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



 

 

 

15.10.2017, niedziela  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO TRWAĆ W POKORZE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

List św. Pawła do Filipian 4, 12-14. 19-20 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. To chyba umiejętność, której 

wielu brakuje - mieć taką samą wiarę, pokój i radość niezależnie od warunków 
finansowych, materialnych, rodzinnych. Łatwo zrozumieć i odnieść ten tekst właśnie do 
majętności i niedostatku. Ale dotyczy on także sfery duchowej i psychicznej. Jak 
reagujesz w sytuacji smutku, braków w tej niematerialnej sferze?  

Ø Można się martwić swoimi małymi (we własnym mniemaniu) talentami, zbyt niską 
inteligencją, czy zaradnością. Można by się gnębić swoimi lękami, zahamowaniami, 
niespełnianiem własnych oczekiwań wobec siebie samego. Cierpieć z powodu swojej 
biedy, a nawet oskarżać Boga, że nie pomaga, nie uzdrawia, że takim mnie stworzył, 
albo pozwolił, by mnie tak wychowano. Czy widzisz w sobie takie mechanizmy? Jak 
sobie radzisz z niezadowoleniem z siebie? Czy frustruje Cię to? Ile miejsca te złe myśli 
i uczucia zajmują? To jest działanie diabła - wmawiać Dziecku Bożemu, że jest tak złe i 
brzydkie, że nie nadaje się do kochania... nawet przez Boga. Mówienie źle o stworzeniu 
uderza przecież w Stwórcę. 

Ø Takie same schematy mogą działać w odniesieniu do życia duchowego - oskarżanie 
się, że mało wierzysz, że nie potrafisz się modlić jak inni (porównywanie się), itp. 
Wszystko to pokazuje brak pokory i wiary. W swojej pysze chcemy być jak najszybciej 
jak najlepsi - spełniać swoje wyobrażenia o doskonałości. Tymczasem drogą jest 
pokorne uznanie prawdy o swoim stanie (może nie zawsze najlepszym), uznanie, że 
potrzebujemy łaski i miłosierdzia oraz ufne zawierzenie się Bogu. Uwielbianie Boga w 
zachwyceniu, że kocha mnie takiego jakim teraz jestem. Wiara, że On potrafi wszystko 
uzdrowić i przemienić - oczywiście we współpracy z moim wysiłkiem, ale w sposób i w 
czasie przez Niego wybranym - bo to On jest Bogiem i Panem. 

Ø   
Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Proszę Cię Panie o cierpliwą miłość do siebie samego, o łaskę prawdziwej pokory i 
zawierzenia 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?



 

 

 

16.10.2017, poniedziałek  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIDZIEĆ ZNAKI 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11, 29-32 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø Ludzie przewrotni to ludzie do szpiku kości źli. Nie ma w nich odrobiny chęci 

zrozumienia, otwarcia na drugiego czy przyjęcia innego takim jakim jest. I nie chodzi tu 
o rezygnację z siebie, ale o stworzenie przestrzeni w sobie, w której można dostrzec 
wartość drugiej osoby. Przewrotność zakłada zawsze odrzucenie i nie jest nawet ważne 
jakie dobro wchodzi w rachubę.  

Ø Wypowiedź Jezusa jest prawdopodobnie odpowiedzią na wcześniejsze zarzuty, że 
mocą Belzebuba wyrzuca demony. Żądanie znaku jest spowodowane brakiem wiary i 
ufności w Jego miłość. Kolejne znaki nie zaspokoją oczekiwań współczesnych 
Nauczycielowi, ponieważ oni chcą innego Boga niż On jest. Opór przed nawróceniem 
przyjmuje formę krytyki i domagania się spełnienia oczekiwań na ich miarę. 

Ø Jonasz dla Niniwy był znakiem Ojca łaskawego, miłosiernego i wyrozumiałego. Niniwici 
po usłyszeniu słów proroka nawrócili się, a Bóg zlitował się nie zesłał na nich 
nieszczęścia. Tak samo Jezus stając się człowiekiem stał się całkowitym darem 
miłosierdzia Boga. Niestety, słuchający Go ludzie nie umieli przyjąć Jego słów i żądali 
znaku.  

Ø Bóg udziela znaków, aby doprowadzić nas do wiary. Po jakimś czasie one ustają, aby 
wzrosła w nas relacja ufności, a nie szantażu. Trudne staje się wtedy przyjęcie 
niewysłuchanych modlitw czy próśb. Zastanawiamy się, dlaczego Bóg milczy. A może 
to jest tak, że On w żaden sposób nie chce naruszać naszej wolności? Jego znaki 
cechują się ubóstwem, pokorą i uniżeniem, co potwierdza przyjście Syna Człowieczego 
na ziemię. 

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: 
Jezus dodaj mi pokory, abym umiał przyjąć Ciebie takim, jakim jesteś. 
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?



 

 

 
17.10.2017, wtorek , św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSŁUCHIWAC SIĘ W SŁOWO JEZUSA 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11, 37-41 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø Zastanawiam się po co zaprosił Jezusa? Na pewno wiedział co On mówi o 

faryzeuszach. Mimo to zaprasza Go do swojego domu. Na pewno chce coś uzyskać. 
Może jest ciekawy Jego nauki albo chce być tym, który przyłapie Jezusa i Go 
„zdemaskuje”. Jezus zna jego serce oraz zamiary. Dlatego nie umywa rąk, prowokuje 
go, a przez to pokazuje jego serce oraz intencję.  

Ø Zastanawiałem się, ile razy zaprosiłem Boga do swojego życia, by czynił tak, jak ja 
chcę i realizował moje plany. Ile razu denerwowałem się, gdy pomimo mojej modlitwy 
nie otrzymałem tego, co chciałem; nie było uzdrowienia, znajomy nie zmienił swego 
postępowania, nadal mam te same grzechy a wiele spraw idzie jak po grudzie, choć 
staram się postępować jak uczeń Jezusa. A może to co czynię „dla Boga” robię, bo 
jestem przecież katolikiem. Brakuje mi zasłuchania się w Jego Słowo. Nie zadaję 
pytania „Co chcesz ode mnie Panie”. Jak często zapraszam Boga do siebie w Komunii 
Św., spowiedzi czy adoracji i zagaduję prośbami, modlitwami czy gestami, zamiast 
słuchać Go? 

Ø Zbierałem ostatnio pod kościołem podpisy pod projektem zmian w ustawie aborcyjnej. 
Bardzo ważna inicjatywa zgodna z Ewangelią oraz nauczaniem Kościoła. Jednak 
uświadomiłem sobie dziś, że zrobiłem wiele, lecz nie pomodliłem się za żadną 
napotkaną osobę bez względu na to czy podpisała listę, czy może odeszła krytykując 
inicjatywę. Było działanie, była zewnętrzna manifestacja mojej wiary, ale zabrakło 
najważniejszego, czyli jałmużny z mojej modlitwy. 

Ø Znajdź proszę dziś coś, co uważasz za dobro w swoim życiu. Może to być poświęcenie 
dla rodziny, krzyżyk na szyi, aktywne uczestnictwo we Mszy Św. i ofiaruj to jako 
jałmużnę za kogoś, kto cię złości, za niewierzących lub za złego sąsiada. Oddaj to 
Jezusowi a następnie wsłuchuj się w to, co On ci powie. 

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 daj mi otwarte serce i ręce. Zamknij moje usta oraz zatrzymaj biegnące nogi. Przyjmi 
proszę moją jałmużnę. Chwała Tobie Panie. 
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?



 

 

 
18.10.2017, środa  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO GŁOSIĆ LUDZIOM EWANGELIĘ 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 10,1-9 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø Wezwanie „Idźcie i głoście światu Ewangelię” jest skierowane do każdego z nas, do 

każdego ochrzczonego, a zwłaszcza bierzmowanego. Możemy ją wypełniać 
wykorzystując dary, jakimi zostaliśmy obdarowani przez Boga. Czy czuję się posłany? 
W które miejsca? do jakich ludzi? Jak to realizuję? 

Ø „Owca” jest symbolem łagodności, niewinności. Jest również zwierzęciem ofiarnym. 
„Wilk” - symbolem zła, bezwzględności. Misja głoszenia Ewangelii może wiązać się z 
agresywną reakcją wśród ludzi, z ponoszeniem ofiar i wyrzeczeń. Czy mimo ludzkiego 
lęku mam odwagę, aby z pokorą i łagodnością głosić Jezusa? 

Ø  „Pokój temu domowi”; Życzenie pokoju (hebr. szalom) nie jest zwyczajnym 
pozdrowieniem grzecznościowym, „dzień dobry” czy „witaj”. Oznacza ono nie tylko brak 
wojen i sporów, ale w rozumieniu Żydów pełnię życia z Bogiem i ludźmi było 
jednocześnie błogosławieństwem. Jezus dając polecenie pozdrawiania w ten sposób, 
obdarza słowo uczniów mocą, która sprawia, że treść kryjąca się w nim może się 
urzeczywistniać. Przyjęty do życia Jezus przynosi pokój. Czego życzę spotykanym 
ludziom: tym w domu, w pracy, na ulicy, tym będącym w stanie upojenia alkoholowego, 
tym agresywnym na ulicach…? 

Ø Głosząc Jezusa mam koncentrować się całkowicie tylko na powierzonym zadaniu (nie 
troszczyć się o jedzenie, nie tracić czasu na konwenanse - pozdrowienia w tamtych 
czasach były długim obrzędem, nie przywiązywać się do rzeczy). Bagaże, obciążenia, 
dobra materialne, zależności międzyludzkie, robią z nas niewolników. Hamują przed 
podejmowaniem działań, wzbudzają lęk przed opiniami innych ludzi na nasz temat. 
Słowa Jezusa nie są zachętą do braku kultury i szacunku do spotykanych ludzi, ale do 
nie zbaczania z wybranej drogi i nie zwracania uwagi na rzeczy mało ważne. 

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, pomóż mi być wiarygodnym i pracowitym apostołem niosącym ludziom Twój pokój. 
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?



 

 

 
19.10.2017, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ MISJĘ PROROKA 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11, 47-54 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym 
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy 
poniższego rozważania: 
Ø Prorocy są posyłani przez Boga, aby plany zbawienia dla człowieka ukonkretniali w 

określonym miejscu i czasie. Ich rolą jest przekazywanie słów, zamierzeń Boga żywego 
wobec człowieka, środowiska, kraju czy świata. Wpływają dlatego na zmianę 
teraźniejszości i zapowiadają przyszłość. Jezus mówi o niewdzięcznej i trudnej posłudze 
proroków. Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować 
będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana 
od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a 
przybytkiem.  

Ø Wraz z chrztem świętym każdy chrześcijanin ma stać się prorokiem. Dla zwykłego 
człowieka, takiego jak ty i ja bycie prorokiem to słuchanie głosu Bożego w swoim sercu i 
dzielenie się nim wśród najbliższych, swoim środowisku pracy, przyjaciół a czasami nawet 
może w nieoczekiwanych sytuacjach wobec nieznanych osób. Czy odkryłeś taką prostą 
posługę proroka w swoim życiu? Czy masz odwagę mówić słowa, czasami może trudne i 
niewygodne do tych, do których zostałeś posłany, w rodzinie, pracy szkole? A odwagę do 
mówienia nie, gdy ktoś oczekuje, że zrobisz nawet coś, co kłóci się z twoim sumieniem? 

Ø Jezus również był prorokiem. Mówił wiele słów niewygodnych i niemile widzianych, ja te: 
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a 
przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli». Jan ewangelista pisze o innej sytuacji i 
słowach jeszcze bardziej drastycznych: Wy macie diabła za ojca. Od początku był on 
zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od 
siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (J 8, 44) Reakcje są podobne w wielu 
miejscach: Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł 
ze świątyni. (J 8, 59) Prorocy mówią często słowa napomnienia, aby skłonić do zmiany 
postępowania. Przyjęte napomnienie rodzi życie i chroni przed nieszczęściem. Jak 
reagujesz na napomnienia swoich proroków? Czy wprowadzasz w życie te napomnienia? 

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 proroków, których posyłasz do mnie. Dziękuję Ci, że uzdalniasz mnie do przyjęcia 
napomnień. 
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?



 

 

 
20.10.2017, piątek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIDZIEĆ ŚWIAT TAK JAK WIDZI GO BÓG 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 12, 1-7 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus zachęca nas do tego, aby spojrzeć na 
świat, na siebie i na innych oczami Boga.  

Ø Mówiąc o kwasie faryzeuszy Jezus pokazuje, że nie warto być obłudnikiem, hipokrytą. 
Nie ma co liczyć na to, że ukryję to co we mnie złe i słabe, a ludziom pokażę jaki to ja 
jestem wspaniały. Bóg i tak widzi jaki jestem naprawdę. Lepiej być sobą, być 
prawdziwym, "przeźroczystym" - przede wszystkim wobec Boga, ale też i wobec ludzi - 
z całą swoją słabością i siłą, z tym z czego jestem dumny, ale i z tym z czym sobie nie 
radzę. 

Ø Dalej Jezus pokazuje, jak w perspektywie duchowej wyglądają nasze troski. Boimy się i 
lękamy o tak wiele: o swój majątek, zdrowie, pracę, boimy się, że źli ludzie mogą zrobić 
nam krzywdę. Zapominamy o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, że dla Niego jesteśmy 
ważni, że On chce się nami opiekować. 

Ø Tak naprawdę tylko to się liczy: nasza relacja z naszym Ojcem w niebie. Trwanie w 
Jego miłości, nieustanne szukanie Go, powracanie do Niego. Jeśli odkryjemy, że w Nim 
jest źródło prawdziwego życia to wszystko inne o co się tak bardzo troszczymy staje się 
mniej ważne. Ufając Mu w pełni mogę Mu zawierzyć moje życie, moje zdrowie, moją 
pracę, rodzinę, majątek itd. Wiem, że On się tym zajmie.  

Ø Jedyne czego warto się lękać to grzech, czyli utrata tej relacji z Bogiem - szatan robi co 
może aby do tego doszło. Myślę, że Jezusowi nie chodzi tu o to abym żył w strachu 
przed szatanem, ale żebym zobaczył moje życie w Bożej perspektywie i więcej uwagi 
poświęcił trosce o to, co najważniejsze. 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Ojcze w niebie, dziękuję Ci że troszczysz się o mnie, że jestem dla Ciebie tak ważny. 
Pomóż mi żyć tą prawdą, pomóż mi zaufać Tobie jeszcze bardziej. Spraw abym widział 
moje życie tak jak Ty je widzisz, aby to co w nim jest ważne dla Ciebie stało się też ważne 
dla mnie. 
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 



 

 

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



 

 

 
21.10.2017, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIEUSTANNIE ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza, 12,8-12 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø Chrystus chce żebyśmy Go kochali całym swoim sercem, duszą, umysłem i 

przyznawali się do Niego przed ludźmi, ponieważ On, Bóg płonie zazdrosną miłością ku 
nam [Jl 2,18]. Kiedy, ile razy, przed kim powinienem przyznawać się do Chrystusa? 
Zawsze i wszędzie. On jednak wie, że upadamy. Sam św. Piotr zaparł się Jezusa trzy 
razy i to jednego wieczora. Pomimo tego Chrystus się go nie wyparł przed aniołami 
Bożymi, co więcej, zbudował na nim swój Kościół. Nawet jeżeli powiem jakieś słowo 
przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie to przebaczone. Ważna jest jednak moja 
skrucha, żal, poprawa…Jak często przyznaję się do Chrystusa? Czy reaguję, kiedy 
ktoś mówi kłamliwie o Nim samym lub Jego Kościele? 

Ø Przyznanie się do Chrystusa często nie jest łatwe, ale na pewno nie brakuje mi okazji, 
żeby to robić (rozmowy w rodzinie, w pracy, portale społecznościowe etc.). Muszę 
zaufać, że tak jak mi obiecał, będzie ze mną i kiedy zabraknie mi argumentów to Duch 
Święty pouczy mnie co mam mówić. Czy ufam, że Duch Święty przyjdzie mi z pomocą, 
kiedy tego będę potrzebował? Czy jestem otwarty na Jego działanie? 

Ø Kiedy w takim razie grzeszę przeciw Duchowi Świętemu? Wtedy, kiedy trwale 
odrzucam Jego miłość i miłosierdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego określa to 
następująco: „Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca 
przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i 
zbawienie darowane przez Ducha Świętego […]. Taka zatwardziałość może prowadzić 
do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby.”  Wtedy sam rezygnuję ze 
zbawienia, gdyż Bóg nie działa wbrew mojej wolnej woli - „ …temu kto zbluźni 
przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone”. 

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 proszę Cię Panie o łaskę dostrzegania tych wszystkich momentów kiedy mogę o 
Tobie świadczyć. Obym umiał skorzystać z natchnień Ducha Świętego.  
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 

15.10.2017, niedziela – List św. Pawła do Filipian 4, 12-14. 19-20 
 
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do 
wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód 
cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc 
udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi 
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu 
naszemu chwała na wieki wieków. Amen. 
 

16.10.2017, 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 stał się 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 z krańców ziemi przybyła 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». 
 
 

17.10.2017, 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 Pan rzekł 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». 
 

18.10.2017, środa – 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»”. 
 
 

19.10.2017, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 11, 47-54 
 
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: 
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich 
zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom 
waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. 
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i 
apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to 
plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana 
od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął 
między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z 
niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w Prawie, bo 
wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, 
którzy wejść chcieli». Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze 
poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. 
Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. 
 
 



 

 

 

20.10.2017, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 12, 1-7 
 
Kiedy ogromne 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 co w 
izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. 
A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, a potem nic już 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» 
 
 
 

21.10.2017, sobota – Ewangelia według św. Łukasza, 12,8-12 
 
A powiadam wam: 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 ciągać 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. 
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