


Wstęp

Śląski poeta i mistyk Angelus Silesius przestrzegał 
z troską: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejem-
skim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w to-
bie”. Wcielony Bóg pragnie przede wszystkim miej-
sca w naszych sercach. By do nich dotrzeć, zrodził 
się w prostocie i cichości stajenki. Każda szopka, 
przed którą stajemy w Boże Narodzenie, jest zara-
zem wspomnieniem i przypomnieniem wydarzenia, 
które powinno się dokonać w każdym wierzącym. 
Jezus przychodzi, aby zrodzić się nie tylko pośrodku 
świata, lecz także w niepowtarzalny sposób w każ-
dym ludzkim sercu.

W wydarzeniu Narodzenia Odwieczne Słowo 
Boga stało się ciałem. Było to możliwe, ponieważ 
Maryja zawierzyła słowu powiedzianemu Jej od 
Pana. Patrząc na tę adwentową Przewodniczkę, po-
winniśmy rozbudzać naszą nadzieję, że Bóg zrodzi 
się i w nas, jeśli tylko Jego słowo znajdzie w nas 
przestrzeń dla wzrostu i rozwoju. 

Często doświadczamy, że nie jest łatwo in-
spirować myśli i modlitwę natchnionymi słowa-
mi z Biblii. Z trudem odkrywamy, że słowo Boże 
jest życiodajnym źródłem, które zaspokaja nasze 
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pragnienie Boga, kojąc nasze serca. Potrzebuje-
my osób, które pobudzałyby naszą refleksję, aby 
rozważane słowo zapalało w nas iskierki wiary, 
nadziei i miłości. Świadomi tej potrzeby, propo-
nujemy na adwentowe chwile modlitwy i osobi-
stych spotkań z Panem rozważania napisane przez 
jednego z najważniejszych jezuitów przełomu  
XX i XXI wieku, ojca Petera-Hansa Kolvenbacha, 
byłego Przełożonego Generalnego Towarzystwa  
Jezusowego.

Zawarte w książce medytacje zostały napisane 
na prośbę redakcji „Modlitwy w drodze”, jednego 
z prowadzonych przez polskich jezuitów projektów 
dotyczących ewangelizacji w mediach. Część pre-
zentowanych tu tekstów została wykorzystana do 
przygotowania dziesięciominutowych medytacji, 
które udostępniono w formacie mp3 w Adwencie 
2012 roku. Wciąż można je odsłuchiwać na kom-
puterze, telefonie komórkowym czy odtwarzaczu 
mp3, wchodząc na stronę www.modlitwawdrodze.
pl. Pozostałe rozważania są publikowane po raz 
pierwszy. 

Ta niewielkich rozmiarów książka jest pierwszym 
wydaniem medytacji ojca Kolvenbacha. Zawiera 
ona rozważania ewangelicznych perykop czytanych 
w Kościele w okresie od święta św. Andrzeja Apo-
stoła do wspomnienia św. Szczepana, pierwszego 
męczennika. Książkę zamyka zarys biografii i du-
chowości ojca Kolvenbacha pióra jego wieloletnie-
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go bliskiego współpracownika w Kurii Generalnej 
Towarzystwa Jezusowego, znawcy duchowości ig-
nacjańskiej, ojca Bogusława Steczka SJ.

W przygotowaniu publikacji niniejszych roz-
ważań pomagali młodzi jezuici z ekipy założyciel-
skiej „Modlitwy w drodze”: Rafał Strzebrakow- 
ski SJ, Przemysław Gwadera SJ, Artur Kania SJ, Pa-
weł Witkowski SJ, Paweł Dudzik SJ, a także ojciec 
Bogusław Steczek SJ. Im wszystkim oraz Wydawni-
ctwu WAM serdecznie dziękujemy. Szczególne po-
dziękowanie składamy naszemu byłemu generałowi, 
który zgodził się podzielić swoim niezwykłym du-
chowym doświadczeniem, łączącym chrześcijański 
Wschód i Zachód. Niech ta książeczka będzie wyra-
zem wdzięczności za dwadzieścia pięć lat pełnych 
mądrości, duchowych rządów w naszym zakonie.

Jacek Poznański SJ
Redakcja „Modlitwy w drodze”




