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„Czy serce nie pałało w nas?” - tak relacjonuje św. Łu-
kasz słowa dwóch uczniów Jezusa, którzy pospiesznie zmie-
rzają do Jerozolimy, by donieść swoim przyjaciołom o tym,
co się im przydarzyło we wsi Emmaus (por. Łk 24, 13-35).
To, co uczniowie powiedzieli towarzyszom o swoim doświad-
czeniu i co usłyszeli w zamian o ich spotkaniu ze zmartwych-
wstałym Jezusem, pogłębiło oraz tchnęło nową siłę i nadzieję
w ich wiarę.

Ci, którzy rozwaŜają Pismo Święte, wiedzą, Ŝe to, cze-
go doświadczyli wspomniani uczniowie, moŜe być takŜe
udziałem kaŜdego chrześcijanina, który poszukuje bliŜszej
relacji z Panem. Kiedy człowiek zgłębia swoje pragnienia
oraz szuka odpowiedzi na pytania i dzieli się nimi z inny-
mi, którzy kroczą podobną drogą – wtedy poprzez rozmo-
wę poszerza swoje horyzonty poznania.

Od czasów Ignacego do nam współczesnych, jezuici
modlą się słowami Pisma Świętego, które rozpalają ich
serca. Dzielą się swymi przemyśleniami i problemami ze
współbraćmi i przyjaciółmi. Uczą w szkołach, głoszą kaza-
nia, udzielają rekolekcji. Dzięki ksiąŜkom, dziennikom du-
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chowym mogą przekazywać innym swoje doświadczenia
walki, problemy oraz refleksje. Modlitwy, zawarte w niniej-
szej ksiąŜce, zostały zebrane z tychŜe źródeł.

Święty Ignacy Loyola (1491-1556), załoŜyciel Towarzy-
stwa Jezusowego, nosił ze sobą małą ksiąŜeczkę,
w której zapisywał swoje ulubione modlitwy. W niej noto-
wał ćwiczenia, które uwaŜał za pomocne i refleksje, które
uwaŜał za waŜne w okresie nawrócenia. Zapiski te stano-
wią istotę tego, co obecnie nazywamy Ćwiczeniami Du-
chownymi. Modlitwy w tej ksiąŜeczce zostały tak ułoŜone,
aby mogły być pomocne w tych ćwiczeniach.

Ćwiczenia Duchowne są podzielone na cztery części,
które powszechnie znane są jako „tygodnie”, jakkolwiek
kaŜdy tydzień nie ma ustalonej ilości dni. Na pełne prze-
Ŝycie Ćwiczeń Duchowych potrzeba 30 dni – całego zaś Ŝy-
cia, aby je sobie przyswoić.

Wszystkie modlitwy, znajdujące się w tej ksiąŜce, zo-
stały napisane przez jezuitów. Część z nich jest parafrazą
tekstu Ćwiczeń, inne zaś praktycznym ich zastosowaniem.
Modlitwa jezuity przesiąknięta siedemnastowieczną poboŜ-
nością, moŜe być umieszczona tuŜ obok modlitwy reforma-
tora społecznego z dwudziestego wieku. Refleksje czołowe-
go teologa lub urzędnika kościelnego mogą występować po
rozwaŜaniach zwykłego księdza, pracującego w parafii.
Czytając tę ksiąŜkę odkryjesz swój własny i zarazem naj-
lepszy sposób modlitwy. Część z tych tekstów moŜe prze-
mówić do Ciebie zaraz po pierwszym ich przeczytaniu, inne
zaś mogą wydać się niezrozumiałe. Jeśli jednak będziesz
cierpliwy wobec nich, ubogacą cię swą mądrością, która
pogłębi twoją własną modlitwę.
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Módl się nimi, jeśli uwaŜasz je za pomocne. UŜywaj ich
w czasie rekolekcji i wtedy, kiedy twoje własne słowa cię
zawodzą. MoŜesz odczuwać pragnienie, aby zmienić ich
treść w taki sposób, który w obecnym czasie dokładniej
wyraŜa twoje uczucia. Innym razem moŜesz chcieć powró-
cić do modlitwy, która za pierwszym razem zdawała się nie
przemawiać do ciebie. To jest szczególnie waŜne przy po-
ezji, która wymaga wielokrotnego czytania, aby w pełni ob-
jawiła swój sens.

Ignacy pozostawił Kościołowi w spuściźnie duchowość,
która rzeczywiście rozpaliła serca ludzi, począwszy od po-
kolenia Ignacego, aŜ po czasy współczesne. Autor umieścił
w tej ksiąŜce modlitwy jezuitów ufając, Ŝe serca tych
wszystkich, którzy będą się nimi modlić, rozpalą się ogniem.

O. Michael Harter SJ
Święto św. Ignacego z Loyoli
31 lipca 1993 r.



TYDZIEŃ PIERWSZYTYDZIEŃ PIERWSZYTYDZIEŃ PIERWSZYTYDZIEŃ PIERWSZYTYDZIEŃ PIERWSZY

W „pierwszym tygodniu” Ćwiczeń Duchownych św. Igna-
cy proponuje rozwaŜania pomocne w uświadomieniu sobie,
jak Bóg nas kocha. Kiedy rozwaŜamy dobroć Boskiej miło-
ści, zwykle zaczynamy rozumieć, Ŝe nie jesteśmy hojni
w odpowiedzi na tę dobroć. Zmuszeni jesteśmy do skon-
frontowania grzeszności naszego Ŝycia ze szczerością, któ-
rej wcześniej nie dopuszczaliśmy do siebie.

Kiedy przeŜywamy głęboki Ŝal z powodu naszych grzechów,
równocześnie ogarnia nas radość, gdyŜ otwieramy się na
BoŜe miłosierdzie, dobroć i miłość. Ignacy zachęca nas,
abyśmy prosili o łaskę takiej wolności, byśmy odpowiedzieli
na BoŜą wolę i Ŝyli z taką pasją, której sobie wcześniej na-
wet nie wyobraŜaliśmy.

Modlitwy zawarte w tej części odpowiadają pierwszemu
tygodniowi Ćwiczeń Duchownych. Wykorzystaj je do pogłę-
bienia swojej wiedzy o tym, jak bardzo Bóg cię kocha. Po-
zwól im obdarzyć cię twórczym podejściem do odprawia-
nia rachunku sumienia. Odkryj szczere, płynące z głębi
serca sposoby na wyraŜenie bólu. Niech te wszystkie mo-
dlitwy pomogą ci odkryć nowe drogi wyraŜania twej miło-
ści do Boga.
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DUSZO CHRYSTUSADUSZO CHRYSTUSADUSZO CHRYSTUSADUSZO CHRYSTUSADUSZO CHRYSTUSA

Jezu, niech wszystko to, czym jesteś, spłynie na mnie.
Niech Twoje Ciało i Krew
będą moim pokarmem i napojem.

Niech Twoja męka i śmierć
będą moją mocą i Ŝyciem.
Jezu, z Tobą u mego boku
niczego mi nie braknie.
Niech schronieniem, którego szukam,
będzie cień Twego KrzyŜa.
Nie pozwól mi uciec od miłości,
którą ofiarujesz,
ale uchroń mnie od mocy złego.
W chwili, gdy konam,
obdarz mnie swym światłem i miłością.
WciąŜ przywołuj mnie, aŜ nadejdzie dzień,
kiedy ze świętymi Twymi,
będę wielbił Cię na wieki. Amen.

David L. Fleming SJ

Modlitwa o. Fleminga i następna stanowią współczesną pa-
rafrazę Anima Christi (Duszo Chrystusowa) – ulubionej mo-
dlitwy św. Ignacego, którą umieścił na początku Ćwiczeń
Duchownych. Ignacy często zalecał, aby rekolektant od-
mawiał ją na końcu medytacji.

WYBIERAM ODDYCHANIEWYBIERAM ODDYCHANIEWYBIERAM ODDYCHANIEWYBIERAM ODDYCHANIEWYBIERAM ODDYCHANIE
ODDECHEM CHRYSTUSAODDECHEM CHRYSTUSAODDECHEM CHRYSTUSAODDECHEM CHRYSTUSAODDECHEM CHRYSTUSA

Wybieram oddychanie oddechem Chrystusa,
które czyni całe Ŝycie świętym.
Wybieram Ŝycie Ciałem Chrystusa,
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które przetrwa niszczący grzech.
Wybieram Krew Chrystusa
płynącą w moich Ŝyłach i sercu,
która oszałamia mnie radością.
Wybieram Wodę śywą, wypływającą z Jego boku,
oczyszczającą świat i moje „ja”.
Wybieram straszliwą mękę Chrystusa,
która nadaje znaczenie moim bezsensownym smutkom,
która napełnia mój ból mocą.
Wybieram Ciebie, dobry Jezu, Ty wiesz.
Wybieram Ciebie, dobry Panie;
dołącz mnie do grona tych,
których nabyłeś przez swe bolesne rany.
Nie chcę naleŜeć do tych, którzy Ŝyją z dala od Ciebie.
Uchroń od wszystkiego, co szuka mej zguby.
Wezwij mnie, bym przyszedł do Ciebie.
Umieść pośród aniołów i świętych,
wyśpiewujących „tak” wszystkiemu, co czynisz,
wywyŜszając wszystko to, co zamierzasz uczynić
na wieki wieków.
A w tym dniu, Ojcze całego stworzenia,
daj, bym w głębi serca,
wybierał Chrystusa w mym Ŝyciu.

Joseph Tetlow SJ

Joseph Tetlow jest profesorem teologii duchowości. Wiele
z jego modlitw zostało wziętych z ksiąŜki p.t. „Choosing
Christ in the World”. SłuŜy ona jako przewodnik i pomoc
dla ludzi odprawiających Ćwiczenia Duchowne w Ŝyciu co-
dziennym.
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