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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. 



 

08.10.2017, niedziela  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ DOBROCI BOGA 

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

 List św. Pawła do Filipian 4, 6-9 
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 O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu - 

czy często się martwisz? Jaki masz odruch w sytuacji prowokującej do zmartwienia? - 
pojawia się złość, smutek, gorączkowe rozmyślanie... a może modlitwa - zawierzenie 
Bogu, prośba, błaganie... dziękczynienie?  

Ø przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem - za co dziękować? 
Niezbyt oczywiste to połączenie: błaganie z dziękczynieniem. Kiedy dzieje się coś 
złego, trudnego wyrazem naszego zaufania Bogu jest zwrócenie się do Niego z prośbą. 
Dlaczego nie przychodzi wtedy na myśl, by dziękować? Kiedy o coś prosisz bliską 
osobę, to zazwyczaj od razu dziękujesz, dlaczego? Bo masz pewność, że prośba 
zostanie spełniona - bo znasz tę osobę, polegasz na niej, wierzysz jej miłości, dobroci 
jaką ma dla ciebie. Czy z Bogiem jest inaczej? Czy brak podziękowania nie oznacza 
braku wiary - w Jego potęgę i w Jego miłość? I odwrotnie - dziękowanie "z góry" 
świadczy o wierze. Nie tylko w to, że Bóg ma moc działać i spełni moją prośbę. Także 
w to, że cokolwiek Bóg uczyni, będzie to dobre, choć niekoniecznie zgodne z twoim 
planem. Słowo Boże obiecuje, że Bóg z tymi, którzy go miłują współdziała we 
wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28), więc możesz dziękować Bogu w ciemno i za 
wszystko wierząc, że Bóg jest miłością (1 J 4,8). Możesz Go nawet uwielbiać uznając w 
ten sposób, że On jest Panem tej sytuacji i ma dla niej najlepsze rozwiązanie. 

Ø Próba dziękowania "w ciemno" może pokazać prawdę o sercu - bo jak pisze św. Jan: W 
miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk (1 J 4,18), ponieważ: Myśmy 
poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4,16) - czy w Twoim sercu jest 
jeszcze miejsce na lęk przed Bogiem, na ile uwierzyłeś Bożej miłości? 

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 Boże, że jesteś dobry i masz dobre dary dla swoich dzieci. Proszę Cię Panie, 
napełnij mnie miłością, która usunie wszelki lęk, pragnę Ci bezgranicznie ufać. 
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?



 
09.10.2017, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ BLIŹNIM DLA INNYCH 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37 
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 Wyobraź sobie scenę, którą opisuje Jezus. Stroma i niebezpieczna droga przez pustynię, 

którą w upale przemierza niewiele osób. Spróbuj wczuć się w postać kapłana, lewity, którzy 
spotykają na drodze umierającego człowieka. Zastanów się jakie myśli i uczucia musiały 
się w nich rodzić. Być może odczuwali strach – przed sprawieniem sobie kłopotu, 
zaciągnięciem jakiejś rytualnej nieczystości z powodu kogoś, kto właściwie jest już martwy, 
opóźnieniem swojego marszu i niedopilnowaniem własnych spraw, może przed bandytami, 
którzy gdzieś może się jeszcze czają. Nie jest też wykluczone, że mieli pragnienie pomocy 
poszkodowanemu, że przypomniało im się przykazanie miłości bliźniego. Dlaczego jednak 
zdecydowali się go ominąć? 

Ø Spróbuj teraz wyobrazić sobie Samarytanina. Co mógł myśleć i odczuwać? Bardzo 
prawdopodobne, że rodziły się w nim te same obawy i pragnienia. Jezus dodaje, że to 
właśnie Samarytanin wzruszył się głęboko. Słowo to wskazuje na zdolność 
współodczuwania z drugim człowiekiem, wyjście poza swoje emocje, myśli i dostrzeżenie 
potrzeb bliźniego. 

Ø Przyjrzyj się swoim reakcjom, gdy ktoś prosi  cię o pomoc. Zastanów się, co czujesz i 
myślisz, kiedy prosi cię o coś twój znajomy, współmałżonek, dziecko, rodzic, obcy, żebrak. 
Czy jesteś gotów poświęcić mu swój czas, uwagę, środki, serce? Co ciebie ogranicza, co 
zachęca ciebie do działania? 

Ø Jezus wskazuje drogę, jaką poszedł Samarytanin. Pokazuje, że zastanawiając się "kto jest 
moim bliźnim", zawsze znajdziesz wymówkę. Natomiast gdy zobaczysz, że to ty jesteś 
bliźnim dla kogoś – wtedy "wzruszysz się głęboko" i odpowiesz właściwie na potrzeby 
drugiego. Paradoksalnie – patrząc przez pryzmat prawdy o sobie, a właściwie tego, do 
czego powołuje cię Bóg. W ten sposób wypełnisz przykazanie "miłuj bliźniego swego jak 
siebie samego". Spójrz jeszcze raz, właśnie z tej perspektywy, na sytuacje, w których 
odmówiłeś komuś pomocy. 

Ø Proś Pana, aby dawał ci zdrowy wzrok. Abyś potrafił w sobie dostrzec bliźniego, którym 
jesteś dla tych, których spotykasz. 

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, pokaż mi, 
że jestem bliźnim dla tych, których mi dałeś. 
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?



 
10.10.2017, wtorek , bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STAWIAĆ BOGA NA PIERWSZYM MIEJSCU 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 10, 38-42 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø Po pierwszym odczytaniu pomyślałem sobie, że Jezus krytykuje Martę i stawia Marię za 

wzór. Jednak w tym fragmencie nie znajduję krytyki dla jej posługi, umniejszenia 
ważności trudu. Pan Jezus po prostu zwraca jej uwagę, że w Jego obecności martwi 
się i niepokoi tak wieloma sprawami a zapomina o Nim. Codzienność i obowiązki 
przytłoczyły ją. To, by Go wysłuchać ("siedzieć u stóp" to idiom hebrajski i znaczy: być 
uczniem", wsłuchiwać się lub uczyć się od kogoś) odsunęła daleko jako rzecz mało 
ważną. 

Ø Przypomniały mi się święta Bożego Narodzenia. Jak wiele ważnych spraw jest wtedy 
na głowie. Musimy przygotować się do święta ... ale jak? Muszę kupić produkty, upiec 
ciasta, przygotować rybę, zakupić choinkę i ją przystroić. Trzeba gruntownie 
wysprzątać dom. Trzeba zadbać o odpowiedni odświętny wystrój, dekorację oraz o 
gości. Tu sianko, tam pusty talerz, pierwsza gwiazdka i tylko nie ma czasu na tę małą 
cząstkę, na modlitwę i rozważania tajemnicy narodzenia. Gdzie trwanie razem ze św. 
Rodziną w oczekiwaniu na narodziny Boga? Brak czasu na katechezę i radosne 
wychwalanie Boga z dziećmi. A przecież "... martwisz się i niepokoisz o wiele, a 
potrzeba mało albo tylko jednego ..." 

Ø Czy mój czas dla Boga to tylko cząstka codzienności? Gdzie jest ta cząstka w 
harmonogramie dnia?  

Ø Dlatego dziś proponuję byś odłożył coś ważnego „na później” i wpierw usiadł do 30 
minutowej kontemplacji BOGA! Stań się na chwilę jak Maria, by później z radością 
gościć Jezusa w swoim sercu jak Marta w „swoim domu”. 

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 Twoją obecność w moim sercu. Daj mi łaskę uważnego wsłuchania 
się w Twoje słowo, oraz determinację w stawianiu Ciebie na pierwszym miejscu w moim 
życiu. 
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?



 
11.10.2017, środa  

CHODZIĆ W DUCHU, TO Z POKORĄ PRZYJMOWAĆ DZIAŁANIE BOGA 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga proroka Jonasza 4,1-11 
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 Jonaszowi „nie podobało się” postępowanie Boga wobec pogan i „oburzył się”. Nie 

dostrzegł wysiłku Niniwitów włożonego w pokutę i nie zauważył, że został posłany 
właśnie po to, by mieszkańcy miasta się nawrócili. Niniwa była miejscem pogańskim, 
nie zasługującym na szacunek Żydów, była synonimem wroga. Przez taką sytuację, 
Bóg pouczył Jonasza o tym, że miłosierdzie należy się każdemu, nawet wrogowi. 

Ø Często nie podoba nam się co robi Bóg, złościmy się na Jego brak reakcji, lub działanie 
zupełnie różne od naszych oczekiwań. Ale On mówi, że „moje myśli  nie są myślami 
waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55,8). Troszczy się o dobro każdego 
człowieka, nie tylko moje. Widzi więcej i szerzej, zna zakamarki każdego serca i wie co 
jest dobre dla każdego z nas. Jaka byłaby moja reakcja, gdybym był na miejscu 
Jonasza? Dlaczego? 

Ø „czyż Ja nie powinienem okazać litości Niniwie”; Bóg jest cierpliwy, pozwala 
człowiekowi dostrzec popełniane błędy i daje mu czas na poprawę. Choć raz 
zmarnowana okazja do poprawy już się nie powtórzy, to Bóg w swoim ogromny 
miłosierdziu daje człowiekowi wciąż kolejne szanse. Wynajduje przeróżne sposoby i 
osoby, aby dotrzeć do grzesznika. Tylko ktoś kto kocha jest zdolny do takiej 
wspaniałomyślności. 

Ø „Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, 
litującym się nad niedolą”; Kim dla mnie jest Bóg? Jaki jest? Czy wierzę, że zależy Mu 
na mnie? Czy ufam Jego miłosierdziu, czy raczej obawiam się Jego surowości? 

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: „Daj 
mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! Prowadź mnie według Twej 
prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję”. (Ps 
25,4-5). 
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?



 
12.10.2017, czwartek , bł. Jana Beyzyma 

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

Ewangelia według św. Łukasza 11, 5-13 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 
Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 
Ø Determinacja jest nam potrzebna, aby doprowadzić różne sprawy do końca. 

Determinacja jest nam potrzebna, aby rozwiązać problemy, które nas osłabiają i wydają 
się nie do rozwiązania. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, , promuje, mówiąc językiem 
współczesnym, determinację. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego 
powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 
potrzebuje. Czy jesteś człowiekiem determinacji? Czy potrafisz walczyć o to, co jest w 
twoim życiu ważne? 

Ø Determinacja domaga się pokonywania różnych problemów, oporów w dłuższym 
okresie czasowym. Żydzi mesjaniczni tłumaczą wersety od 9 do 10 w bardzo 
znamienny sposób: Ponadto ja sam mówię wam: nie przestawajcie prosić, a będzie 
wam dane; nie przestawajcie szukać, a znajdziecie; nie przestawajcie pukać, a 
otworzą wam drzwi. Bo każdy, kto wytrwale prosi, otrzymuje, a ten kto wytrwale 
szuka, znajduje, temu zaś, kto nie przestaje pukać, otworzą drzwi.  

Ø Jak długo trwa twoja determinacja? Co jest takiego ważnego dla ciebie, co motywuje 
cię do walki? W determinacji można wzrastać. O determinację można prosić Boga 
żywego. Determinacja w oczach Bożych jest niezwykle cenna. 

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 dar determinacji w moim życiu. Dziękuję Ci za łaskę walki o sprawy 
dla mnie ważne. 
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?



 
13.10.2017, piątek  

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

Ewangelia według św. Łukasza 11,15-26 
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 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie (Łk 11,23a). Dzisiaj Jezus mówi bardzo 

konkretnie. Albo jestem z Nim albo jestem przeciw Niemu. Albo gram w Jego drużynie, 
albo gram w drużynie przeciwnej. Wybieram dobro czy zło? Jestem zimny czy gorący? 
(por. Ap, 3.15a) 

Ø Jak wygląda drużyna Jezusa? Tam jest pokój, radość, miłość wzajemna. Tam dzieją się 
cuda, chorzy odzyskują zdrowie, niewidomi widzą, chromi chodzą, ubogim głoszona 
jest dobra nowina (por. Łk 7,22).  

Ø Jak wygląda drużyna przeciwna? W dzisiejszej Ewangelii widać jak wiele oskarżeń tam 
pada, jak wiele obmów, oszczerstw, wystawiania na próbę. W innym fragmencie 
ewangelista Łukasz napisze, że Jezus jest śledzony na każdym kroku (por. Łk 11,54). 

Ø W której drużynie chcę być? Tam gdzie jest miłość i pokój czy tam, gdzie jest krzyk, 
obmowy i oskarżenia? 

Ø Kto ma być tym mocarzem, o którym mówi dzisiaj Jezus? Gdy mocarz uzbrojony 
strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie (Łk 11,21). Kto ma strzec mojego 
dworu? Jeśli wybieram Jezusa to wiem, że nikt i nic Go nie pokona. Jeśli wybieram 
złego ducha, to prędzej czy później przegram, bo jego koniec jest marny.  

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 dzisiaj wybieram Ciebie jako przewodnika mojego życia. Proszę Cię abym zawsze 
był z Tobą. 
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?



 
14.10.2017, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁUCHAĆ SŁOWA I JE ZACHOWYWAĆ 
Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 
Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Łukasza 11 , 27-28 
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 słowie widzimy kobietę, która wznosi okrzyk uwielbienia słysząc Jezusa, 

który przemawia do tłumów. Kobieta uwielbiając Jezusa jednocześnie uwielbia Maryję. 
Jezus nie neguje jej słów. Słowem „owszem” potwierdza to co ona mówi. Tak 
błogosławione jest łono, które Mnie nosiło. Potwierdza tym wyjątkowość Maryi jako 
Bożej rodzicielki. Jednocześnie dodaje „ale również błogosławieni ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je”. Tym samym udziela prostej recepty na szczęście - 
słuchać i zachowywać słowo Boże. Recepta jest prosta, ale jakże trudno czasem ją 
zastosować. 

Ø Ile minut dziennie mogę poświęcić na czytanie Słowa Bożego, które jest żywe i 
skuteczne, które to jest zdolne osądzić myśli i pragnienia serca ? Żywe bowiem jest 
słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” 
(Hbr 4,12). Ile czasu w ciągu dnia tracę na słuchanie słowa, które szczęścia nie daje 
np. plotek, nic nie wnoszących wiadomości?  

Ø Jeśli już wsłucham się w Słowo Boże, to czy przyjmuję je  i zachowuję je w swoim 
sercu? Czy Słowo to,  przemienia moje życie ? Czy staram się je zapamiętać i wdrożyć 
je w życie? Czy wierzę, że Bóg tym słowem mówi do mnie dzisiaj ?  

Ø Jezus w przypowieści o siewcy potwierdza, że nie wystarczy słuchać, ale konieczne 
jest zachowywanie słowa, aby przyniosło ono we mnie owoc i to owoc obfity (patrz, 
Mt.13,23 „On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny 
trzydziestokrotny” ).  

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, niech Twoje słowo przemienia moje życie. 
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 

08.10.2017, niedziela –  List św. Pawła do Filipian 4, 6-9 
 
Bracia: O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 
Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i 
myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest 
prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje 
na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod 
rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co 
usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. 
 

09.10.2017, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37 
 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 
«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego 
bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrze 
odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». 
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim 
bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z 
Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, 
lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. 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”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie 
bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 



On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». 
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!» 

10.10.2017, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza 10, 38-42 
 
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, 
rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą 
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, 
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona». 
 
 

11.10.2017, środa – Księga proroka Jonasza 4,1-11 
 
Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył 
się. Modlił się więc do Pana i mówił: 
«Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w 
moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że Ty 
jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w 
łaskę, litującym się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz mi, proszę, moje 
życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie». 
Pan odrzekł: «Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?» 
Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam 
zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w 
mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, 
by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo 
się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg 
zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. 
A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce 
tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłabł. Życzył więc sobie śmierci i 
mówił: «Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć». 
Na to rzekł Bóg do Jonasza: «Czy słusznie się oburzasz z powodu tego 
krzewu?» On odpowiedział: «Słusznie jestem śmiertelnie zagniewany». 
Rzekł Pan: «Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, 
który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem okazać 
litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż sto 



dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, 
a nadto mnóstwo zwierząt?» 
 

12.10.2017, czwartek – Ewangelia według św. Łukasza 11, 5-13 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 
„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z 
drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie 
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w 
łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i 
nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a 
będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam 
otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 
kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn 
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby 
poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli 
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to 
o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą». 
 

13.10.2017, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 11,15-26 
 
Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: Przez 
Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go 
wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, 
znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone 
pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest 
skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez 
Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam 
złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą 
waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to 
istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony 
strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy 
od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której 
polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto 
nie zbiera ze Mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, 
błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie 



znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i 
zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem 
innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan 
późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. 

14.10.2017, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 11 , 27-28 
 
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do 
Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz 
On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa 
Bożego i zachowują je. 
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