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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.  



18.11.2018, niedziela. Bł. Karoliny Kózkówny 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO OCZEKIWAĆ PANA Z RADOŚCIĄ 

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 13, 24-32 

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: 

➢ Zapowiedzi, które są zawarte w tej Ewangelii nie powinny wywoływać w nas lęku. Rozpacz 
i smutek nie pochodzą przecież od Boga. Jest tu raczej mowa o tym, że kiedy przyjdzie 
Jezus, będziemy mieli udział w Jego chwale. Słowa te zawierają nadzieję i radość. Wtedy 
pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata. Wybrani to ci, którzy 
są wierni Bogu. Czy pragniesz pełnić wolę Bożą w swoim codziennym życiu, czy jesteś 
gorliwy i czujny? Chrześcijanin wezwany jest do rozumienia znaków czasu, rozeznawania 
woli Bożej i umiejętność wskazania obecności Boga w każdym wydarzeniu. Czy rozumiesz 
język Bożych znaków, który przemawia do ciebie poprzez wydarzenia, drugiego człowieka i 
słowo Pisma Świętego? 

➢ Obraz drzewa figowego przywołuje fragment „Pieśni nad pieśniami”: Już figowiec wypuścił 
pąki i swą woń rozlał kwiat winorośli. Wstań moja przyjaciółko, moja śliczna i przyjdź (Pnp 
2,13). Jest to wezwanie Oblubieńca na miłosne spotkanie z Oblubienicą. Czy towarzyszy 
tobie taka tęsknota w oczekiwaniu na ostateczne przyjście Jezusa? Czy może jednak boisz 
się przyszłości? We mnie też rodzą się lęki, których nie potrafię wytłumaczyć. Pragnienie 
jak najszybszego spotkania się z Nim jest świadectwem wiary, ale ja ciągle odkrywam w 
sobie jej słabość. Zdarza mi się budzić w nocy, gdy różne obawy związane z codziennością 
nie dają spać. Praca, kredyt do spłacenia, obawy o dzieci, niezrozumienie u bliskich.... 
Robię kawę, biorę wtedy do ręki Pismo Święte i rozmawiam z Panem jak z przyjacielem. A 
On przychodzi, wierny temu co sam powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). 

➢ Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest. To ostateczne przyjście 
Chrystusa wyzwoli ludzi z tęsknoty, oczekiwania, wzdychania i przyniesie pełną radość 
oraz poznanie Boga. Dlatego wołajmy do Boga słowami psalmu 96: niech się weselą pola i 
wszystko, co jest na nich, (..) przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby 
sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą – narody. 

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: Jezu, 
naucz mnie odczytywać mowę Twoich znaków w moim życiu i przez Słowo Boże. Pragnę 
umieć rozpoznawać czas nawiedzenia, czas, w którym do mnie przychodzisz. 

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?  



19.11.2018, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYKORZYSTAĆ CHWILE KIEDY JEZUS 
PRZECHODZI 

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 18, 35-43 

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: 

➢ Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać(…). Niewidomy 
żebrak dostał być może jedyną w swoim życiu szansę spotkania Jezusa. I dobrze ją 
wykorzystał. W naszym życiu szans na spotkanie Jezusa jest tak wiele, że być możemy 
stajemy się trochę niewrażliwi. Przyzwyczajamy się do tego, że On jest blisko – w 
najbliższym kościele, a nawet w każdej chwili tuż przy nas, gdy siadamy do modlitwy. 

➢ A gdyby tak każde nasze uczestnictwo w Eucharystii, każdą modlitwę potraktować tak jak 
niewidomy żebrak – jako jedyną w życiu szansę na rozmowę z Jezusem? Gdyby podejść 
do tych chwil tak na serio, jakby to była jedyna w życiu szansa, aby Go spotkać? Co 
chcesz, abym ci uczynił? Trochę dziwne pytanie do niewidomego, który tyle słyszał już o 
uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa. Ale to pytanie po to, aby on, ja, ty, abyśmy mogli 
wypowiedzieć nasze pragnienia, bez owijania w bawełnę. Czy rozmawiasz z Jezusem tak 
naprawdę szczerze, bez ogródek, otwarcie, prosto, mówiąc o tym, co jest w twoim sercu? 

➢ Wierzę, że mimo tak dużej ilości tych spotkań „rutynowych” – w Eucharystii, w modlitwie – 
do każdego z nas czasem przychodzi Pan zapraszając do czegoś więcej, dając szansę na 
zrobienie kolejnego kroku w wierze. To może być rozmowa ze znajomym, to może być 
przeczytane Słowo Boże, zaproszenie na rekolekcje. Czy wykorzystuję te szanse? Czy jest 
we mnie wiara (czyli pragnienie i determinacja połączona z ufnością do Jezusa), która 
może mnie uzdrowić? A jeśli czujesz, że nie masz wiary? Apostołowie też to czuli i prosili 
Pana: Przymnóż nam wiary (Łk 17,5). Jeśli nie sądzisz, że twoja wiara jest większa, niż 
apostołów, to wołaj tak samo, jak oni! 

➢ Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! (Iz 55, 6). 
Niewidomy żebrak wykorzystał okazję. Nie zmarnuj swojej, gdy poczujesz jakieś 
poruszenie, pociągnięcie przy czytaniu i rozważaniu tego Słowa. To ten czas, gdy Pan 
będzie przechodził i wołał ciebie. 

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, spraw 
abym przejrzał na to jak objawiasz mi się w codziennych sprawach życia, zawołaj mnie, abym 
nie przegapił czasu Twojego przechodzenia. 

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?  



20.11.2018, wtorek, św. Rafała Kalinowskiego 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRAGNĄĆ SPOTKAĆ JEZUSA 

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 19,1-10 

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: 

➢ Ewangelia mówi, że Zacheusz był zwierzchnikiem celników, był bardzo bogaty, a przy 
tym był niskiego wzrostu. Być może Zacheusz piął się po szczeblach kariery i zdobywał 
bogactwa, aby podnieść swoją wartość w oczach ludzi, którzy może lekceważyli go od 
dzieciństwa z powodu jego fizyczności? 

➢ Wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć. Zacheusz chcąc zobaczyć Jezusa ukazuje 
publicznie całą swoją słabość, swój niski wzrost. Pokazuje jaki jest naprawdę, jest sobą. 
Stanięcie w prawdzie i nieudawanie lepszego niż się jest naprawdę doprowadza do 
spotkania z Jezusem. Czy jesteś autentyczny przed Bogiem, czy nie uciekasz przed 
swoją małością i słabością? 

➢ Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. Zacheusz był zdeterminowany, aby 
zobaczyć Jezusa, wręcz walczył o to spotkanie, narażając się na śmieszność. Pragnął 
Jezusa poznać ze względu na Niego samego (kto to jest…), nie ze względu na to, co 
mógłby od Niego otrzymać. Czy masz tak samo wielkie pragnienie spotkania z 
Jezusem i co jesteś w stanie poświęcić dla tego spotkania? Czy masz pragnienie 
poznawania Jezusa? 

➢ Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Jezus 
odpowiada na pragnienie Zacheusza, zwraca się do niego po imieniu. Determinacja 
Zacheusza niejako rozbraja Jezusa, który mówi: muszę się zatrzymać w twoim domu. 
Dom to symbol bliskiego i intymnego spotkania w sercu człowieka. Jezus chce w taki 
sposób spotykać się z tobą, jeśli tylko ty sam tego chcesz. 

➢ Spotkanie z Jezusem przemienia życie Zacheusza: oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. W jaki sposób twoje 
życie konkretnie zmienia się na skutek spotkania z Jezusem (na modlitwie, w 
Eucharystii)? 

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, pragnę spotykać się z Tobą i poznawać Ciebie. Spotkanie z Tobą jest moja radością. 

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?  



21.11.2018, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MNOŻYĆ MIŁOŚĆ 

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 19, 11-28 

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: 

➢ Tę przypowieść, a także tę o talentach, często tłumaczy się jako wezwanie do rozwijania 
swoich zdolności i służenia nimi. Tym darem, który Pan daje każdemu ochrzczonemu są 
także (a może przede wszystkim?) wiara, nadzieja i miłość. Zapatrzeni w swoje słabości, 
niedomagania i grzechy, zbyt często nie widzimy swojego bogactwa duchowego. Proś 
Pana, byś zobaczył całą prawdę o sobie i swojej rodzinie - o słabościach, ale też o ogromie 
dobra i miłości, jakie są Waszym bogactwem. Jak teraz spostrzegasz siebie i bliskich - czy 
nie skupiasz się za bardzo na złu pomniejszając dobro? 

➢ Dążąc do doskonałości osobistej wciąż myślimy, że mamy za mało (wiary, miłości), by się 
dzielić, wciąż jesteśmy niegodni, zbyt słabi, by dawać innym. Łaska wiary jest ogromnym 
darem, który trzeba mnożyć. Zdolność do miłości, służenia braciom jest podstawą wiary: 
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto 
nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1J 4,20). 
Gdy wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co 
każdy zyskał - kiedyś Pan Jezus nas spyta, co zrobiłeś z wiarą i miłością, którą Ci dałem? 
Czy dbałeś, by wzrastały w Tobie i udzielały się braciom wokół? Nie każdy musi przynieść 
plon stukrotny, pomnożyć talenty/ miny do dużych sum. Ktoś zwróci Panu 10 min, a ktoś 5 
- ale obaj pracowali. Bóg wie, na ile każdego stać, zna nasze ograniczenia i nie żąda 
perfekcjonizmu, ale miłości i ufności.  

➢ Pierwszym krokiem jest wdzięczność. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem 
surowym - taki fałszywy obraz Boga często można rozpoznać w sobie po poziomie 
wdzięczności i ufności. Świadomy wysiłek by dostrzegać i dziękować za dobro, jakim 
każdego dnia Bóg Cię darzy będzie powoli leczyć serce z lęku i nieufności. 

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 za to, że żyję, że zadbałeś o to, by rodzice pozwolili mi się urodzić. Dziękuję za chrzest 
św., każdą spowiedź i komunię św. Dziękuję za moją rodzinę - za ..., za to że mam co jeść i 
gdzie spać, za dobrych ludzi wokół. Dziękuję za każde cierpienie, które zmiękczyło moje serce 
i sprawiło, że Cię szukam. Dziękuję ...... 

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?  



22.11.2018, czwartek , św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MODLIĆ SIĘ ZA INNYCH 

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 19, 41-44 

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: 

➢ Jerozolima. W czasach Pana Jezusa było wspaniałym miastem tętniącym życiem. 
Znajdowały się tam wspaniałe budowle jak np. świątynia, a samo miasto otoczone było 
potężnymi murami. Jerozolima jest też miastem wybranym przez JAHWE. Tam pozwolił 
wybudować dla siebie świątynię, w której przebywał w Świętym Przybytku. Dlatego też 
to miasto w oczach Żydów było święte, piękne i wieczne. Jednak oprócz pięknych 
miejsc były miejsca niebezpieczne, brudne i odrażające.  

➢ Właśnie taką Jerozolimę widzi Jezus i płacze nad jej losem. To dziwne, że tak wzruszył 
się losem miasta. A może chodzi o coś innego? Jerozolima jest symbolem człowieka, 
którego serce wybrał sobie BÓG na mieszkanie. Nasze ciało zostało stworzone na 
JEGO obraz i podobieństwo. W naszym sercu powstają dzieła wspaniałe, ale także 
gości grzech.  

➢ Dlaczego więc Pan Jezus płacze nad nami? Moim zdaniem są to łzy nad tymi, którzy 
odrzucili Jego miłość. Nie przyjęli Dobrej Nowiny i świadomie wyrzekli się wiary w 
Niego, w Trójcy Jedynego. Pan Jezus mówi, że takie osoby zostaną osaczone przez 
przeciwnika, a nie mając oparcia w BOGU polegną, czyli będą w ciemności grzechu. 

➢ Czy znasz takich ludzi? Czy wśród znajomych, sąsiadów a może rodziny masz kogoś 
kto świadomie odwrócił się od Jezusa? Jeżeli znasz kogoś takiego to módl się z niego, 
by miłosierny i kochający BÓG przemienił jego serce. Poproś Pana, aby dał mu dar 
nawrócenia, by wzmocnił go oraz ochronił przed ciemnością i upadkiem. 

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 prosze Cię w intencji wszystkich tych, którzy Cię nie przyjęli lub odrzucili. 
Proszę o dar nawrócenia. Przemieniaj ich Panie bo tylko w Tobie nasze zbawienie. 

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

Actio (działanie) 

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



23.11.2018, piątek 

 CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ROBIĆ W ŻYCIU MIEJSCE DLA BOGA 

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 19, 45-48 

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: 

➢ Świątynia to miejsce, w którym przebywa Bóg. Tam można się z Nim zawsze spotkać. 
Jezus z ogromnym zapałem, desperacją, broni świętego charakteru tego miejsca. 
Modlitwa to czas i miejsce mojego spotkania z Bogiem. Niejednokrotnie stanięcie na 
modlitwie i trwanie w niej wymaga od nas dużego wysiłku, aby zawalczyć z samym 
sobą, własnym lenistwem, wymówkami. Czy z wiernością i gorliwością bronię tego 
czasu? Czy w moim życiu jest miejsce na obronę tego, co dobre, co święte? Czy 
potrafię stanąć w obronie wartości chrześcijańskich? 

➢ Gdy w domu, w świątyni, przestaje istnieć modlitwa, a jest ciągłe targowanie się, 
załatwianie interesów, wymiana "coś za coś", to miejsce, w którym powinien przebywać 
Bóg przemienia się w "jaskinię zbójców". Zamiast pokoju i miłości, doświadcza się w 
nim kłótni, złości, agresji, nienawiści. Jak wygląda moje wnętrze, czy jest mieszkaniem 
Boga, czy jaskinią zbójców? Jakie miejsce zajmuje Bóg w moim życiu? 

➢ „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3, 17). Czyli ja jestem świątynią. 
Jezus przychodzi do mnie, mojego życia i pragnie, aby było ono miejscem świętym, 
pragnie je uporządkować. Czy mi również zależy na tym, aby być i trwać przy Bogu?  

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: „Jak 
miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni 
Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Zaiste jeden dzień w 
przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, 
niż mieszkać w namiotach grzeszników” (Ps 84,2-3.11). 

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

Actio (działanie) 

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



24.11.2018, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W TO, CO NIEREALNE 

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 20, 27-40 

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: 

➢ Saduceusze z dzisiejszej Ewangelii próbują udowodnić Jezusowi "że się nie da". 
Przedstawiają przepiękne rozumowanie udowadniające - w ich przekonaniu - że 
zmartwychwstanie jest niemożliwe, że byłoby nielogiczne, że tego się po prostu nie da 
zrobić więc tego nie ma. 

➢ Jak często mi się to zdarza. Prowadzę sam dla siebie piękne rozumowanie, które 
udowadnia mi samemu "że się nie da", że przecież nie dam rady, że mi się też coś 
należy, że przecież to ja mam rację, że ja się nie zmienię itd. itp. Przekonuję siebie i 
świat do tego, że ja jestem ok, usprawiedliwiam swoje słabości i niedociągnięcia, godzę 
się na swoją pasywność i bezsilność wobec zła, które jest wokół mnie. 

➢ Tymczasem Jezus przychodzi i mówi mi: po ludzku może masz i rację, ale Ja jestem 
Bogiem. Świat nie kończy się na tym co materialne, co podlega prawom fizyki. 
Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy (Mk 9, 23)! Uwierz we Mnie, nawet jeśli 
nie wszystko rozumiesz. 

➢ Zmartwychwstanie jest czymś nierealnym, czymś co zaprzecza wszelkim prawom 
fizyki. Ale jeśli Chrystus zmartwychwstał to i ja zmartwychwstanę. A jeśli wierzę, że 
zmartwychwstanę na końcu czasów, to czemu nie wierzę, że mogę zmartwychwstać 
także tu i teraz, stając się nowym, lepszym człowiekiem? Czemu nie wierzę, że Bóg 
chce dać mi nowe życie i swoją potężną mocą działać przeze mnie, aby przybliżać ten 
świat do Niego, aby wprowadzać pokój i głosić królestwo niebieskie? Nie da się? 
Niemożliwe? 

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: 
Przyjdź Duchu Święty, obudź we mnie wiarę, spraw abym uwierzył, że w Bogu to co 
nierealne staje się realne. Że On stwarza wciąż wszystko na nowo i może także i mnie 
zaskoczyć swoją nowością. 

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 

18.11.2018, niedziela – Ewangelia według św. Marka 13, 24-32 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 
blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w 
obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze 
swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu 
nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już 
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest 
lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we 
drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się 
to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w 
niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 
 
 

19.11.2018, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 18, 35-43 

 
Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i 
żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. 
Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.  Wtedy zaczął wołać: 
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, 
nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade mną!”  Jezus przystanął i kazał 
przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, 
abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu 
odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i 
szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał 
chwałę Bogu. 
 
 
  



20.11.2018, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 19,1-10 

 
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu 
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 
 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy 
widząc to szemrali: ”Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a 
jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł 
do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest 
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić 
to, co zginęło”. 
 

21.11.2018, środa – Ewangelia według św. Łukasza 19, 11-28 

 
Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni 
myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: «Pewien człowiek 
szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie 
godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im 
dziesięć min i rzekł do nich: „Obracajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego 
współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z 
oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. Gdy po 
otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te 
sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił 
się więc pierwszy i rzekł: „Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. 
Odpowiedział mu: „Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy 
okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami”. Także 
drugi przyszedł i rzekł: „Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. Temu też 
powiedział: „I ty miej władzę nad pięciu miastami”. Następny przyszedł i 
rzekł: „Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 
Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz, 
czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś”. Odpowiedział mu: 
„Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem 
człowiekiem surowym: biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie 
posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po 



powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. Do obecnych zaś rzekł: 
„Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. Odpowiedzieli 
mu: „Panie, ma już dziesięć min”. „Powiadam wam: Każdemu, kto ma, 
będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś 
przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, 
przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”». 
 
 

22.11.2018, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 19, 41-44 

 
Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i 
rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz 
zostało to zakryte przed twoimi oczami. 
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, 
oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z 
tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie 
rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». 
 
 

23.11.2018, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 19, 45-48 

 
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił 
do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy 
uczyniliście go jaskinią zbójców». 
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz 
przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli 
uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. 
 
 
  



24.11.2018, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 20, 27-40 

 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: 
«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który 
miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech 
wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy 
pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy 
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 
bowiem mieli ją za żonę». 
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i 
w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 
Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi 
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli 
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, 
gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. 
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego 
żyją». 
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze 
powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać. 
 
  



 
 


