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PRZEDMOWA

Ludzie maja potrzeby i pragnienia.
Zycie ludzi bywa radosne i smutne.
Na ludzi sp ywa szczeście i wali sie na nich nieszczeście.
Ludzie przezywaja m odość, wiek dojrza y i starość.
Ludzie maja przyjació i doznaja samotności.
Ludzie patrza z podziwem na piekno świata,
na piekno nieba i ziemi,
na piekno ludzkich twarzy,
na piekno dzie ludzkich –
raduja sie i pragna dziekować.

Ludzie patrza ze smutkiem na odchodzenie,
na gaśniecie tego piekna,
chylac sie sami ku zachodowi,
ku odejściu z tego pieknego świata.
Wszyscy ludzie...

Ludzie wierzacy w Boga ufaja Bogu, mi uja Boga,
a wydani Bogu, zyja Bogiem.
Jak oni to wszystko, co jest ich g ebokim zyciem, przezywaja?

L u d z i e m o d l a s i e d o B o g a
w szcześciu i niedoli, w radości i smutku,
w sytości i g odzie,
w samotności i razem z innymi,
w niewinności i w poczuciu winy –
zapatrzeni w przysz ość i świadomi kresu...

Ca e bogactwo, ca a wieloraka z ozoność zycia
ludzie wierzacy przezywaja z Bogiem w modlitwie.
Wszystkie ich źród a:
istnienia i mi owania,
tesknoty, radości i podziwu,
wdzieczności, uwielbienia i skruchy,
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serdecznej prośby o pomoc w bezradności –
wszystkie ich źród a sa w Bogu (por. Ps 87,7).
I wszystkie ich źród a p yna w modlitwie.

Duch Bozy, który przenika serce cz owieka,
wlewa w nie strumienie modlitwy.
Duch cz owieczy modli sie w Duchu Bozym (por. Rz 8,15.26).
Dlatego modlitwy ludzi sa natchnione
i porywane Wiatrem Bozym ku Bogu
poprzez wszystkie obszary ziemi i czasu,
poprzez wszystkie, tak rózne i tak dziwne przejawy zycia.

Urzekajacym dowodem tego sa Psalmy.
Jest w nich wszystko, co moze być modlitwa ludzi.
Jest uwielbienie i podziw,
jest prośba i dziekczynienie,
jest skrucha i przeb aganie,
i skarga na niedole zycia
i prześladowanie przez wrogów,
i smutek starości, i lek przed śmiercia,
jest ufne, dzieciece powierzenie sie Bogu
i poddanie sie Jego ojcowskiej woli.

Co jest wspólne wszystkim, tak róznym, modlitwom,
jezeli sa prawdziwe pod tchnieniem Ducha?

P r z e z y w a n i e B o g a, k t ó r y j e s t
t u t a j t e r a z z cz owiekiem i dla cz owieka,
w m i s j i, jakze nieraz trudnej, dawanej cz owiekowi,
w obdarowaniu, w przebaczaniu,
w ostatecznym przygarnieciu ojcowskim,
kiedy wszystko zawodzi i odchodzi,
kiedy cz owiek zostaje juz sam – ze swoim Bogiem.

Prawdziwe modlitwy sa pe ne Ducha Bozego i ducha ludzkiego,
Ducha, który budzi modlitwe,
i ducha, który daje sie obudzić do modlitwy
o róznych porach dnia i nocy.
Duch Bozy wciaz tchnie, kedy chce,



i wciaz budzi w sercach ludzi modlitwe
ku obcowaniu z Bogiem – w tesknej wedrówce
ku wieczystej adoracji Oblicza Bozego.

Ludzie tak pobudzani do modlitwy przez Ducha
zostawili nam ślady swoich modlitewnych przezyć.
Sa to zapisane przez nich i zostawione nam w świetym spadku
ich s owa skierowane do Boga, ich wo ania, b agania,
zachwyty i dziekczynienia, a we wszystkich
zawarte jest ś w i a d e c t w o
o ich tesknocie za Bogiem, o ich g ebokiej potrzebie Boga,
o mi ości i powierzeniu sie Bogu,
o skrusze i pojednaniu z Bogiem –
w pokornej i wdziecznej radości.

Duch Bozy budzi modlitwe w kazdym ludzkim sercu.
Modla sie świeci i grzesznicy,
poganie i zydzi, chrześcijanie i muzu manie –
wszyscy zyjacy na jednej wspólnej ziemi
(modlili sie nawet na ksiezycu),
pod jednym s ońcem
do jednego Ojca wszystkich ludzi.

* * *

„Skarbnica modlitw”, która dzielimy sie ku wspólnemu uboga-
ceniu naszego modlitewnego przezywania Boga, ma wielka roz-
pietość tematyczna, historyczna i geograficzna – od Esseńczyków do
Indian Navajo, od Ojców pustyni i Ojców Kościo a poprzez świe-
tych róznych wieków az do tych, którzy t e r a z wo aja do Boga.
Skarbiec ten świadczy o ludzkim sercu – biednym i teskniacym,
wdziecznym i adorujacym, skruszonym i pragnacym dobrego zycia
z Bogiem i z ludźmi w pokoju. Świadczy on o sercu, które ośmiela
sie prosić o wiele, aby na końcu powierzyć sie J e d y n e m u,
k t ó r y J e s t M i o ś c i a. On jeden wystarcza, bo On jeden
jest dobry (Mt 19,17).

Mieczys aw Bednarz SJ
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1

BEZ TWOJEJ ASKI NIC SIE NIE DZIEJE

Śpiewam Tobie, bo Cie znam, Boze. Moja harfa chwali Ciebie,
struna mojej lutni wychwala Twoja świeta wole.
Moje usta jak fletnia wychwalaja Twoja świeta regu e zycia.
Na poczatku mojego wyjścia i przyjścia,
w środku moich snów i przebudzeń moich,
w moim leku, w chwili trwogi i strapienia –
chwale Cie i b ogos awie za Twoje cuda,
a dziekujac wys awiam Twoja moc i opieram sie zawsze
na Twoim mi osierdziu.

Ze zród a Twojej sprawiedliwości tryskaja sady mego serca.
Madrość ukryta przed madrymi, g ebokie zamiary
dalekie od ludzi, studnia sprawiedliwości, zród o si y,
mieszkanie chwa y daleko od t umu ludzkiego.
Te madrość Bóg da swoim wybrańcom. Uczyni ich
wspó dziedzicami świetych, zeby utworzyć jedno zgromadzenie,
świety fundament, ogród wieczny na wszystkie wieki...

Jeśli sie chwieje, mi osierdzie Boze zbawia mnie na zawsze.
Jeśli wpadam w grzech, od Bozej sprawiedliwości przyjdzie
usprawiedliwienie na zawsze zwycieskie. A jeśli przyjdzie trwoga,
On mnie wyciagnie z przepaści i uczyni me kroki pewne
na swej drodze. W mi osierdziu swym dotknie mnie
i aska swoja mnie usprawiedliwi. I osadzi mnie
w bezmiarze swej dobroci i przebaczy mi wszystkie moje winy.
W swej sprawiedliwości oczyści mnie z grzechu,
azeby chwa y doznawa a sprawiedliwość Boza i Jego Majestat.

Badź b ogos awiony mój Boze, który otworzy eś me serce
ku poznaniu Ciebie. Kieruj ku sprawiedliwości
wszystkie moje czyny i udziel mi tego, co sie Tobie podoba
udzielać wybranym:
Trwania wiecznego przed Toba.
Bez Ciebie bowiem nie ma prostej drogi
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i bez Twojej aski nic sie zgo a nie dzieje.
I któz moze znieść blask Twojej, Boze, chwa y?

Z modlitewnika Esseńczyków
Règle de la communauté des Esseniens
(Qumran) Dubois, s. 171.

2

TYŚ NASZA POMOC I OPIEKA

Prosimy Ciebie, Boze wszechmogacy,
badź nam pomoca i opieka.
Ocal uciśnionych, zlituj sie nad ponizonymi,
podnoś tych, co upadaja,
i okaz Twoje oblicze tym,
którzy sa w potrzebie.

Uzdrów chorych,
przyprowadź do siebie tych z Twojego ludu,
którzy pob adzili.
Daj zywność g odujacym
a uwiezionym wolność.
Podnieś s abych, uspokój bojaźliwych
i niech ca y świat uzna,
ześ tylko Ty Bogiem,
a Jezus Chrystus Twoim Synem,
my zaś wszyscy Twoim ludem,
owcami Twojej owczarni.

Panie, nie licz wszystkich naszych grzechów.
Oczyść nas w Twojej prawdzie.
Prowadź prosto nasze kroki,
abyśmy czynili to, co jest s uszne
i mi e w Twoich oczach.
Daj nam zgode i pokój,
jak je dawa eś naszym ojcom,
którzy modlili sie do Ciebie
w wierze i prawdzie.
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Boze wszechmogacy, Boze Świety.
Dziekujemy Ci przez Jezusa Chrystusa,
Arcykap ana i opiekuna dusz naszych.
Niech przez Niego bedzie Tobie chwa a i uwielbienie
teraz i z pokolenia na pokolenie,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Klemens Rzymski (zm. ok.100)
List do Koryntian. Dubois, s. 591.

3

HYMN DO BOGA

O Ty, nad wszystko najwyzszy! Bo jakze inaczej zwać Ciebie?
Jakiez Cie s owo wys owi? S ów braknie, by Ciebie wyrazić.
Jakaz myśl Ciebie ogarnie? Daremny jest myśli wysi ek.
Tyś jeden niewys owiony, boś stworzy wszystko, co mówi;
Tyś tylko sam niepojety, boś stworzy wszystko, co myśli.
Wszystko, co myśli i co nie myśli, cześć Ci oddaje,
ku Tobie bowiem zmierzaja powszechne wszystkich pragnienia
i wszystkie boleści. Wszystko sie modli do Ciebie.
Wszystko, uznajac Twoje wyroki, hymn Tobie szepce milczacy.
W Tobie wszystko istnieje, Ty wszystko razem ubóstwiasz,
Ty celem jesteś wszystkiego,
Tyś jest jednościa, wszystkim i niczym,
Nie bedac jednościa ni wszystkim.
Jak Cie Wieloimienny zwać bede?
Tyś jeden nieogarniony, bo jakiz umys przeniknie
nieprzebyta opone niebieska? Badz mi ościwy.
O Ty, ponad wszystko najwyzszy, bo jakze inaczej zwać Ciebie?

Św. Grzegorz z Nazjanzu,
t um. Edward Grabowski
AP, s. 495.
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4

TY, POZA WSZYSTKIM

O Ty, poza wszystkim!
Jak Cie nazwać innym imieniem?
Jaki hymn moze Cie wyśpiewać?
Zadne s owo Ciebie nie wyraza!
Jaki duch Cie ogarnie?
Zaden umys nie pojmuje Ciebie.

Jedyny, Tyś jest niewymowny!
A wszystko, co sie mówi, od Ciebie wychodzi.
Jedyny, Tyś niepoznawalny!
Wszystko, co sie myśli, przychodzi od Ciebie.

Wszystkie byty Cie chwala,
i te, które mówia, i te, które nie maja g osu.
Wszystkie byty oddaja Ci ho d,
i te, co myśla, i te, co nie myśla.

Wszystko, co istnieje modli sie do Ciebie
i do Ciebie wznosi hymn milczenia
kazdy byt, który umie czytać ksiege Twojego wszechświata.
Wszystko, co trwa, trwa w Tobie Jedynym
i Ty jesteś celem wszystkich bytów.

Ty masz wszystkie imiona.
Jakze ja Ciebie nazwe?
Jesteś jedynym, którego nie mozna nazwać.
Zmi uj sie nade mna, Ty poza wszystkim,
bo jakze Ciebie nazwać, Boze, innym imieniem?

Św. Grzegorz z Nazjanzu (zm.390)
Prières des premiers Chrétiens,
Arthème-Fayard 1952. Dorcase, n.19.
Zob. Dubois, s. 35-36
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5

NIECH CIE SZUKAM

Panie nasz i Boze, spraw,
byśmy w Tobie tylko szukali szcześcia,
bo Ty jesteś dobrem, które nigdy nie ginie.

Wielki jesteś, Panie, i wielkiej godny chwa y,
wielka jest moc Twoja, a madrość Twoja nie zna granic.
I chwalić Cie pragnie cz owiek,
ma a czastka stworzenia,
noszacy w sobie śmiertelność, dźwigajacy świadectwo grzechu
i ten dowód, ze Ty, Panie, opór stawiasz pysznym.

A jednak chwalić Cie pragnie cz owiek,
ma a czastka stworzenia Twego.
Ty sprawiasz, ze radościa jest chwalić Ciebie,
bo stworzy eś nas kierujac nas ku sobie
i nie zazna serce nasze spokoju, az odpocznie w Tobie.
Niechze Cie szukam, o Panie, wzywajac,
i niech Cie wzywam, wierzac w Ciebie. Amen

Św. Augustyn (zm.430)
Na chwile ciszy, s. 16 (n.12).

6

BOZE MÓJ,
US YSZ MOJA MODLITWE

Panie, mój Boze,
Ty jesteś świat ościa dla niewidomych,
si a dla s abych.
Ty jesteś takze świat ościa dla widzacych
i si a dla silnych.
Zwaz na moja modlitwe, s uchaj mojego wo ania,
które z g ebiny mojej nedzy rzucam ku Tobie.
Bo jeśli Ty mnie nie us yszysz,
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jeśli odwrócisz sie ode mnie,
dokad pójść moge? Ku komu sie zwróce?

Mój Boze, oświeć mojego ducha!
Twoje s owo jest moja radościa,
milsze niz wszystkie bogactwa wszystkich ludzi,
niz wszyskie zaszczyty i rozkosze.
Daj mi to, co kocham, bo prawda jest,
ze to kocham, co Ty dajesz mi kochać.
Nie zostawiaj mnie, Panie, bez pe ni Twoich darów.
Nie opuszczaj mnie, bo jestem jak roślina,
która potrzebuje, abyś ja zachowa ,
abyś ja zrosi Twoimi askami.

Panie, miej litość nade mna!
Wys uchaj mojego pragnienia.
Uczyń z mi osierdzia swego,
bym znalaz aske przed Toba,
i ukaz mi wspania ość Twojego s owa.

Prosze Cie o to
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który sie wstawia za nami.
W Nim sa zawarte wszystkie skarby madrości,
których szukam w Twoich świetych Ksiegach.

Św. Augustyn
Confessiones (Wyznania) ks. XI
Dubois, s. 19-20. Zob. Wyznania, Warszawa 1992,
t um. Zygmunt Kubiak, s. 343.

7

DAJE CI MOJA WOLE

Ko acze, Panie, otwórz mi brame
i naucz mnie, jak dojść do Ciebie.
Nie mam nic oprócz mojej woli
– pomóz mi dojść do Ciebie.
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Pomnóz we mnie wiare,
pomnóz nadzieje
i mi ość pomnóz.
Ku Tobie popycha mnie wiara,
ku Tobie podnosi mnie nadzieja,
z Toba jednoczy mnie mi ość
i przez nia odnosze zwyciestwo.
O Boze, badź mi askawy
i przyjdź do mnie!
Prowadź mnie az do bramy,
Ty, który pomagasz mi wejść.
Tak bede przygotowany przez Ciebie
do niebieskiej nagrody.

Św. Augustyn Soliloquia I
Dorcase, n.27.

8

W TOBIE MEJ DUSZY ODPOCZNIENIE

Ja, czasteczka Twojego stworzenia,
chce chwalić Ciebie, Panie.
Zaiste, Ty mnie popychasz do chwalenia Ciebie
i do znajdowania w tym radości,
bo Tyś nas stworzy dla siebie
i serce nasze jest niespokojne,
dopóki nie spocznie w Tobie.

Któz mi da odpocznienie w Tobie?
Któz mi da, zebyś Ty przyszed
do mojego serca i zebyś je upoi soba,
i zebym ja Ciebie obja , o moje jedyne Dobro?

Przed Toba moje serce jest na strazy.
Otwórz je, Panie, i powiedz mojej duszy:
Ja jestem Twoim zbawieniem.

Św. Augustyn
Soliloquia I
Dorcase, n. 28.
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* * *

...powiedz mej duszy: Jam twoim zbawieniem (Ps 35,3).
Serce Jezusa, powiedz nam: „Zbawieniem waszym jestem Ja”.

9

UKAZ MI SIE, RADOŚCI MEGO SERCA

Przyjdź, ukaz mi Siebie!
Ujrze Cie, Radości mego serca.
Poznam Cie, jak Ty mnie znasz.
Ujrze Cie, Światlości moich oczu!

Przyjdź, ukaz mi Siebie!
Ujrze Cie, Radości mego serca.
Znajde Cie wreszcie, mój Boze,
zatrzymam Cie, bo Cie tak bardzo pragne.

Przyjdź, ukaz mi Siebie!
Ujrze Cie, Radości mego serca.
Oświeć moje oczy, Świat ości Boska,
zebym juz wiecej nie widzia marności.

Przyjdź, ukaz mi Siebie!
Ujrze Cie, Radości mego serca!

Wed ug św. Augustyna
Dubois, s. 262

10

TESKNOTA DUSZY ZA OGLADANIEM BOGA

Kiedyz bede tak bardzo szcześliwa,
aby ujrzeć ten dzień b ogos awiony,
aby ujrzeć Twoja piekność uwielbiona?
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Kiedyz przyjdziesz do mnie,
moja jedyna Pociecho,
Ty, którego wciaz wyczekuje
z taka niecierpliwościa?
Kiedyz Cie ujrze, jedyny Celu moich pragnień,
moja jedyna Radości?
Czyz moge być doskonale szcześliwa,
nie mogac podziwiać na zawsze
Twojej, Panie, chwa y?
Za tym ja wzdycham z wielka goracościa,
odczuwajac wielki g ód Ciebie!
Jakiez to bedzie szczeście,
kiedy nadejdzie ten dzień,
gdy bede mog a w sposób świety i czysty
upajać sie w Twoim mieszkaniu niebiańskim
potokami rozkoszy, których dniem i noca
tak zarliwie pragne.
Obym mog a, mój Boze, zywić sie chlebem tesknoty,
oczekujac dnia b ogos awionego,
gdy dusza moja us yszy ten g os:
„Oto twój Oblubieniec, twój Umi owany!”

Pseudo-Augustyn, Medytacja 41
Bóg wiary, s. 100-101

11

PANIE, TY ZNASZ KAZDEGO Z NAS

Wspomnij, Panie, o wszystkich,
co tu sa nieobecni.
Zachowaj pokój i zgode w ich rodzinach.
Daj pokarm dzieciom, prowadź m odych,
podtrzymuj starców, sprowadź zab akanych.

Wyzwól dreczonych przez z e duchy.
Zegluj z p ynacymi po morzach,
wspieraj wdowy, ochraniaj sieroty,
uzdrawiaj chorych.
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Wspomnij, Panie, o tych,
co stoja przed sadami
albo sa w wiezieniu, albo na wygnaniu,
poddani gorzkiej niewoli
i róznym rodzajom udreki,
smutkom i trudnościom.
Wspomnij o tych, co potrzebuja
Twego wielkiego mi osierdzia,
o tych, co nas kochaja,
i o tych, co nas nie kochaja,
i o tych, co nas prosili o modlitwy.

Pamietaj i o tych, o których myśmy zapomnieli
przez niewiedze lub s abość pamieci,
albo dlatego, ze ich jest tak duzo...
Ty, Boze, znasz kazdego z nich
od ona matek, a znasz ich po imieniu,
wspomnij o nich w swoim mi osierdziu.

Ty, Panie, jesteś pomoca dla tych, którym brak pomocy,
nadzieja zrozpaczonych, zbawca tych,
których neka burza, portem dla zeglujacych,
lekarzem chorych.
Ty sam badź wszystkim dla wszystkich,
Ty, który znasz kazdego i to, o co Cie prosi,
i jego dom, rodzine i jego potrzeby.
Zachowaj, Panie, kazdy kraj od g odu,
od ziemi trzesienia i od powodzi, od pozaru
i napaści wrogów, i od wojny domowej.
Przyjmij nas wszystkich do Twego Królestwa,
czyniac nas dziećmi Twojej Świat ości i Twojego Dnia.

Liturgia bizantyjska.
Dubois, s. 592-593.
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12

MÓJ BOZE, ZWAZ NA MOJA MODLITWE

Boze mi osierny,
od Ciebie mam istnienie, zycie i rozum.
Wydaje sie w Twoje rece, powierzam sie Tobie.
W Tobie ca a moja ufność i nadzieja,
w Tobie ca e moje oczekiwanie.
Ty jesteś moim zmartwychwstaniem,
moim zyciem. Ciebie tylko pragne,
mi uje i uwielbiam Ciebie.
Przy Tobie bede trwać na zawsze.
W Tobie znajde moje jedyne szczeście.

Św. Bernard
Dubois, s. 196.

13

PRAGNE TEGO, CO SIE TOBIE PODOBA

Mój Boze, natchnij nas pos uszeństwem Tobie,
a zachowaj nas od buntu.
Pomagaj nam pragnać tego, co sie Tobie podoba.
Oddal od naszych umys ów chmury zwatpienia.
Zdejm z naszych serc zas one sprzeciwu i oporu.
Niech zniknie z naszych dusz to, co jest marne i prózne,
a umocnij w nas g eboko Twoja prawde.
Boze mój, niech nas poniesie powiew Twojego zbawienia.
Spraw, byśmy radowali sie rozmowa z Toba.
Daj nam pić z kielicha Twojej mi ości
i smakować s odycz Twojej przyjaźni,
Twojej obecności.
Niech nasza walka bedzie o Ciebie,
a nasza troska niech bedzie pos uszeństwo Tobie.
Oczyść nasze zamiary,
abyśmy dzia ali w szczerości wzgledem Ciebie.
Jesteśmy przeciez Twoi – przez Ciebie i dla Ciebie.
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A zeby iść do Ciebie, nie mamy innej pomocy
tylko Ciebie. Prowadź i przyciagaj nas do Siebie.

Modlitwa przypisywana Alemu ben al
Husayn, prawnukowi Mahometa, zmar emu
w 712 r., Dubois, s. 197.

14

TYŚ MOIM OSTATNIM SPOCZYNKIEM

Tylko ku Tobie mój duch śle swoje wo anie,
tylko w Tobie spoczywa ca e moje pragnienie,
ale Twoje bogactwo jest zbyt wysoko
ponad ubóstwem mojej pokornej mi ości.

Ku Tobie zwracam moja modlitwe
i szukam w Tobie mojego ostatniego spoczynku,
ku Tobie wznosi sie moja g ucha skarga,
Ty nawiedzasz moje najskrytsze myśli.

Czyz nie Ty prowadzisz w drodze
jeźdźca utrudzonego swym wielkim brzemieniem?
Czy nie Ty wyzwalasz od zblizajacych sie kroków śmierci
tu ajacego sie wedrowca?

Okaz mi, Panie, Twoja askawość,
azebym zy tak bardzo przy Tobie
i przezwycieza bez trudu, bo z Twoja pomoca,
udreki mojej biedy i tu aczki.

Ibrahim Misri (zm. 856)
A.J.Arberry, Le soufisme,
Cahiers du Sud. Dubois, s. 150
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15

WO ANIE DO BOGA

Panie, rozdawco licznych darów,
Twoja istota jest dobroć i mi ość.
Ty rzadzisz wszystkimi bytami sprawiedliwie,
bo tylko Ty stworzy eś wszystko z nicości.
Chwalebny, niezbadany, niedostepny i nieuchwytny!
Ty bez poczatku i końca, Ty poza czasem.
Wiedzo niczym nie zaciemniona.
Istnienie b ogos awione.
Promieniu pe en blasku!
Ty, którego nazywa sie Świat ościa.
Zaufanie niezawodne,
Smaku s odyczy, Chlebie umacniajacy dusze.
asko, która sie nie umniejsza, Skarbie niewyczerpany.

Ty, Który leczysz dusze darmo
i dajesz zdrowie duszy i cia u
i poteznie dodajesz odwagi.
O Prawico otwarta dla wszystkich!
Wspó czucie nie majace równego sobie.
Mi osierdzie przeobfite i Poca unku zbawczy!
Jakiez inne tytu y, bardziej stosowne niz te,
mozna by Tobie ofiarować?
Tobie, który jesteś chwalebny, zapowiadany i og aszany,
b agany w pragnieniu pewnym, ze nie bedzie daremne!

Św. Grzegorz z Nareku (zm. 1010)
Le Livre de prières, S.C.,
Cerf 1961. Dorcase, n. 38.

16

DOBROĆ BOGA

O Boze dobroczynny!
Ty jesteś Bogiem zywym i dajesz zycie wszystkim.
Jeśli jesteśmy s abi, Ty nas umacniasz.
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Jeśli jesteśmy zagubieni, Ty nas prowadzisz
na prosta droge.
Jeśli jesteśmy zaleknieni,
Ty nam dodajesz odwagi.
Jeśli upadamy w grzech,
Ty nas leczysz i oczyszczasz.
Jeśli sie opóźniamy,
Ty jesteś cierpliwy i czekasz.
Jeśli my odmawiamy Tobie,
Ty nam dajesz swe dary tak hojnie.
Jeśli my tracimy odwage,
Ty smucisz sie.
A jeśli dzieki Twej asce
stajemy sie nieulekli,
Ty sie radujesz.
Chwa a Tobie, Panie Boze!

Św. Grzegorz z Nareku
Dorcase, n. 41.

17

DOKONAJ WE MNIE TWEGO DZIE A

Boze, który badasz nerki i serce,
Ty przenikasz sekrety mojej myśli.
Przed Toba jest jawne to, co sam zasia eś
w mojej duszy i co moze być Tobie ofiarowane.
Ty znasz takze i to, co ja sam rozsia em
lub nieprzyjaciel.

Ozywiaj to, co Ty sam zasia eś,
spraw, niech to rośnie az do swojej pe ni.
Jak ja nie mog em rozpoczać bez Ciebie
niczego dobrego,
tak samo nie moge niczego dokonać
z dala od Ciebie.

Boze mi osierdzia, nie sadź mnie wed ug tego,
co sie Tobie we mnie nie podoba,
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ale zabierz ode mnie to,
czego Ty we mnie nie w ozy eś.
Ja sam bez Ciebie, mój Panie,
nie moge sie poprawić. Popraw mnie!

Św. Anzelm z Canterbury (zm.1109)
Méditations et prières,
Abbaye de Maredsous 1923 Dorcase, n.61

18

DOPUŚĆ MNIE DO TWEJ MI OŚCI

Dopuść mnie, Panie
do światyni Twojej mi ości.
Prosze Cie, b agam Cie,
ko acze do Twojej bramy.

Ty sprawiasz, ze ja prosze.
Spraw, zebym to otrzyma ,
o co prosze.
Ty sprawiasz, ze szukam,
Daj, mi to znaleźć.
Ty uczysz mnie ko atać.
Otwórz temu, który Cie tak b aga.
Komuz dasz, jak nie temu,
który Cie tak prosi?
Kto znajdzie, jak nie ten,
który szuka?
Jeśli podwoje sa zamkniete,
komu je otworzysz, jak nie ko aczacemu?

Od Ciebie, Panie, mam to pragnienie,
by wejść do światyni Twojej mi ości.
I tylko Ty sam mozesz zaspokoić to pragnienie.
Uczyń to Panie!

Św. Anzelm z Canterbury
Les mystiques italiens,
Grasset 1942. Dorcase, n. 59
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19

NAPE NIJ NASZE ZYCIE SZCZEŚCIEM

Boze mój, nape nij nasze zycie szcześciem az do dna.
Towarzysz naszym dniom od rana do wieczora.
Wylej na nasze winy Twoje przebaczenie.
Skieruj nasze wysi ki ku Twojej s uzbie i chwale.
Niech na Tobie spocznie nasze zaufanie
i podtrzymuj nas w kazdej chwili zycia.

Mój Boze, umocnij nas na drodze prawości
przez ca e nasze zycie i oddalaj od nas to,
czego moglibyśmy za ować w dniu zmartwychwstania.
Ulzyj w dzwiganiu ciezaru naszych grzechów.
Dawaj nam chleb sprawiedliwych.
Oddalaj od nas wszelkie z o.
Przez Twoja mi ość zachowaj nas od piek a.

O bardzo Mocny! O bardzo Mi osierny!
Hojny nasz Obrońco!
Najmi osierniejszy z mi osiernych,
Poczatek i Koniec wszystkiego!
Ty sie litujesz nad biednymi i wydziedziczonymi.
Boze mi osierdzia!
Nie ma innego Boga, tylko Ty, Panie!
Chwa a Tobie, W adco światów!

Ghazali (zm. 1111),
wielki mistyk Islamu
Dubois, s. 397.

20

TYŚ MOJA SI A

Bede Cie kocha , Panie, mocy moja i moje oparcie,
moje schronienie i mój Wybawicielu!
Jesteś dla mnie wszystkim, czego mozna pragnać
i mi ować z ca ej g ebi serca.
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Mój Boze, moje wsparcie, bede Cie mi owa ,
wiem, ze nie tyle, na ile Ty sam zas ugujesz,
ale na tyle, ile Ty mi dasz si y.
To nie bedzie na tyle, na ile ja powinienem,
ale na tyle, na ile bede móg ,
bo jest dla mnie rzecza niemozliwa
kochać Cie ponad moje si y.

Bede Cie kocha wiecej, jeśli wiecej dasz mi si y,
ale to nigdy nie bedzie tyle, ile Tyś jest godzien.
Oczy Twe widza ma niewystarczalność,
ale wiem, ze zapisujesz w Twej ksiedze tych,
co czynia tyle, ile moga,
chociaz nie moga czynić tego,
co powinni...

Św. Bernard (zm. 1153)
La tradition cistercienne,
Ed. CLD 1979. Dubois, s. 265.

21

SZUKAĆ I ZNALEŹĆ CIEBIE

Dobry jesteś, Panie, dla duszy,
która Ciebie szuka.
Ale jaki jesteś dla tej,
która Cie juz znalaz a!
A jednak, rzecz to dziwna,
nikt nie moze Cie szukać,
jeśli Cie juz nie znalaz .
Pozwalasz sie znaleźć,
zeby Cie znów szukano,
i chcesz być szukany,
azeby pozwolić sie znaleźć.

Św. Bernard
Sermon pendant l’Avent.
Dorcase, n.67.
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* * *

... ut inventus quaeratur, immensus est.

... azeby znaleziony by szukany, niezmierny jest.

Św. Augustyn

* * *

Kto szuka Cie, juz znalaz Ciebie;
Juz Cie ma, komu Ciebie trzeba;
Kto teskni w niebo Twe, jest w niebie;
Kto g odny go, je z Twego chleba.

Leopold Staff
Ucho igielne, s. 61

22

UWIELBIENIE BOGA

Ty jesteś jeden Świety, Panie Boze,
który cuda czynisz (Ps 77,15).
Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyzszy,
Ty jesteś Królem wszechmogacym,
Ojcze Świety, Królu nieba i ziemi.
Ty jesteś w Trójcy Świetej Jedyny,
Pan Bóg, wszelkie dobro,
Ty jesteś dobro, najwyzsze dobro,
Pan Bóg zywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1,9).

Ty jesteś mi ościa,
Ty jesteś madrościa,
Ty jesteś pokora
Ty jesteś cierpliwościa,
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
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Ty jesteś radościa i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwościa i umiarkowaniem,
Ty jesteś wszelkim bogactwem i dostatkiem.

Ty jesteś pieknościa,
Ty jesteś agodnościa,
Ty jesteś opiekunem,
Ty jesteś strózem i obrońca,
Ty jesteś si a,
Ty jesteś orzeźwieniem,
Ty jesteś nadzieja nasza,
Ty jesteś wiara nasza,

Ty jesteś wielka s odycza nasza,
Ty jesteś pokojem naszym,
Wielki i Prawdziwy Panie,
Boze wszechmogacy,
mi osierny Zbawicielu!

Św. Franciszek z Asyzu
Pisma, s. 171-172

23

ZACHETA DO ODDAWANIA CHWA Y BOGU

1. Bójcie sie Pana i cześć Mu oddajcie (Ap 14,7).
2. Godzien jest Pan otrzymać s awe i cześć (por. Ap 4,11).
3. Wszyscy, którzy sie Pana boicie, chwalcie Go (por. Ps 21,24).
4. Badź pozdrowiona, Maryjo, aski pe na, Pan z Toba ( k 1,28).
5. Chwalcie Go niebiosa i ziemia (por. Ps 68,35).
6. Chwalcie wszystkie rzeki Pana (por. Dn 3,78).
7. B ogos awcie, synowie Bozy, Pana (por. Dn 3,82).
8. Oto dzień, który Pan uczyni ; radujmy sie w nim i weselmy

(por. Ps 117,24).
9. Wszelki duch niechaj Pana chwali (Ps 150,6).

10. Chwalcie Pana, bo jest dobry (por. Ps 146,1);
wszyscy, którzy to czytacie, b ogos awcie Pana.

11. Wszystkie stworzenia, b ogos awcie Pana (por. Ps 102,22).
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12. Wszystkie ptaki powietrzne, wychwalajcie Pana (por. Dn 3,80).
13. Wszyscy s udzy, chwalcie Pana (por. Ps 112,1).
14. M odzieńcy i panny, chwalcie Pana (por. Ps 148,12).
15. Godzien jest Baranek, który by zabity,

odebrać s awe, chwa e i cześć (por. Ap 5,12).
16. B ogos awiona niech bedzie świeta Trójca

i nierozdzielna Jedność.
17. Świety Michale Archaniele, broń nas w walce!

Św. Franciszek z Asyzu
Pisma, s. 207-208.

24

PIEŚŃ S ONECZNA ALBO POCHWA A STWORZEŃ

Najwyzszy, wszechmocny, dobry Panie!
Twoja jest s awa, chwa a i cześć
i wszelkie b ogos awieństwo.
Tobie jednemu, Najwyzszy, one przystoja
i zaden cz owiek nie jest godny mówić o Tobie.

Pochwalony badź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem s ońcem,
przez które staje sie dzień i nas przez nie oświecasz.
Jest ono piekne i promienne wielkim blaskiem:
o Tobie, Najwyzszy, daje świadectwo.

Pochwalony badź, Panie, przez siostry nasze gwiazdy i ksiezyc:
ukszta towa eś je na niebie jasne i cenne, i piekne.

Pochwalony badź, Panie mój, przez brata wiatr
i przez powietrze, i chmury,
i przez pogody, i wszystkie pory roku,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony badź, Panie mój, przez siostre wode,
która jest bardzo pozyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.

Pochwalony badź, Panie mój, przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc: i jest on piekny i weso y,
i krzepki, i mocny.
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Pochwalony badź, Panie mój, przez siostre nasza, matke ziemie,
która nas utrzymuje i chowa, i wydaje rózne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.

Pochwalony badź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczaja
dla Twej mi ości i znosza s abości i utrapienia.
B ogos awieni ci, którzy je zniosa w pokoju,
poniewaz przez Ciebie, o Najwyzszy, beda uwieńczeni.

Pochwalony badź, Panie mój, przez siostre nasza śmierć cielesna,
której zaden cz owiek zywy uniknać nie moze.
Biada tym, którzy umieraja w grzechach śmiertelnych!
B ogos awieni ci, których śmierć zastanie w Twej woli
najświetszej, poniewaz śmierć druga z a im nie uczyni.
Chwalcie i b ogos awcie mojego Pana i dziekujcie Mu
i s uzcie z wielka pokora.

Św. Franciszek z Asyzu
Pisma, s. 177-179

25

MODLITWA O PRZYJŚCIE DO BOGA

Panie mój i Boze,
zabierz ode mnie wszystko,
co mi przeszkadza przyjśc do Ciebie!
Panie mój i Boze,
daj mi wszystko,
co mi pomaga przyjść do Ciebie!
Panie mój i Boze,
odbierz mnie samemu mnie
i weź mnie sobie!

Św. Miko aj z Flüe (zm. 1484)
Powróćmy, s. 57
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26

CODZIENNA MODLITWA ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Panie, zaprowadź ad w moim zyciu
i zebym zawsze czyni to, co Ty chcesz,
daj mi to poznać i pomóz mi to wykonać
jak trzeba i jak jest pozyteczne dla dobra mej duszy.

Niech ide do Ciebie, Panie, droga pewna,
prosto wiodaca do celu,
droga, która nie gubi sie miedzy pomyślnościa
i przeciwnościami – tak zebym Ci dziekowa
za rzeczy pomyślne i zachowa cierpliwość
wśród rzeczy przeciwnych,
nie wynoszac sie wśród pomyślności,
ani nie upadajac na duchu pośród przeciwności.

Panie, niech wszelka radość bez Ciebie bedzie udreczeniem
i niech nie pragne niczego poza Toba.
Niech wszelka praca z Toba bedzie mi a,
a wszelki odpoczynek bez Ciebie – nieznośny.
Daj, abym czesto wznosi me serce ku Tobie,
a kiedy s abne, spraw,
azebym z bólem ocenia moja wine
i z mocnym postanowieniem poprawy.

Św. Tomasz z Akwinu (zm. 1274)
Prières de Saint Thomas d’Aquin,
Art catholique 1920. Dorcase, n. 79.

27

POCHWA A BOGA

Chwale Ciebie, mój Boze,
i Twoja mi ość, która mnie przyzywa;
Twoja s odycz, która mnie przyjmuje;
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Twoje mi osierdzie, które mi przebacza;
i Twoja dobroć, która mnie nape nia
ponad moje zas ugi.

Cóz powiem, mój Boze,
o Twojej niewymownej hojności?
Kiedy uciekam, Ty mnie przywo ujesz
i na nowo przyjmujesz.
Kiedy sie chwieje, Tyś moja pomoca.
Kiedy rozpaczam, Tyś moja pociecha.
A kiedy jestem opiesza y, Ty mnie popedzasz.
Kiedy walke tocze, Ty mi orez podajesz.
Kiedy odnosze zwyciestwo, Tyś moja korona.

Św. Tomasz z Akwinu
Dorcase, n.80.

28

DAJ MI ZYĆ DLA TWEJ CHWA Y

Boze mi osierny, udziel mi aski,
abym pragna goraco tego, co Ty pochwalasz,
szuka tego roztropnie,
rozpoznawa to w prawdzie
i wype nia to doskanale
na cześć i chwa e Twojego Imienia.

Uporzadkuj moje zycie.
Daj mi poznać to,
co Ty chcesz, abym to czyni ,
i daj mi to wykonać jak trzeba
i jak jest to pozyteczne dla mego zbawienia.

Panie, mój Boze, udziel mi rozumu,
który by Cie poznawa ,
gorliwości w szukaniu Ciebie,
madrości, która by Cie znalaz a,
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zycia, które by Ci sie podoba o,
wytrwa ości, która czeka aby na Ciebie z tesknota,
i ufności, która by Cie posiad a na końcu zycia.
Amen.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Dubois, s. 220

29

RADOWAĆ SIE TWOJA RADOŚCIA

Panie, prosze Cie, daj,
bym Cie pozna , mi owa i radowa sie Toba.
A poniewaz w tym zyciu nie moge doznać tego w pe ni,
to niech przynajmniej poznanie i mi ość,
które mam od Ciebie, wzrastaja na tym świecie tak,
zeby moja radość by a na drugim świecie
ca kowita i pe na.
Niech tutaj otrzymuje ja w nadziei,
a tam, w niebie, w pe ni rzeczywistości.
Ty zadasz od nas, Panie, zebyśmy Cie prosili
o radość pe na i ca kowita.
Ty sam powiedzia eś, ze otrzymamy to,
co nam obieca eś: te nasza radość ca kowita.
Tego pragnie moja dusza
i do tego teskni moje cia o tak d ugo,
jak d ugo cierpi daleko
od radosnego ona mojego Boga.

Św. Bonawentura (zm. 1274)
Soliloquia. Les mystiques italiens,
Grasset 1942. Dorcase, n. 77.


