada wam, faryzeuszom”. Mocne, ostre słowa. Wypowiedziane przez Jezusa po to by 
przebudzić, poruszyć wnętrze, sumienie faryzeuszy. Słowa wypowiedziane z miłością. 
Przecież pouczamy, wychowujemy tych, których kochamy. Tych, na których nam 
najbardziej zależy. Jeśli więc wierzę, że Jezus kocha także mnie, to te słowa 
skierowane są też do mnie. Jezus nie groził. Jezus nauczał i poprzez Pismo naucza 
nadal. Jezus nadal czeka byśmy zajrzeli do swego serca. Byśmy zdobyli się na odwagę 
i posłuchali głosu sumienia. Byśmy przestali grać a zaczęli kochać. 

➢ „Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie 
przechodzą”. Żydzi wierzyli, iż jeśli choćby cień przechodzącego padł na taki 
niewidoczny grób, to taki człowiek stawał się nieczysty. Tłumaczył faryzeuszom, że ich 
postawa życiowa, obłuda, brak miłości stają się złym przykładem, są przyczyną 
zgorszenia, że ludzie w kontakcie z nimi więcej tracą niż zyskują. 

➢ Nasze wnętrze, to co tam nosimy, miłość czy nienawiść, rzutuje na otoczenie, na 
naszych bliskich, na atmosferę w pracy, w domu. Gdziekolwiek jesteśmy tam „siejemy” 
to, co nosimy w sercu. Gramy role, przyjmujemy postawy, aby tylko się wpasować w 
środowisko, grupę, wspólnotę, udajemy tych, którymi nie jesteśmy. A co z naszym 
wnętrzem? Słowa w dzisiejszej Ewangelii ze szczerością skierujmy do siebie. Łatwo 
oceniać innych, ich obłudę. A co naszą obłudą?  Czy jestem wolny od obłudy? 

➢ Czy jestem w stanie sam znaleźć sens życia lub też mieć pomysł na siebie? Prośmy 
Boga w wskazówki jak żyć, o rozpoznanie naszego powołania. O umiejętność 
rozpoznawania własnej obłudy. Byśmy mieli odwagę zrzucić maski, w których idziemy 
przez życie. 

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

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Dziękuję Ci Jezu za plan dla mnie. Pomóż mi rozpoznawać go w codziennym życiu. 
Wzmocnij moją wolę, abym go chciał i potrafił realizować. 

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?  



 

 

18.10.2018, czwartek, św. Łukasza Ewangelisty 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STAĆ SIĘ JEDNYM Z 72 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 10,1-9 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

➢ Ciekawe, czy po przeczytaniu tego fragmentu pomyślałeś, że Ty także możesz być w jakiś 
sposób jednym z tych 72? Czy robotnik, o którym mowa w tekście to tylko ksiądz? Przecież 
słowo "chrześcijanin" pochodzi od słowa Chrystus, czyli "Namaszczony" = uzdolniony 
(przez Ducha Świętego) do wykonania pewnej pracy. Ta praca polega na tym, aby 
umożliwić Jezusowi przyjście do każdego "miasta i wsi". W jaki sposób? Pomyśl sam jak 
Jezus, przez Ciebie, mógłby przyjść do Twojej rodziny, miejsca pracy, osiedla, kręgu 
przyjaciół...? A może zapytaj się Go jak On sam chciałby przyjść przez Twoje słowo i Twoje 
działanie? 

➢ "... proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Jest żniwo, czyli 
jakaś praca do wykonania. Co więc robimy? Przygotowujemy plany, programy, projekty i 
harmonogramy. Dobrze, to przecież też jest ważne, mamy być profesjonalni w naszej 
pracy. Ale to jest czymś wtórnym. Słowo podkreśla, że to żniwo jest żniwem Jezusa, 
dlatego to On ma zarządzać projektem pod tytułem "żniwo". Proszenie Jezusa o Jego 
wstawiennictwo, Jego działanie, Jego myśli, ma być przed naszym planem. 

➢ "Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki".  Dla mnie to jedne z najbardziej 
kontrowersyjnych słów Ewangelii, bo jaki pasterz posyła owce między wilki? Ale, jak myślę, 
chodzi o to, aby bardzo mocno pokazać, że pasterzowi, który nas posyła, mamy 
bezgranicznie zaufać. Czy ufasz Jezusowi wbrew wszystkiemu? Czy wierzysz, że On 
naprawdę ma swój plan wobec Ciebie i z Nim zawsze znajdziesz odpowiednie 
rozwiązanie? 

➢ "uzdrawiajcie chorych, którzy tam są". Mocne słowa, bo mogę pomyśleć, że to chyba mnie 
nie dotyczy. Ale dlaczego nie? Przecież dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? 
Przecież uzdrawianie może oznaczać także niesienie nadziei tam, gdzie jej brak - przez 
konkretną pomoc słowem, poświęceniem czasu i podzieleniem się tym, co mam. Myśląc w 
taki sposób zobacz czy i dokąd zanosiłeś uzdrowienie Jezusa? 

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, spraw, 
aby zakiełkowało we mnie przekonanie, że także ja jestem jednym z tych 72. Posłany 
wszędzie tam, gdzie sam chcesz przyjść. 

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?  



 

 

19.10.2018, piątek, bł. Jerzego Popiełuszki 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ PRZEŹROCZYSTYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 12, 1-7 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

➢ W życiu chrześcijanina   nie ma klauzuli: ściśle tajne. Chrześcijanin ma być człowiekiem 
przeźroczystym. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw ani nic tajemnego, 
co by się nie stało wiadome. Taką postawę posiadał Natanael, przyjaciel Filipa. Jezus z 
pełnym uznaniem powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma 
podstępu. (J 1,47b) Jak w takim razie dojść do postawy przeźroczystości w swoim życiu?  

➢ Jezus w Kazaniu na Górze nadmienia: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 
nadto jest, od złego pochodzi. (Mt 5, 37). Ważne jest, abyśmy jasno przekazywali 
komunikaty naszej rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy czy innemu środowisku, w 
którym funkcjonujemy na co dzień. Moje życie jest zgodne z tym, co deklaruję słowem. Co 
nie oznacza, że jesteśmy doskonali. 

➢ W przejrzystości potrzebna jest także odwaga nazywania dobra – dobrem i zła – złem. W 
dzisiejszych czasach wielokrotnie brakuje tych, którzy mają odwagę mówić prawdę. 
Dlatego aktualna jest Izajaszowa przestroga: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a 
dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy 
przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! (Iz 5, 20). Brak przejrzystości często 
w naszym życiu związany jest z lękami o siebie, swoje stanowisko czy rodzinę. Jezus mówi 
jednoznacznie: Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie 
się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! 

➢ Czy prosisz Jezusa o łaskę przejrzystości w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa o łaskę 
bycia sobą i odwagę głoszenia tego, co myślisz? 

➢   

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 proszę cię o 
łaskę przejrzystości w moim życiu. Proszę Cię o łaskę bycia sobą umiejętność rozróżniania 
dobra i zła, i wybierania dobra. 

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?  



 

 

20.10.2018, sobota, św. Jana Kantego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ ODWAŻNYM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, 
proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.  

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 12, 8-12 

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim. 

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 jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz 
skorzystać z pomocy poniższego rozważania: 

➢ Często w naszym życiu potrzebujemy odwagi. Potrzebujemy odwagi nie tylko po to, aby 
przyznać się do Jezusa, ale również po to, aby być sobą. Potrzebujemy odwagi, aby 
wychowywać nasze dzieci, tak jak tego pragniemy.  Potrzebujemy także odwagi, aby 
przeciwstawić się temu z czym się nie zgadzamy. Potrzebujemy odwagi, aby grzech 
nazwać grzechem, a dobro dobrem. W końcu potrzebujemy odwagi, aby czynić dobro 
tak jak pragnie tego Jezus. 

➢ Odwaga, którą wlewa Jezus, to odwaga Ducha Świętego. Łukasz Ewangelista pisze: 
Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób 
albo czym macie się bronić lub co mówić. Bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie 
godzinie, co należy powiedzieć. 

➢ Święty Polikarp przed swoja męczeńską śmiercią tak odpowiadał prokonsulowi, który 
pragnął go odwieść od wiary. Grozisz mi ogniem, który płonie przez chwilę i po 
niedługim czasie gaśnie. Nie wiesz bowiem nic o ogniu przyszłego sądu i wiecznej kary 
jaki przygotowany jest dla bezbożnych. Ale dlaczego zwlekasz? Dalej, rób co chcesz! A 
gdy to mówił i wiele jeszcze innych rzeczy, przepełniała go siła i radość, a twarz jego 
jaśniała łaską. Nie tylko nie był załamany ani zaniepokojony tym, co mu powiedziano, 
lecz wręcz przeciwnie, to właśnie prokonsul się zdumiewał. 

➢ Czy prosisz Jezusa o odwagę bycia sobą? Czy prosisz Jezusa o odwagę poznania 
głębi swojego grzechu i niewierności? Czy prosisz Boga żywego o odwagę 
podejmowania decyzji zgodnych z Ewangelią? 

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 proszę Cię o Twojego Ducha Świętego dawcę odwagi i męstwa. Uzdolnij mnie do 
bycia odważnym w moim życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. 

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 

14.10.2018, niedziela – Ewangelia według św. Marka 10,17-30 

 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy 
przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?” 
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, 
tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 
nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. 
On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości”. 
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. 
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb 
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te 
słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno 
jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na 
Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest 
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego”. 
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się 
zbawić?” 
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u 
Boga wszystko jest możliwe”. 
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i 
poszliśmy za Tobą”. 
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, 
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, 
sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w 
czasie przyszłym”. 
 
 
  



 

 

15.10.2018, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 11, 29-32 

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

16.10.2018, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 11, 37 – 41 

 
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął 
miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie 
obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 
Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość 
zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa 
i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił 
także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz 
wszystko będzie dla was czyste” 
 
 

17.10.2018, środa – Ewangelia według św. Łukasza  11,42-46 

 
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: 
„Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z 
wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. 
Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam, 
faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia 
na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których 
ludzie bezwiednie przechodzą”.  
Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: „Nauczycielu, 
tymi słowami nam też ubliżasz”.  
On odparł: „I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi 
ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie 
dotykacie”. 



 

 

18.10.2018, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 10,1-9 

 
Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po 
dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. 
Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa 
ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu 
domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie 
na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i 
pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie 
z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie 
im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”. 
 
 

19.10.2018, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 12, 1-7 

 
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli 
się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się 
kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co 
by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. 
Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, 
a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.  
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie 
obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, 
mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa 
asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U 
was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. 
 
 
  



 

 

20.10.2018, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 12, 8-12 

 
„Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do 
niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego 
wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. 
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie 
przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie 
będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i 
władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co 
mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić 
należy”. 
 
  



 

 

 
 


