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WSTĘP

Oddajemy do rąk Państwa drugi tom z serii Co 
zabrać ze sobą?

Po szczerym odprawieniu pierwszej części re-
kolekcji ignacjańskich, tzw. pierwszego tygodnia, 
rekolektant wychodzi zwykle z Ćwiczeń wewnętrz-
nie zraniony poznaniem głębi zła swego grzechu, 
ale jednocześnie z wielką nadzieją na wewnętrzne 
uzdrowienie, jaką wlewa w jego serce przebaczają-
ca miłość Ojca objawiona w Jezusie Ukrzyżowanym. 
I choć osoba po pierwszym tygodniu doświadcza 
pewnego rozdarcia między bólem a nadzieją, to 
jednak przeczuwa, że paradoksalnie to ono właśnie 
przyniesie jej wewnętrzne uspokojenie, pocieszenie 
i radość. Na dnie serca osób opuszczających dom 
rekolekcyjny po Ćwiczeniach rodzi się pełne troski 
pytanie: Jak zatrzymać i utrwalić owoc pierwszego 
tygodnia? Niniejszy tom pragnie być skromną po-
mocą w szukaniu na nie odpowiedzi.

1. Książka Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu 
„Ćwiczeń duchownych” stanowi pomoc dla rekolektan-
ta w pogłębieniu – także intelektualnym – dynami-
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ki pierwszego tygodnia, która odzwierciedla proces 
nawrócenia, jaki ma miejsce w każdym autentycz-
nym życiu chrześcijańskim. Chrześcijanin jest prze-
cież człowiekiem nieustannego nawrócenia. Lektura 
książki pomaga też rekolektantom nabierać zdrowe-
go dystansu wobec przeżytych Ćwiczeń. Przecenianie 
rekolekcji ignacjańskich, przeżytych w stanie euforii, 
bywa niebezpieczne dla życia duchowego, ponieważ 
– po opadnięciu emocji – przynosi zwykle rozczaro-
wanie, zniechęcenie i stan apatii. 

Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń 
duchownych” służy także teologicznemu pogłębieniu 
zasadniczych prawd wiary rozważanych w czasie 
rekolekcji: o grzechu pierworodnym i osobistym, 
karze wiecznego potępienia, zbawczej łasce Boga, 
przebaczającej miłości Ojca, sakramencie pokuty.

Nade wszystko jednak książka pragnie być po-
radnikiem duchowym na drodze codziennej pogłę-
bionej modlitwy, do której osoby po przeżyciu Ćwi-
czeń czują się wezwane. Stąd też większość tekstów 
prezentowanej publikacji jest poświęcona rozważa-
niom o modlitwie, jej metodach oraz rozeznawaniu 
duchowemu. Ogólny i szczegółowym rachunek su-
mienia, medytacja oparta na słowie Bożym, reguły 
rozeznania pierwszego tygodnia, kierownictwo du-
chowe – to najważniejsze elementy Ćwiczeń doświad-
czone w zaciszu domu rekolekcyjnego, które winny 
być przeniesione i praktykowane w codzienności 
życia, jeżeli chcemy prowadzić autentyczne życie 
duchowe.
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2. Podobnie jak w Co zabrać ze sobą? Po fundamen-
cie „Ćwiczeń duchownych” w tomie drugim: Co zabrać 
ze sobą? Po pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” 
publikujemy zarówno teksty autorów polskich, 
udzielających Ćwiczeń duchownych w domach reko-
lekcyjnych, jak też znanych i cenionych autorów za-
granicznych, głównie jezuickich współbraci. I choć 
książka, jak podpowiada sam tytuł, przeznaczona 
jest dla rekolektanów, niemniej z pożytkiem mogą 
ją czytać zainteresowani duchowością ignacjańską, 
a także osoby pragnące przygotować się do odpra-
wienia Ćwiczeń. Dla tych zaś, którzy z różnych po-
wodów zrobili sobie dłuższą przerwę w odprawianiu 
ignacjańskiego cyklu (fundament, cztery tygodnie 
oraz synteza), lektura książki może stanowić zachętę 
do kontynuowania rozpoczętej kiedyś drogi Ćwiczeń 
duchownych.

Sześciotomowa seria Co zabrać ze sobą? jest przy-
gotowywana w ramach redakcji kwartalnika „Życie 
Duchowe” we współpracy z Centrum Duchowości 
Ignacjańskiej w Częstochowie. Redaktorem serii jest 
redaktor naczelny kwartalnika Józef Augustyn SJ, 
autor publikacji rekolekcyjnych, zaangażowany od 
połowy lat osiemdziesiątych w animację rekolekcji 
ignacjańskich w Polsce.
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