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Słowo wstępne

Trudno wyobrazić sobie osobistą modlitwę bez jakiegokol-
wiek odniesienia do Pisma Świętego. W sposób szczególny wsłuchu-
jemy się w słowa Biblii w czasie niedzielnych Eucharystii. Słowo Boże
staje się wtedy naturalną pożywką duchową tej wyjątkowej modlitwy
wspólnoty Kościoła, ma także za zadanie zasiać trwałe ziarno Bożej
prawdy w sercu każdego uczestnika liturgii.

Dlatego też z prawdziwą przyjemnością i radością oddajemy
w Państwa ręce pierwszą książkę z nowej serii „Na szlakach Posłań-
ca”. Jest to zbiór rozważań do tekstów Ewangelii przewidzianych na
wszystkie niedziele roku liturgicznego, we wszystkich trzech cyklach
czytań mszalnych A, B i C. Teksty rozważań były w znacznej większo-
ści opublikowane w miesięczniku „Posłaniec” w latach 2006-2009
w ramach rubryki „słowo życia – medytacja ignacjańska”. Jedynie nie-
które z tekstów zostały napisane specjalnie na potrzeby tej książki.

Autorami rozważań są polscy jezuici, którzy w swojej praktyce
kapłańskiej i duszpasterskiej związani są z udzielaniem rekolekcji i Ćwi-
czeń Duchownych według metody św. Ignacego z Loyoli. Większość
z nich przynajmniej przez jakiś czas współpracowała z jezuickimi doma-
mi rekolekcyjnymi w Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Gdyni,
Kaliszu, Warszawie-Falenicy i Zakopanem. Wszyscy też od wielu lat zwią-
zani są z najstarszym polskim miesięcznikiem katolickim „Posłaniec”.
Zamieszczone tu rozważania są zarówno owocem ich studiów nad du-
chowością ignacjańską, jak również świadectwem osobistego doświad-
czenia w prowadzeniu rekolekcji i w kierownictwie duchowym.
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Rozważania uporządkowane są chronologicznie według
cyklu niedzielnych czytań mszalnych. Każde z nich poprzedzone jest
oznaczeniami do czytań na daną niedzielę oraz pełnym tekstem
Ewangelii. Jedynym wyjątkiem są Niedziele Palmowe, gdzie ze wzglę-
du na długość opisów Męki Pańskiej zrezygnowaliśmy z zamieszcze-
nia ich pełnego tekstu. Podane oznaczenia pozwalają jednak na szyb-
kie odszukanie danego fragmentu na kartach Pisma Świętego.

Proponowane rozważania mają przede wszystkim służyć
jako zachęta do pogłębienia osobistej refleksji nad tekstami ewange-
licznymi, pomoc w przygotowaniu do przeżywania Mszy świętej,
a także jako materiał do przedłużonej modlitwy osobistej na cały
tydzień. Każde rozważanie podzielone jest na dwa, trzy lub cztery
fragmenty, które mają zaakcentować najważniejsze punkty medyta-
cji. Teksty te mogą być również źródłem inspiracji dla księży przygo-
towujących niedzielne homilie.

Mając na uwadze wzrastające zainteresowanie duchowo-
ścią ignacjańską, a także wciąż duże zapotrzebowanie na komenta-
rze do niedzielnych czytań, mamy nadzieję, że książka ta spełni ocze-
kiwania czytelników. Zachęcamy również do sięgania po nowe ko-
mentarze do niedzielnych Ewangelii, które regularnie zamieszczane
są we wszystkich numerach miesięcznika „Posłaniec”.
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