
 

 

 
Chodzić w Duchu Świętym 

 
31 tydzień zwykły 

 
 

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

Parafia NMP Bolesnej, Wrocław – Strachocin, 05.11.2017 
Teksty dostępne na stronie: www.onjest.pl 

 
 
 
 



 

 

 
 

Rysunek tygodnia: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie rozważań:  Jolanta  i Jerzy Prokopiuk, Łukasz Kneć, Monika Mosior, Jolanta i Krzysztof 

Mikos, Przemek i Ewelina Rożnowscy, Justyna i Marcin Miloch, Ewa 
Palczyńska, Marta i Mariusz Stańco, Dariusz Trocha, Elżbieta i Jacek Gładcy, 
Maciej Zimecki 

Korekta:    Jerzy Prokopiuk 
Rysunek:    Marta Stańco 
Asysta kościelna:   ks. Wojciech Jaśkiewicz 
Aplikacja mobilna Android: Tomek Romanowski 

Niniejsze rozważania przygotowują osoby  ze wspólnoty „On Jest”, Ruchu Światło – Życie  
Czytania zamieszczone w aneksie: www.liturgia.wiara.pl 



 

 

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. 
  



 

 

05.11.2017, niedziela  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DBAĆ O SWOJE ZBAWIENIE 

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

Ewangelia według św. Mateusza 23, 1-12 
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 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie 

naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Ludzie nieraz swoje odejście od 
Kościoła tłumaczą zgorszeniem - tym, że zostali źle potraktowani przez księdza, że 
gorszą ich grzechy ludzi Kościoła. Z powodu grzechu cudzego sami siebie skazują na 
życie w grzechu ciężkim. Czy to ma sens? Stracić życie wieczne z Bogiem z powodu 
jakiegoś człowieka, który gorszy, bo grzeszy... jak każdy człowiek przecież. Gdy za 
bardzo patrzy się na innych, można zgubić sens wiary - zbawienie własnej duszy, 
własne życie wieczne. Czy nie za dużo patrzysz na innych - skupiając się na ich 
grzechach i słabościach? To z jednej strony grozi grzechem pychy i osądzania, z 
drugiej podkopuje wiarę. Czy widzisz u siebie schematy stereotypowego i 
krzywdzącego myślenia o bliźnich, np. że ludzie są..., księża są..., biskupi to..., itp. 
Takie myślenie lub co gorsza mówienie to ranienie Ciała Jezusa, jakim jest Kościół.  

Ø Jeśli chcesz wzrastać w wierze, to Pan Jezus dzisiaj daje prostą wskazówkę: 
Największy z was niech będzie waszym sługą. Nie patrz na innych, spójrz na siebie. Na 
sądzie Jezus nie będzie Cię pytał, co myślisz o życiu czy wierze innych ludzi. Spyta 
Ciebie o Twoją miłość. Tylko i aż tyle. Jaką część Twojego życia zajmuje miłość? Czy 
służysz z miłości rodzinie, czy świadczysz o miłości na ulicy, w sklepie i korku, czy 
umniejszasz swoje ego umywając nogi współpracownikom?  

Ø Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony - prosta i 
jednocześnie najtrudniejsza na świecie recepta na życie wieczne. Na ile i w jaki sposób 
ją rzeczywiście realizujesz stawiając bliźnich ponad siebie samego?  

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: 
Doskonała miłość usuwa lęk (1J 4, 18) - proszę Cię Panie niech Twoja miłość przemieni 
mnie, żebym się nie bał uśmiercać swojego pysznego ego, żebym się nie bał uniżać i 
służyć, żeby Twoja miłość mnie przepełniała i przelewała się na braci. 
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?  



 

 

06.11.2017, poniedziałek  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁUŻYĆ BEZINTERESOWNIE 

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

Ewangelia według św. Łukasza 14, 12-14 
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 Spróbuj wyobrazić sobie, że wydajesz ucztę dla Jezusa. Zastanów się jakie myśli tobie 

towarzyszą? Kogo pragniesz zaprosić? Czy czymś się stresujesz? Może rodzi się w 
tobie radość z bliskiego spotkania z Mistrzem w gronie przyjaciół? Zastanów się jak byś 
się czuł, gdybyś miał zaprosić samych uciążliwych gości, których niechętnie widujesz? 

Ø Spróbuj teraz spojrzeć na kilka sytuacji w swoim życiu, kiedy Pan wzywał cię do służby 
na rzecz innych. Spróbuj prześledzić intencje, które tobie towarzyszyły – czy oprócz 
pragnienia służby była w tobie chęć zyskania czegoś dla siebie? Spójrz też z drugiej 
strony – czy na wezwanie Pana byłbyś gotowy poświęcić to, co jest dla ciebie cenne – 
czas, samopoczucie, pieniądze – i zupełnie to „zmarnować”, nie mając w zamian 
kompletnie nic? Czy jesteś gotowy tak służyć, aby zupełnie nie widzieć efektów swojej 
służby i nie odczuwać żadnej satysfakcji – czyli oddać to wszystko Panu? 

Ø Jezus zaprasza cię do takiej właśnie postawy. Nie ma w niej nic z ludzkich kalkulacji, 
wręcz wygląda ona nielogicznie – bo przecież logiczne jest to, że każda inwestycja, 
zwłaszcza gdy chodzi o cenne rzeczy, powinna się nam zwrócić. Proś Pana, aby ukazał 
tobie logikę Królestwa Bożego i przepoił nią twoje serce. 

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, uczyń moje serce całkowicie bezinteresownym. 
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?  



 

 

07.11.2017, wtorek  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W ZAPROSZENIE BOGA 

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

Ewangelia według św. Łukasza Łk 14, 15-24 
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 Jaki ja jestem szczęśliwy. Zaprosili mnie na tą ucztę. A przecież nie zaproszono byle 

kogo. Widzę wielu znanych i bogatych ludzi. Cała śmietanka. Jest i On, Jezusa z 
Nazaretu, który zadziwia wszystkich mądrością, Duchem Bożym i cudami. Jaki JA 
jestem szczęśliwy! Słuchajcie mnie wszyscy " Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w 
królestwie Bożym»... ale, dlaczego Jezus posmutniał na te słowa? O kim On mówi?! 

Ø Czy zastanawiasz się, co jest celem twojego życia? Trwając na modlitwie odpowiesz 
zapewne, że jest to zbawienie, czyli przebywanie w obecności Boga. Jak ważny jest w 
twoim życiu ten cel? Jak bardzo stały i aktualne jest w moim? Przecież najczęściej po 
skończonej modlitwie, czy po wyjściu z Eucharystii znika ON z mojej "życiowej 
nawigacji". Nie ma Go ze mną, gdy myślę o kupnie samochodu („Kupiłem pole, muszę 
wyjść je obejrzeć"), gdy poświęcam kolejną godzinę dla pracy ("Kupiłem pięć par wołów 
i idę je wypróbować"), gdy z żoną obmyślam plany na przyszłość ("Poślubiłem żonę i 
dlatego nie mogę przyjść"). I nawet nie przepraszam, że dziś znów nie miałem dla 
Niego czasu...Zwróć uwagę, że na zaproszenie GOSPODARZA odpowiedzieli wszyscy 
Ci, którzy są odrzuceni, nie udało im się w życiu lub nie radzą sobie bez pomocy 
innych. Ci ludzie to obraz uznania swojej ludzkiej słabości. To obraz wołania o miłość, 
uwagę i pomoc! I żaden z wymienionych "ludzi sukcesu" nie dał im tego, mimo, że 
zbywało mu z bogactwa. TYLKO BÓG ich przyjął, nakarmił i zaopiekował się nimi. 

Ø Zastanów się, jak możesz włączyć Boga do swojego życia? Może wystarczy częściej 
pytać się siebie, czy to co robię prowadzi mnie do zbawienia? Czy potrafię dziękować 
za zdrowie, pracę, nowo kupioną rzecz? Czy potrafię dzielić się z innymi? Czy staram 
się zrozumieć co przez Słowo Boże mówi do mnie Bóg? Zastanów się proszę, bo samo 
bycie przy Jezusie nawet w najlepszej wspólnocie nie przybliży cię do zbawienia, jeśli 
nie będziesz wsłuchiwał się w Jego zaproszenie. 

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. Otwórz me oczy i uszy, bym w każdej sprawie dnia codziennego szukał 
Twojego wezwania do zbawiania siebie i świadectwa innym. 
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?  



 

 

08.11.2017, środa  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MIŁOWAĆ JEZUSA PONAD WSZYSTKO 

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

Ewangelia według św. Łukasza 14, 25-33 
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 mieć w nienawiści; zaskakujące słowa Jezusa. Przecież nienawiść jest zaprzeczeniem 

miłości. Mieć w nienawiści najbliższych jest wbrew przykazaniom. Jednak idąc drogą 
mentalności semickiej, znaczy to, aby z wielu miłości wybrać tę najważniejszą. Mieć w 
nienawiści swego ojca i matkę oznacza więcej miłować Jezusa niż ojca i matkę. Nie 
jesteśmy więc wzywani do braku miłości, ale do ustalania właściwej hierarchii w życiu. 
Św. Augustyn mówił: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko 
jest na właściwym miejscu.” Kto stoi na pierwszym miejscu w mojej hierarchii miłości? 

Ø kto nie wyrzeka się wszystkiego; ustalić odpowiednią hierarchię to jeszcze nie 
wszystko. Jeśli chcę iść za Jezusem, to muszę być zdolny do radykalnych kroków. W 
moim życiu nikt (nawet najbliższa rodzina) nie może być ważniejszy od Niego. Trzeba 
być wolnym od wszelkich przywiązań. To po ludzku może być bardzo trudne, ale Jezus 
obiecał za to wielką nagrodę: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo 
żony, braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej 
w tym czasie, a w wieku przyszłym - życia wiecznego" (Łk 18,29-30). Czy byłbym 
gotów, jak celnik imieniem Lewi, na wezwanie: Pójdź za Mną zostawić wszystko, wstać 
i chodzić za Jezusem (Łk 5,27-28)? Co dla mnie znaczy wyrzec się wszystkiego? 
Czego nie byłbym w stanie wyrzec się dla Boga? Dlaczego? 

Ø Bo któż z was, … nie usiądzie wpierw i nie oblicza…  i nie rozważy; Jesteśmy wezwani 
do roztropności. Mamy mierzyć siły na zamiary i nie podejmować się tego, co przerasta 
nasze siły. Decyzje powinniśmy podejmować w sposób przemyślany, po rozeznaniu, a 
to wymaga pokory. Pycha i egoizm skłania nas do dążenia za tym, co wielkie w oczach 
świata (bogactwo, zaszczyty). Czy zbyt łatwo nie ulegam pokusom? Czy nie wystawiam 
się niepotrzebnie na ich działanie? 

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 jeszcze bardziej Cię kochać. Dodawaj mi odwagi i mądrości, abym w każdej 
sytuacji z ufnością szedł za 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?  



 

 

09.11.2017, czwartek , Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ MOC „WODY” UWIELBIENIA  

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

Księga proroka Ezechiela 47, 1-2. 8-9. 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 Świątynia była dla Izraelitów znakiem obecności Pana. Prorok Ezechiel pisze o 

obecności Chwały Pana. Chwała Pańska potrafi także opuścić świątynię jako wyraz 
pewnej "kary" związanej z grzechami Izraela. Wody wypływające ze świątyni nabierają 
mocy związanej z obecnością  Chwały Pana. Prorok Ezechiel pisze, że woda ta płynie 
na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego 
stają się zdrowe oraz bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. 
Obecnie ową wodą ze świątyni są "wody" uwielbienia. Uwielbienie to najwyższa forma 
objawiania Bożej chwały. Czy odkryłeś takie "wody" uwielbienia w swoim życiu? Jak 
często uwielbiasz Boga żywego?  

Ø Wody uwielbienia to klimat objawiania się mocy Ducha Świętego, choćby w formie 
uzdrowienia. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś uzdrowienia duchowego, psychicznego 
czy fizycznego. Prorok Ezechiel tak pisze o wodach uwielbienia: A nad brzegami 
potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście 
nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, 
ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich 
liście za lekarstwo”. Czy dostrzegasz w swoim życiu owoce modlitwy uwielbienia? 
Jakie? Jakiego potrzebujesz uzdrowienia? 

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 za Twoje wody uwielbienia. Dziękuję, że mogę Cię uwielbiać. 
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?  



 

 

10.11.2017, piątek  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ZDAĆ SPRAWĘ ZE SWOJEGO ZARZĄDZANIA 

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

Ewangelia według św. Łukasza 16, 1-8 
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 Dzisiejsza ewangelia, to pytanie o uczciwość. Czy tym czym zarządzasz, kierujesz 

uczciwie? Jezus mówi o zarządcy, którego oskarżono, że trwoni majątek swojego pana.  
Ø A czym ja zarządzam? Nie jestem przecież prezesem dobrze prosperującej firmy, nie 

mam pod sobą ludzi, którymi zarządzam. Czy mogę powiedzieć, że ta Ewangelia mnie 
nie dotyczy? Czy mogę powiedzieć, że Jezus tych słów nigdy nie skieruje do mnie: 
„Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”? 

Ø Dla zarządcy nadszedł czas zdania sprawy ze swego zarządzania. Być może wiedział, 
że to jak zarządzał nie było zgodne z wolą swego pana. Pewno liczył się z tym, że 
może kiedyś zostanie „nakryty”. W momencie, gdy pan dowiedział się o jego 
niewłaściwym postępowaniu, ten szybko znalazł rozwiązanie tej trudnej dla niego 
sytuacji. Można powiedzieć, że poszedł na całość. Dłużnikom swego pana darował 
część długu, by znaleźć sobie przychylność u ludzi, skoro nie będzie mógł zarządzać 
majątkiem swego pana. 

Ø A pan (pomimo straty) pochwalił to, co zrobił. Nie chwalił tego, że postąpił nieuczciwie, 
lecz to, że umiał znaleźć rozwiązanie swojej trudnej sytuacji. Umiał zadbać o swoją 
przyszłość. 

Ø Może ja też powinienem poszukać rozwiązań w mojej sytuacji, w której się znajduję. 
Każdy z nas kiedyś będzie musiał zdać sprawę przed Panem. Jest jeszcze czas by 
podjąć jakieś kroki. Nie jutro, nie potem. Właśnie teraz. 

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, tyle czasu zmarnowałem w moim życiu. Pomóż mi zacząć roztropnie 
zarządzać tym, co od Ciebie otrzymałem.  
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?  



 

 

11.11.2017, sobota  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ MAŁYM, UFNYM DZIECKIEM BOGA  

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

Ewangelia według św. Łukasza 16,9-15 
zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 
Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym 
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 
Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy 
poniższego rozważania: 
Ø ...żaden sługa nie może dwom panom służyć .... Nie możecie służyć Bogu i mamonie Jezus 

dzisiaj mówi o tym, żeby dokonać wyboru, komu służę: Bogu czy mamonie? Służyć mamonie 
oznacza stawiać ją na piedestale. Wielu ludzi życie swoje podporządkowuje zdobywaniu i 
posiadaniu pieniędzy. Chcą mieć i to mieć coraz więcej a i tak cały czas czują niedosyt. 
Przyjmując, że tylko pieniądze mogą mnie zabezpieczyć odrzucam jednocześnie fakt, że 
panem mojego jutra jest Bóg-Ojciec. Przyjmując do wiadomości, że panem mojego jutra jest 
Bóg -Ojciec, uznaję, że pieniądz jest tylko środkiem, który w razie konieczności mogę od Boga 
otrzymać. On da swojemu dziecku wszystko, czego mu potrzeba. I wy zatem nie pytajcie, co 
będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! (…) Ojciec wasz wie, że tego 
potrzebujecie. (Łk.12,29-30). Która postawa bardziej mnie charakteryzuje: sługa mamony czy 
ufne dziecko Boga Ojca?    

Ø Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Święty Augustyn pisał: Jeśli 
chcesz rzeczy wielkich, zaczynaj od małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, jeśli 
zamierzasz budować wysoko. W człowieku rodzą się myśli, że jest przeznaczony do rzeczy 
wielkich. A Jezus dzisiaj mówi, abym się sprawdził w rzeczach drobnych. Systematyczność w 
modlitwie, stała pomoc ubogiemu, codzienne dobre słowo dla towarzysza w pracy, w szkole. 
Systematyczność w drobnym buduje prawdziwą wytrwałość. Nie trzeba od razu dokonywać 
rzeczy wielkich. Św. Jan Chryzostom powiedział, że człowiek prawdziwie wielki nigdy nie 
uważa siebie za wielkiego, nawet gdy w istocie rzeczy jest wielki. Czy nie zniechęcam się tym, 
że w moim życiu są tylko małe sprawy, czy nie zazdroszczę "sławy" innym?   

Ø ...a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jezus swoimi 
słowami zmusza nas dzisiaj do rewizji opinii o tym kim jestem, jakie jest moje serce. Człowiek 
często potrafi sobie powiedzieć, że dzisiaj ominę trochę prawo, zmiękczy zasady, bo sprawa 
jest błaha. Można ściągnąć na sprawdzianie, można nie przyznać się do uszkodzenia komuś 
samochodu, bo w końcu to tylko drobna rysa i myśleć sobie, że gdy w przyszłości dostanę 
odpowiedzialne zadania, to na pewno będę w porządku. Czy będę gotowy w godzinie wielkiej 
próby, jeśli w rzeczach drobnych nie potrafię uczciwie zadziałać, przyznać się do popełnionego 
błędu? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, niech moje 
serce się nie pyszni i oczy moje niech nie są wyniosłe. Niech nie gonię za tym, co wielkie, albo co 
przerasta moje siły. 
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 

05.11.2017, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 23, 1-12 
 
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na 
katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i 
zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie 
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i 
nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć 
ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się 
ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u 
płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w 
synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali 
ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest 
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie 
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 
wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony». 
 
 

06.11.2017, poniedziałek – Ewangelia według św. Łukasza 14, 12-14 
 
Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: 
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani 
braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie 
zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, 
ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 
 
 
  



 

 

07.11.2017, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza Łk 14, 15-24 
 
Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do 
Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». 
On zaś mu powiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił 
wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział 
zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli 
się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: 
„Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za 
usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je 
wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze 
inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. 
Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz 
nakazał swemu słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i 
sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” Sługa 
oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to 
pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do 
wejścia, aby mój dom był zapełniony. 
Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, 
nie skosztuje mojej uczty”». 
 
 

08.11.2017, środa – Ewangelia według św. Łukasza 14, 25-33 
 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś 
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. 
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a 
nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: 
„Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 
czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli 
nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o 
warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem». 



 

 

 

09.11.2017, czwartek – Księga proroka Ezechiela 47, 1-2. 8-9. 12 
 
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z 
powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu 
świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była 
skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na 
południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na 
zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej 
ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na 
południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar 
wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody 
jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, 
dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też 
niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie 
uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach 
różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których 
owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, 
ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za 
pokarm, a ich liście za lekarstwo”. 
 
 

10.11.2017, piątek – Ewangelia według św. Łukasza Łk 16, 1-8 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał 
rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał 
go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego 
zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do 
siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie 
mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do 
swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie 
każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien 
mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź 
swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał 
drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi 
mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił 
nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata 
roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie 
światłości. 



 

 

 
 

11.11.2017, sobota – Ewangelia według św. Łukasza 16,9-15 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej 
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie 
okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w 
zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 
żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego 
chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc 
do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna 
wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, 
obrzydliwością jest w oczach Bożych. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Możesz korzystać z rozważań Lectio Divina używając swojego 
smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Aplikację możesz 
pobrać gratis ze strony Google Play pod hasłem „Lectio Divina” lub 
bezpośrednio po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego obok. 


