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WPROWADZENIE1

„Panie, naucz nas modlić się!” Na tę naglącą prośbę 
uczniów tylko Jezus mógł prawdziwie odpowiedzieć, da-
jąc swego Ducha i swoje słowa, aby każdy człowiek mógł 
osobiście zwrócić się do Ojca jako syn!

Ta prośba występuje dziś w wielu formach w tym świe-
cie zgłodniałym sensu i fundamentów. To nam, uczniom, 
powierzone jest zadanie, aby dostarczyć naszym braciom 
środków małych i konkretnych, z pomocą których można 
upodobnić się do Chrystusa, doświadczyć Boga, będącego 
źródłem i celem życia codziennego, i w Bogu ugruntować 
podejmowane decyzje.

Z pewnością Ćwiczenia duchowe nie są w pierwszym 
rzędzie szkołą modlitwy, lecz dynamiczną drogą, która pro-
wadzi do ofiarowania siebie Panu w odpowiedzi na Jego 
wezwanie. Jednak to poprzez modlitwę – z właściwymi jej 
ramami i sposobami postępowania oraz przedmiotami me-
dytacji lub kontemplacji (życie, Pismo Święte) dokonuje się 

1 Jest to opracowanie (wolne tłumaczenie oraz pewne rozwinięcia 
czy przypisy) oparte na: Progressio, w: Bethy Oudot, Jalons pour prier. 
À L’ecole d’Ignace de Loyola. Suppléments. Nr 47. 48. 49. Novembre 
1997 (WżCH/CVX), s. 45–52.
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owa „godna podziwu zamiana” wól dwóch wolności, woli 
osoby na wolę jej Boga. Ta zamiana zmierza do tego, żeby 
być jedynie dialogiem i komunią, „kolokwium”, w którym 
Słowo Boga wypowiada się w słowie człowieka.

Któż by przypuszczał, że to całe „oprzyrządowanie” Ćwi-
czeń (niech św. Ignacy wybaczy to określenie!) – metoda 
i treść różnych ćwiczeń – zmierza i doprowadza do scalenia 
osoby, która w wypowiadanym słowie angażuje się w służbę 
świata i Boga! Jak uczynić tę drogę żywą w codzienności? 
Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi.

Z pewnością nie wszystkim ludziom potrzebna jest ta 
droga, aby znaleźć Boga, lecz każdy człowiek potrzebuje 
k o n k r e t n y c h  ś r o d k ó w, które sposobią do szukania 
i znalezienia Boga. Można je znaleźć w obfitości w skarbcu 
ignacjańskiej duchowości.



WSTĘPNE WARUNKI MODLITWY

Spotkanie jest czymś, co się przygotowuje! Przewiduje 
się godzinę, miejsce, przedmiot rozmowy i to, jak ją zacząć, 
pytania, które się zada, propozycje. Następnie przysposabia 
się serce, wyrusza się i przybywa na miejsce. Być może po 
drodze należałoby zadbać o to, by druga osoba oczekiwała 
na mnie i też się przygotowała!

Jest to obraz, ale także rzeczywistość chrześcijańskiej 
modlitwy. Udawać się na modlitwę – to rzeczywiście iść na 
spotkanie, które dotyczy dwóch osób: Pana i mnie, a po-
średnio wszystkich innych.

Modlitwa jest w pierwszym rzędzie i zasadniczo dziełem 
Ducha Świętego w nas, jednak nie dokonuje się ono bez 
nas. Winniśmy zatem usposobić się, p r z y g o t o w u j ą c 
mod l i twę  i  p r zygo towu jąc  s i eb ie.

1. Przygotować modlitwę

Przewidzieć porę i czas trwania

Najpierw należy przezwyciężyć takie podejście, któ-
re uzależnia podjęcie modlitwy od tego, czy ona mnie 
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poc iąga  i  b i e r ze. Nie należy mówić sobie: „modlę się, 
gdy mi to odpowiada”! Takie podejście oznaczałoby, że 
mieszam Boga z moimi chęciami i zmiennymi humorami. 
Nie znajdując w modlitwie niczego przyjemnego, musiał-
bym popaść w smutek i ją porzucić. Błędem przy ustalaniu 
czasu na modlitwę byłoby także uzależnianie się od liczby 
zajęć. Po prostu należy zadecydować, że będę się modlił, 
bo inaczej czas zawsze będzie zajęty.

Miarą długości modlitwy nie należy czynić smaku. Tra-
cąc smak i odczuwając znudzenie, musiałbym powiedzieć: 
„Dziękuję! Kończę, Boże!”. Krótko mówiąc, nie mogę sobie 
powiedzieć, że modlę się, kiedy mi się chce. Chodzi o to, 
by trwać na modlitwie d l a  Pana, a  n i e  d l a  w łasne j 
p rzy jemnośc i. Właściwe podejście wyraża się w tym, że 
pewne minimum czasu – w skali dnia czy tygodnia – z góry 
przeznaczam dla Pana; daję Panu szansę nawrócenia mnie 
i odkrycia w Nim mojego źródła i istoty życia.

Właściwą rzeczą jest to, by przewidzieć porę modlitwy 
i czas jej trwania! Dlaczegóżby nie wpisać czasu modlitwy 
do swego kalendarza, tak jak wpisujemy inne spotkania? 
Winienem przewidzieć porę, w której jestem wewnętrznie 
bardziej dysponowany do spotkania. Należy też ustalić 
wystarczającą ilość czasu; jeśli podstawą modlitwy ma być 
jakiś tekst, to konieczny jest czas 20-30 minut, ale nie wię-
cej niż jedna godzina. Czas zbyt krótki pozwala (zaledwie) 
wejść w modlitwę, tymczasem dobrze jest trochę pobyć 
w modlitwie i ją odpowiednio zakończyć.
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Przewidzieć miejsce

„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, 
zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu” 
(Mt 6,6).

Najlepiej jest u r ządz i ć  sob ie  m ie j sce, k tó re  po -
maga  s ię  skup i ć. Można posłużyć się prostymi środka-
mi, które podtrzymują modlitwę; może to być krzyż, obraz, 
świeca. Można skorzystać z jakiejś kaplicy, jeśli znajduje 
się ona blisko miejsca pracy czy zamieszkania.

Jeśli modlę się przy biurku, blisko telefonu lub tego, co 
mi przypomina o rzeczach do zrobienia, to nie należy się 
dziwić, że pojawiają się rozproszenia i cały wewnętrzny 
zgiełk.

Przewidzieć to, co wspiera modlitwę

Dobrą rzeczą jest stawać w obecności Boga, pobudzając 
swe serce i wzbudzając akt wiary; jednak byłoby rzeczą 
zgubną wchodzić w modlitwę, nie mając obiektywnego 
oparcia np. w scenie z Ewangelii, w psalmie, w przeżyciu 
z dnia, w jakimś wydarzeniu bądź w modlitwie Kościoła 
(Chwała na wysokości Bogu, Ojcze nasz…). Zatem jako 
zasadę należy traktować to, by:
�� Wybrać z góry, „czym” chcę się modlić.
�� W oparciu o jaki tekst?

 – Czytania liturgii codziennej lub niedzielnej włączają 
w rytm modlitwy Kościoła.

 – Podjęcie znanej modlitwy Kościoła pozwala lepiej 
odczuć jej sens.
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 – Można wybrać sobie tekst biblijny, ulubiony lub 
rozważany w ciągu tygodnia, lub taki jeszcze, który 
może oświetlić moje aktualne przeżycia i problemy.

�� Nie wahajmy się podjąć tego samego tekstu wiele razy 
(powtórki).
�� Wybrany tekst należy w c z e ś n i e j  p r z e c z y t a ć, 
np. w przeddzień; przygotować sobie punk t y, przy 
których, jak się wydaje, byłoby dobrze się zatrzymać; 
pomyśleć również o tym, o jaką ł askę  będę prosić. 
Przeczytanie przypisów w Piśmie Świętym (lub dłuż-
szego komentarza) do danej perykopy również niejako 
pomaga od razu wejść w samą modlitwę!
�� Zadbać o  p u n k t  o p a r c i a  d l a  m o d l i t w y – to 
znaczy:
 – Po prostu uznać swoją ludzką naturę i wyrazić 

przekonanie, że Bóg wypowiada się w sposób 
zapośredniczony (przez coś).

 – Przedkładać obiektywność wiary Kościoła ponad 
moje odczucia, moje zwyczaje czy też własny 
subiektywizm.

 – Nawet modlitwa adoracji, z serca do serca, może 
być przeżywana owocnie jedynie przy zastoso-
waniu naprzemiennego rytmu ciszy i słów, ram 
i kreatywności, aktywności i bierności. 

 – Jeśli Pan zechce, jeśli takiej udzieli nam łaski, to 
możemy zostać wyprowadzeni znacznie dalej poza 
tekst sam w sobie.


