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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. 
  



 

 

12.11.2017, niedziela  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MIEĆ RELACJĘ Z OSOBOWYM BOGIEM 

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

Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13 
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 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. - czuwać, być przytomnym, obecnym, 

na bieżąco, być w kontakcie z ... Jezusem. Lampa to narzędzie, naczynie - coś 
zewnętrznego, co napełnione drogocenną oliwą daje światło. Bez oliwy na nic się nie 
przyda. Czy nie podobnie może być z pobożnością? Praktyki religijne, chodzenie do 
kościoła, nazywanie siebie katolikiem, pamięć o przykazaniach - są naczyniem wiary. 
Wypełnione żywą wiarą i miłością, wykonywane w relacji z żywym Bogiem rozświetlają 
życie. Gdy są pustymi gestami mogą uprzedmiatawiać i obrażać Boga swą 
bezmyślnością i brakiem miłości. 

Ø Ewangelia ostrzega, że można być pobożnym działaczem i kiedyś usłyszeć od Jezusa 
"nie znam cię". Na sądzie może nie wystarczyć sama lampa bez oliwy - przypięta 
plakietka "katolik" i lista "zaliczonych" mszy św. i innych nabożeństw. W ewangelii 
czytamy: Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, 
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca (...). Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, (...) 
czy nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy 
was nie znałem. (...)" (Mt 7,21-23) 

Ø Dzisiejszy Psalm 63 podpowiada parę przykładów, jak czuwać nad swoją wiarą, by nie 
obumarła w skostniałej formie pustej pobożności. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i 
pragnie Ciebie moja dusza. - podejmować wysiłek szukania Boga i Jego woli, Oto 
wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę - świadomie i z wiarą 
przeżywać msze św. i nabożeństwa, Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie 
rozważam w czasie nocnych czuwań - nie ograniczać obecności Boga w swoim życiu 
tylko do kościoła, ale w różnych sytuacjach życia uświadamiać sobie Jego obecność, 
rozważać Jego wolę. Jak w tej perspektywie wygląda Twoja pobożność i wiara - czy 
Bóg jest żywą osobą obecną w Twojej świadomości na codzień? Czy nie zmieniłeś 
wiary w system światopoglądowy, w ideologię bez relacji? Czy znasz Jezusa? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 
Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Proszę Panie objaw mi się w mojej codzienności, naucz mnie żyć żywą wiarą, żyć w relacji 
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?  



 

 

13.11.2017, poniedziałek  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIETYM TO WIDZIEĆ OGARNIAJĄCĄ MIŁOSĆ OJCA 

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

Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10. 
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 Jestem stworzony przez Boga na Jego wzór i podobieństwo. Akt stworzenia człowieka 

został w Księdze Rodzaju podsumowany słowami: A Bóg wiedział, że wszystko co 
uczynił było bardzo dobre. Rdz 1,31. Jest ze mną od mojego początku, kiedy 
powstawałem w ukryciu, dzięki Jego woli zaistniałem. Opiekuje się mną, prowadzi i 
podtrzymuje swoją ręką. 

Ø Nie ma miejsca w mojej historii życia, w której by był nieobecny i nieustannie w geście 
błogosławieństwa kładzie na mnie swą rękę. Wchodzi w każdą moją ciemność/grzech, 
kryzys/, mogę liczyć na Jego bliskość i pomoc. Jest moim Stworzycielem i Ojcem. 
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 
poświęciłem cię…(Jr 1,5). 

Ø Nie muszę przed Nim ubierać masek i być kimś kim nie jestem. Ojcowska opieka 
wyzwala we mnie poczucie przynależności do Niego - jestem dzieckiem Boga. W 
Izajaszu 43,4 czytamy Jego wyznanie: Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś 
wartości i ja cię miłuję. Świadomość bliskości Ojca pozwala zdrowieć mojej historii. 
Zaczynam widzieć Jego działanie w codziennych wydarzeniach. 

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 otwórz moje serce i oczy na Twoją miłość. 
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?  



 

 

14.11.2017, wtorek  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UZNAĆ JEZUSA ZA SWOJEGO PANA 

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

Ewangelia według św. Łukasza Łk 17, 7-10 
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 Pan Jezus porównuje wypełnianie planu Bożego z pracą niewolnika. Nie wybrał 

robotnika najemnego, dla których praca kończyła się po wypełnieniu zadań 
uzgodnionych z najemcą. Przywołuje sługę! Dlaczego? 

Ø Ale chwila! Przecież Jezus Chrystus jest moim PANEM. Gdy mówię Pan Jezus nie jest 
to zwrot grzecznościowy, lecz wyraz wiary. Wierzę, że ON jest moim PANEM i 
ZBAWICIELEM. A przecież ile to razy wypowiadam słowo PAN nie zwracając na nie 
uwagi. Może już przywykłem. Jest to dla mnie tylko ciąg słów, jakby imię i nazwisko. A 
może nie rozumiem co znaczy, gdy ktoś jest czyimś panem. W dzisiejszym fragmencie 
mój PAN mówi, że moja praca jest ważna, ale nie jest moją zasługą, lecz obowiązkiem. 
Wybierając Boga jako mojego PANA przyjmuję, że to ON decyduje o tym, co i kiedy 
mam zrobić oraz o czasie mojego wypoczynku. Czy łatwo to zaakceptować? Na pewno 
nie! Przecież nagradzanie mi się należy! Dziecko dostaje kieszonkowe, bo wysprzątało 
swój pokój. Pracownik oczekuje podwyżki, bo sumiennie wykonuje swoje obowiązki. 
Rodzic wymaga posłuszeństwa i wdzięczności od dzieci, bo przecież tyle poświęca dla 
nich. 

Ø Tymczasem PAN Jezus mówi: wykonuj rzetelnie i posłusznie swoją pracę, wsłuchuj się 
w głos Boga i nie oczekuj pochwał oraz nagród za to, co zrobiłeś. Dziecko musi 
wiedzieć, że ma utrzymywać porządek w pokoju. Pracownik musi uczciwie i rzetelnie 
wykonywać swa pracę. Rodzic poświęca się dla dzieci, bo je kocha! Dlatego by 
zwalczyć pychę, roszczeniowość i wywyższanie się do poziomu PANA, należy 
zaaplikować sobie lekarstwo POKORY „Słudzy nieużyteczni jesteśmy" 

Ø Zastanów się dziś, czy Jezus jest na pewno twoim PANEM? Czy swoje powołanie, 
obowiązki wynikające z wiary i stanu wypełniasz sumiennie i wiernie? Czy wierzysz, że 
to dzięki miłości Boga otrzymasz zbawienie, a nie dzięki TWOIM dobrym uczynkom. 

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 dziękuję Ci za to, że mogę być sługą Twej miłości. Naucz mnie PANIE żyć w 
postawie pokory względem swoich obowiązków, sytuacji życiowej oraz trudności.  
Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 
Actio (działanie) 
Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

15.11.2017, środa  
CHODZIĆ W DUCHU, TO ZA WSZYSTKO DZIĘKOWAĆ BOGU 

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

Ewangelia według św. Łukasza 17, 11-19 
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 "trąd” oznaczał w Starym Testamencie wiele różnych chorób skóry. Ludzie cierpiący na 

takie choroby byli odrzuceni przez społeczeństwo, skazani na izolację, samotność, 
zamieszkiwanie pustkowi. Niemożność podjęcia pracy zarobkowej zmuszała ich do 
żebrania o jałmużnę. Prawo uznawało ich za nieczystych. W ten sposób z jednej strony 
chroniło ludzi zdrowych przed nieuleczalną chorobą, a z drugiej traktowało trąd jako 
karę za niewierność Bogu. Kogo ja wyrzuciłem na margines swojego życia? Co mogę 
zrobić, aby to zmienić? 

Ø „Jeden z nich”; tylko jedna z uzdrowionych osób „chwaląc Boga” wróciła, by 
podziękować. Padła przed Jezusem na twarz tak, jak się to czyni w świątyni przed 
majestatem Bożym. Ten gest jest wyrazem najgłębszej czci, szacunku, uwielbienia i 
dziękczynienia. Wielbienie Boga jest naturalną konsekwencją doświadczania dzieł Jego 
miłosierdzia. Na określenie dziękowania św. Łukasz użył czasownika eucharisteo, 
takiego samego jak podczas dziękczynienia, jakie Jezus składał Ojcu przed 
rozmnożeniem chleba i w czasie modlitwy ustanawiającej Eucharystię (Łk 22, 17-19). 
To dziękczynienie (Eucharystia) jest dla nas wzorem okazywania Bogu wdzięczności. 
Czy dostrzegam działanie Boże w moim życiu? Czy potrafię być wdzięczny Bogu? Czy 
mam potrzebę uczestnictwa w Eucharystii częściej niż tylko w niedzielę? 

Ø „Twoja wiara cię uzdrowiła”; podobnie jak wiara setnika (zob. Łk 7, 9), jawnogrzesznicy 
(zob. Łk 7, 50), kobiety cierpiącej na krwotok (zob. Łk 8, 48), czy ślepca z Jerycha (zob. 
Łk 18, 42). Użyty czasownik sodzo (uzdrowić), oznacza też ocalić, uratować, wybawić, 
zbawić. Oznacza to, że cały człowiek został uratowany przez Jezusa: i ciało, i dusza. 
Jezus może nas uleczyć z każdej naszej słabości, choroby, grzechu, ale do tego 
potrzebna jest nasza wiara, że On chce to czynić. Czy w to wierzę? 

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 z jeszcze większą wiarą głosić Twoje wielkie dzieła wobec 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?  



 

 

16.11.2017, czwartek , NMP Ostrobramskiej 
CHODZIĆW DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ KRÓLESTWO JEZUSA W SWOIM 

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

Ewangelia świętego Łukasza 17, 20-25 
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 Królestwo Jezusa, to królestwo ludzkiego serca. Łukasz ewangelista, wydawać by się 

mogło, pisze dość niezrozumiale. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Święty 
Paweł precyzuje, czym jest królestwo Boże i powiada, królestwo Boże to nie sprawa 
tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.  
Królestwo Boże to królestwo ludzkiego serca, w którym działa Duch Święty. Królestwo 
Jezusa nie jest ograniczone granicami geograficznymi. Nie jest zarezerwowane do 
jakiegoś państwa. Czy odkryłeś królestwo Boże w swoim sercu? Czy zapraszasz 
Ducha Świętego do swojego serca? 

Ø Królestwo Boże i Jego tajemnice nie są dostępne dla każdego. Łukasz ewangelista 
pisze bowiem: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: 
Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co 
słyszycie, a nie usłyszeli. (Łk 10, 23-24).  

Ø Królestwo Boże podarowane jest ludziom pokornym. Łukasz pisze bowiem dalej: 
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie. (Łk 10, 21) Czy jesteś ewangelicznym prostaczkiem, tłumacząc bardziej 
dosłownie - niepełnoletni, czyli jak dziecko - ufne w stosunku do swojego Ojca, 
całkowicie przekonane o miłości ojca. Czy wzrastasz w pokorze? 

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, że zapraszasz mnie do Swojego królestwa. Dziękuję, że mogę odkryć to 
królestwo w moim sercu. 
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?  



 

 

17.11.2017, piątek  
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIE DAĆ SIĘ ZWIEŚĆ TEMU CO WIDOCZNE 

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

Ewangelia według św. Łukasza 17, 26-37 
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 Czytany w sensie dosłownym dzisiejszy fragment wydaje się mówić o eschatologii - o 

powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Jednak wchodząc nieco głębiej w jego 
znaczenie możemy zrozumieć go również na innym poziomie. Jezus mówi o "dniach 
Syna Człowieczego" o dniu, kiedy "Syn Człowieczy się objawi". Myślę, że ten fragment 
mówi również o dzisiejszym dniu. To dzisiaj Jezus działa wśród nas. To dzisiaj On 
objawia się na ołtarzach Eucharystii i w życiu tych, którzy słuchają Jego słów i 
wypełniają je. 

Ø Tymczasem świat żyje, jak gdyby nigdy nic - ludzie żenią się, jedzą i piją, nie 
zauważając jak wiele dzieje się w świecie duchowym. 

Ø A w jakim świecie ty żyjesz? Czy twoje życie wypełniają tylko codzienne troski i 
czynności? Czy zauważasz Jezusa, który właśnie dzisiaj chce ci się objawić w nowy 
sposób? Jeśli całą moją uwagę pochłania walka o moje życie (sprawy, troski, marzenia) 
to mogę stracić coś znacznie cenniejszego - życie obfite w miłość, które chce mi dać 
Bóg. 

Ø Patrząc się tylko oczami ziemskimi nie zauważamy tej różnicy. Dwie osoby pracujące w 
tym samym miejscu: podobnie się ubierają, podobnie wykonują swoje obowiązki. Ale 
jedna żyje w królestwie niebieskim - pełna pokoju i miłości, które daje Bóg. A druga 
zmaga się ze swoim życiem, ze swoim grzechem i ze swoim ciężarem na własną rękę.  

Ø Dzisiejsze słowo przypomina, aby nie dać się zwieść temu co widoczne. Aby patrzeć w 
perspektywie duchowej. Aby zwrócić się do Boga i pozwolić Mu się objawić w naszym 
życiu. Nie tęskniąc już, jak żona Lota, za tym co pozornie łatwiejsze i atrakcyjniejsze. 

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, chcę dzisiaj w pełni zwrócić się do Ciebie, pozwól mi doświadczyć Twojej 
obecności. Chcę odwrócić się od tego co złe w tym świecie, choć mogłoby się wydawać 
korzystne i atrakcyjne. Pomóż mi widzieć świat Twoimi oczami. 
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?  



 

 

18.11.2017, sobota, bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UFAĆ PANU BOGU 

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

Ewangelia według św. Łukasza 18, 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 Uboga wdowa w tej przypowieści stanowi symbol wszystkiego co słabe i bezbronne, kogoś kto 

w stanie zagrożenia ucieka się do Boga i Jego mocy. W czasach Starego Testamentu wdowy 
były na marginesie społeczeństwa, pozostawione same sobie, często bez utrzymania, 
narażone na ataki innych ludzi, nikt nie stawał w ich obronie. Tutaj wdowa zdesperowana, 
nieustannie naprzykrza się sędziemu licząc na poprawę swojego losu, nie odpuszcza, dobrze 
wie, że ten tylko sędzia może ją obronić. Ona znajdując w się w sytuacji zagrożenia, po ludzku 
domaga się sprawiedliwości i szacunku. Trudno odmówić jej racji. Słusznie woła do tego kto, 
ma moc poprawić jej byt. Ewangelista podaje taką postawę jako wzór wytrwałości w modlitwie. 

Ø Popatrz na swoją postawę podczas modlitwy. Czy masz taką ufność i wytrwałość jak ta 
wdowa? Ona wie, że trochę ryzykuje, przecież ten sędzia uchodzi za niesprawiedliwego, nie 
szanuje ludzi, pewnie nie cieszy się dobra opinią, a mimo to wdowa nie ustaje, liczy na 
poprawę swojego losu, chociaż musi też brać pod uwagę jego nieprzewidywalność. 

Ø Czy przedstawiasz Bogu na modlitwie swoje sprawy trudy, problemy z taką całkowitą ufnością i 
nawet opcją ryzyka wynikającego z całkowitego zwierzenia planom Bożym? Czy też 
przedstawiasz Panu Bogu gotową instrukcję rozwiązania swoich problemów, bo przecież tak 
będzie uczciwie i sprawiedliwie, oczywiście po ludzku rzecz pojmując. Czyli, analogicznie jak ta 
wdowa, domagasz się swojej sprawiedliwości? Prosisz, żeby dzieci się nawróciły, ksiądz w 
parafii zmienił, że już nie potrafisz wytrzymać z współpracownikiem z pracy i z jego wadami. 
Przecież zmiana tych sytuacji byłoby taka sprawiedliwa! Masz dla Pana Boga gotowy plan 
naprawczy w wielu aspektach swojego życia. Ale czy pytałeś Boga czy jest to zgodne z Jego 
Bożym planem względem tych osób? Względem ciebie? Czy świadomie wypowiadasz słowa: 
Bądź wola Twoja? 

Ø Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do przemiany naszego serca także w tym aspekcie- naszej 
podstawy na modlitwie. „Ufają Tobie znający Twe imię.” (Ps 9, 11). Warto na modlitwie patrzeć 
oczyma duszy na przymioty Boga, Jego wierność, łaskawość, wszystkie obietnice jakie nam 
złożył. Podarować Mu nasz czas bezinteresownie, bez żadnych oczekiwań, aby stała się ta 
nasza sprawiedliwość. Nie patrzeć na siebie i swoje potrzeby. Tak często zapominamy, jaki On 
naprawdę jest, że jest Bogiem Miłości. A najpełniejszą odpowiedzią na Jego Miłość będzie 
nasze zaufanie. 

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, chcę 
poznawać Twoje Oblicze, tak aby moje serce podążało za Twoją wolą.  
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 

12.11.2017, niedziela – Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13 
 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie 
królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i 
wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a 
pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich 
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i 
posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i 
opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie 
nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: 
„Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i 
kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były 
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w 
końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on 
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie 
więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 
 
 
  



 

 

13.11.2017, poniedziałek – Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10. 
 
Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. 
 
Przenikasz i znasz mnie, Panie, * 
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. 
Z daleka spostrzegasz moje myśli, † 
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, * 
i znasz wszystkie moje drogi. 
 
Refren. 
 
Zanim słowo się znajdzie na moim języku, * 
Ty, Panie, już znasz je w całości. 
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz * 
i kładziesz na mnie swą rękę. 
 
Refren. 
 
Gdzie ucieknę przed Duchem Twoim? * 
Gdzie oddalę się od Twego oblicza? 
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, * 
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani. 
 
Refren. 
 
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, * 
gdybym zamieszkał na krańcach morza, 
tam również będzie mnie wiodła Twa ręka * 
i podtrzyma mnie Twoja prawica. 
 
 
  



 

 

14.11.2017, wtorek – Ewangelia według św. Łukasza Łk 17, 7-10 
 
Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie 
mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu 
raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję 
się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za 
to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać”». 
 

15.11.2017, środa – Ewangelia według św. Łukasza 17, 11-19 
 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno 
zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» 
Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga 
donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. 
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, 
tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła». 
 
 

16.11.2017, czwartek – Ewangelia świętego Łukasza 17, 20-25 
 
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, 
odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i 
nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże 
pośród was jest». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy 
zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie 
zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i 
nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od 
jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem 
Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być 
odrzuconym przez to pokolenie». 



 

 

17.11.2017, piątek – Ewangelia według św. Łukasza 17, 26-37 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna 
Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy 
Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak 
działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i 
budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba 
„deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy 
Syn Człowieczy się objawi. 
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech 
nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do 
siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować 
swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. 
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden 
będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: 
jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». 
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam 
zgromadzą się i sępy». 
 
 

18.11.2017, sobota – Ewangelia według  Św. Łukasza 18, 1-8 
 
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 
modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się 
nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga 
się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi 
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie 
zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia 
mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem 
i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam 
wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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. 


