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Ćwiczenia Duchowne
  

Laudetur Iesus Christus! 

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 

Mając na uwadze ogromny deficyt treści nieskazitelnie kato-
lickich na rynku współczesnej książki katolickiej, pragnąc rozwi-
jać dzieło ubogacania katolickich dusz wartościową duchową 

strawą ― tą strawą, którą przez wieki nasza Święta Matka Kościół 

karmiła swoich wiernych synów i córki ― a równocześnie chcąc 
realizować święte pragnienia naszego ukochanego Patrona, gor-

liwego Łowcy Dusz, Świętego Gerarda Majelli ― pragnienia do-

pomagania innym do zbawienia i uświęcenia ― postanowiliśmy 
powołać do życia Wydawnictwo GERARDINUM, realizujące je 
poprzez misję przywracania na rynek katolickiej książki daw-
nych, niejednokrotnie zapomnianych lub obecnie już niedostęp-
nych książek z tradycyjną duchowością. Pragniemy, aby do do-
mów katolickich na nowo powróciło to, co dawne, sprawdzone i 
pewne, a co przez szereg ubiegłych dziesięcioleci wydawałoby się 
skazane na unicestwienie. Tym „czymś” jest nauka nieskazitelna, 
wybornie katolicka, przekazana w Państwa ręce poprzez cykl 
książek o wymownym tytule Biblioteka Świętej Tradycji. 

Rozpoczynamy tę kolekcję klasycznymi pozycjami, wzna-
wiając w pierwszej kolejności dawne wydanie niezwykle po-
czytnej i popularnej, znanej w całym katolickim świecie ksią-
żeczki, jaką są Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli. 

Zdecydowaliśmy, aby znakiem przewodnim Biblioteki Świę-
tej Tradycji była zasada przygotowywania reprintów polegająca 
na przedrukowaniu oryginalnego tekstu bez jakichkolwiek 
twórczych ingerencji redakcji, pomijając konieczne względem 
oryginału poprawki dotyczące dużych liter i innych licznie 
obecnych w dawnych książkach literówek oraz błędów inter-
punkcyjnych i ortograficznych, a także sprawiając, że ozdobie-
nie głębokiej, dawnej treści wieloma przepięknymi rycinami z 
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epoki, uczyni każdą wydaną przez nas książkę jeszcze bardziej 
atrakcyjną i bogatszą od przedrukowanego oryginału. 

Za przedmiot obecnego dziełka wybraliśmy łacińskie wyda-
nie Ćwiczeń duchownych autorstwa x. Alojzego Bellecjusza, 
przetłumaczone na język włoski przez x. Antoniego Brescia-
niego, a na język polski przełożone i pomnożone w podanej ni-
żej formie przez x. Aleksandra Jełowickiego. Do pracy na nasz 
warsztat wybraliśmy wydanie z roku 1907, spośród wielu pol-
skich wydań tychże Ćwiczeń duchownych, do których, autor-
stwa tegoż, mieliśmy dostęp. 

Wydanie to nie różni się treścią od wcześniejszych i później-
szych, począwszy od wydanego w Berlinie egzemplarza z roku 
1851, poprzez wydane w roku 1858 w Warszawie w Drukarni xx. 
Missyonarzy u Ś. Krzyża czy następnie w roku 1885 w Poznaniu  
Nakładem Księgarni Katolickiej (tutaj wyjątkowo podano imię 
i nazwisko polskiego tłumacza x. Aleksandra Jełowickiego, 
które w innych wydaniach występuje pod postacią anonimo-
wych „gwiazdek”), skończywszy na roku 1918, w którym to 
prawdopodobnie te Ćwiczenia duchowne wyszły drukiem po 
raz ostatni w ubiegłym stuleciu. 

Obecne, wznowione sprzed tylu lat wydanie oddajemy 
w Państwa ręce w wybornej formie; w formie tak pięknej, jak 

jeszcze ― z pełną odpowiedzialnością ośmielamy się twierdzić 

― do użytku polskich katolików nie podał żaden wydawca. Do-
datkowo, aby uczynić to dziełko bogatszym względem orygi-
nału, postanowiliśmy na początku tej książeczki załączyć Żywot 
św. Ignacego Loyoli, przedrukowany z Żywotów Świętych Pań-
skich ojca Prokopa Kapucyna z roku 1901. 

Sądzimy, że zawarta w tym dziełku głęboka treść będzie 
Czytelnikom z powodzeniem służyć nie tylko w trakcie reko-

lekcji, ale również poza nimi ― jako codzienna lektura i po-
karm duszy, zawierający w swej przeobfitej treści mnóstwo 
wskazówek dotyczących własnego postępu duchowego, po-
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stępu w cnotach, naśladowaniu Pana Jezusa i całkowitego pod-
dawania swej woli pod wolę Pana Boga. 

Ufamy, że zapoczątkowana w ten sposób Biblioteka Świętej 
Tradycji jako seria reprintów dawnych książek tradycyjnej, 
zdrowej, katolickiej duchowości i pobożności, spotka się z cie-
płym przyjęciem katolików obu płci i wszystkich stanów, będąc 
pomocą na drodze uświętobliwienia i postępu duchowego. 
Ufamy, że wybrany przez nas kompaktowy format sprawi, że 
będą Państwo chętnie sięgać po te książki w domu, a także za-
bierać je w podróż. Ufamy, że wydane w przejrzysty sposób, 
będą życzliwie przyjęte nie tylko przez osoby młode, ale także 
przez seniorów. Ufamy także, że będący wizytówką tej serii po-
bożnych książeczek, utrzymany przez wydawcę przepiękny 

sposób ich wydania ― w pięknej okładce ze złoceniami, tłocze-
niami, tasiemkami oraz obecnością licznych, dawnych, zachwy-
cających rycin, będzie ucztą estetyczną dla dusz na codzień  ko-
rzystających z tych pereł klasycznej, tradycyjnej duchowości. 

Niech ta książeczka, wydana ponownie po ponad stu latach na 
chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i cześć Najświętszej 
Dziewicy Maryi, będzie skarbnicą duchowej strawy, drogocenną 
perłą, która ubogacać będzie kolejne pokolenia katolickich dusz 
gorliwie zabiegających o własne zbawienie. Niech będzie źródłem 
niewyczerpalnych łask, płynących ze skarbnicy Kościoła Świę-
tego, tak, jak to miało miejsce dekady lat temu. 

Tego sobie i Państwu życzymy, prosząc równocześnie 
o zmówienie jednego Ojcze Nasz i jednego Zdrowaś Maryjo na 
intencje wydawcy i redakcji oraz ich rodzin, powierzając Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu i Przeczystej Panience dzieło ukaza-
nia się drukiem kolejnych wartościowych katolickich pereł, pe-
reł klasycznej katolickiej duchowości.  

 

Omnia ad maiorem Dei gloriam et Beatissimae Virginis 
Mariae honorem. 

Szczęść Boże!    Redakcja.
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Żywot Świętego Ignacego                             
  

ŻYWOT 

ŚWIĘTEGO IGNACEGO. 

/31-go Lipca/ 

 

Żył około roku Pańskiego 1556. 

(Żywot jego był napisany  

przez ojca Rybandenaire, kapłana i jego ucznia). 

  

Święty Ignacy przyszedł na świat roku Pańskiego 
1491 w Hiszpanii w Lojoli, zamku swojego ojca Ber-
trama, i na wielu innych dziedzicznych włościach 
bogatego i znakomitego rodu pana, który miał 
kilku synów. Ignacy najmłodszy, został najprzód 
paziem na dworze króla Ferdynanda, a później 
wstąpił do wojska. W prowadzonych wtenczas woj-
nach odznaczył się wielką walecznością, lecz postę-
powaniem swojem, wiodąc życie bardzo światowe, 
wcale na pochwały nie zasługiwał. Miał lat trzydzie-
ści, kiedy zamknięty został z oddziałem wojska, 
w którym służył, w mieście Pampelunie, oblega-
nem przez Francuzów. Gdy już Hiszpanie mieli się 
poddać, Ignacy wstrzymał ich od tego, zagrzał do 
boju, i w ostatniej potyczce, po której zdobyto mia-
sto, sam w nogę ciężko został ranny, wskutek czego 
już całe życie kulał. Chory, długo leżąc w łóżku, nie 
mogąc dostać książek świeckich, które mieć pra-
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gnął, rad nie rad czytał Żywoty Świętych. Czytanie 
to przemieniło go zupełnie. Oświecony łaską Boską, 
poznał na jak zgubnej był drodze i postanowił od tej 
chwili jak najwierniej naśladować Świętych Pań-
skich, którym się z blizka przypatrzył. 

Jakoż wyzdrowiawszy, udał się niezwłocznie do 
miasta Montsferatu, gdzie był kościół Przenajświęt-
szej Maryi Panny słynącej cudami w całej Hiszpanii, 
i tam najprzód przed Jej obrazem spędziwszy noc 
na modlitwie, odbył spowiedź z całego życia, uczy-
nił ślub czystości, zbroję swoję zawiesił na Ołtarzu, 
bogate szaty i wszystko, co miał przy sobie rozdał 
ubogim, a sam odziany suknią ubogiego żebraka, 
przepasawszy się powrozem, z kijem w ręku, udał 
się do Manrezy, gdzie z żebrakami zamieszkał. Po-
ścił wtedy tak ściśle, że codzień jadał tylko chleb 
i wodę, sypiał na gołej ziemi i to bardzo krótko, bi-
czował się do krwi i po siedem godzin na dzień klę-
cząc, trwał na modlitwie. Co tydzień spowiadał się 
i do Komunii Świętej przystępował. 

Napadły go były wtenczas myśli niepokojące jego 
sumienie co do dokładności w spowiedziach. Przy-
puszczając, że je niedobrze odbywał, powtarzał je 
ciągle; lecz Pan Bóg zlitował się nad nim, uwolnił go 
od tych pokus i tak szczególnem do tego rodzaju 
zaniepokojeń obdarzył światłem, że później był on 
najlepszym na nie dla wszystkich lekarzem.  



Żywot Świętego Ignacego                             
  

Za miastem Manrezy, była jaskinia na odosob-
nionej górze; Ignacy zamknął się w niej na czas pe-
wien, i tam ułożył, chociaż zaledwie umiał pisać, 
małą książeczkę, znaną pod tytułem Ćwiczenia du-
chowne świętego Ignacego nieoszacowanej warto-
ści, natchnioną mu przez samę Matkę Boską, i która 
odtąd służy za podstawę do tak zwanych Rekollek-
cyi duchownych. Na tej puszczy otrzymywał on tak 
szczególne od Boga oświecenie, że zwykł był ma-
wiać, iż chociażby nie było Pisma Bożego, gotów był 
umrzeć za wiarę, po tem wszystkiem, co mu Pan 
Bóg dał poznać w jaskini Manrezkiej. Wyszedłszy 
ztamtąd powziął zamiar udania się do Ziemi Świętej 
o żebranym chlebie. Najprzód poszedł do Rzymu, 
a potem do Wenecyi, zkąd popłynął do Palestyny. 

Tam chciał opowiadać Ewangelią Muzułmanom, 
lecz przełożony Missyi w Palestynie nie pozwolił 
mu na to; wrócił więc do Hiszpanii. Miał wtedy lat 
trzydzieści trzy, a zamyślając już o założeniu Zgro-
madzenia kapłanów poświęcających się głównie 
apostolskim pracom, widząc potrzebę wyższego 
wykształcenia się w naukach, pomimo wieku nie-
młodego, wszedł do szkół najniższych, gdzie tak od 
swoich towarzyszy jak i nauczycieli, na ciągłe upo-
korzenie był wystawiony. 

Ukończywszy nauki i wielki w nich, a szczegól-
nie w Teologii uczyniwszy postęp, zaczął po róż-
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nych miejscach głosić Słowo Boże. Przebiegał mia-
sta i wioski, zawsze w ubraniu żebraka i o proszo-
nym chlebie, a na nauki jego tłumy ludzi się zbie-
rały. Trudno wypowiedzieć, na ile z tego powodu 
wystawił się był prześladowań, tak ze strony świec-
kiej, jak i duchownej władzy. Bywał długo więziony, 
zbity, a nawet kilka razy tylko co śmierć go nie spo-
tkała. Wszystko-to ten sługa Boży z weselem dla 
miłości Chrystusa znosił i zwykle władze duchowne 
uniewinniały go z czynionych mu zarzutów, uzna-
jąc w nim szczególne działanie ducha Bożego. 

Znajdując się w Paryżu, rozpoczął na koniec 
dzieło, które miał na sercu. Zawiązał tam pierwszy 
początek wielkiego Zgromadzenia pod nazwiskiem 
Towarzystwa Jezusowego. 

Przybrał wtedy dziewięciu towarzyszy, wszyst-
kich w Uniwersytecie Paryzkim Teologii słuchają-
cych, i z nimi w małej kapliczce na przedmieściu 
Montmartre założył to Zgromadzenie, któremu do-
piero później, będąc w Rzymie, nadał Ustawy. Pi-
sząc je, przymnożył umartwień, na tę intencyą ści-
ślejsze jeszcze niż zwykle zachowywał posty; modlił 
się gorąco, i drugich o modlitwy prosił. Każdy roz-
dział napisawszy, kładł na Ołtarz, kiedy Mszę 
Świętą odprawiał. W ustawach tych, w których 
określa obowiązki braci co do starania się o własne 
udoskonalenie i pracowania około zbawienia bliź-
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nich, prócz trzech zwykłych zakonnych ślubów, 
przydał i czwarty: bezwzględnego posłuszeństwa 
Papieżowi, gdyby chciał wysyłać ich na Missye, cho-
ciażby w pogańskie kraje. 

Święty Ignacy od tej chwili oddając się już z więk-
szą swobodą pracom apostolskim, przybierając co-
raz nowych a liczniejszych towarzyszy, między któ-
rymi większa liczba była mężów już znanych z na-
uki i świątobliwości w świecie katolickim. 

Miał lat sześćdziesiąt pięć, kiedy spragniony już 
Nieba, i często powtarzając te słowa: „0! jak mi 
brzydnie ziemia, gdy w Niebo patrzę”, lekko zacho-
rował. Mając sobie objawiony dzień śmierci, po-
mimo, iż lekarze nie przypuszczali żadnego niebez-
pieczeństwa, domagał się ostatnich Sakramentów 
Świętych i prosił o błogosławieństwo Papieskie na 
ostatnią godzinę. Dostąpiwszy i jednego, i dru-
giego, otoczony braćmi, wśród modlitw i aktów po-
bożnych, wymawiając Przenajświętsze Imię Jezus, 
zasnął w Panu roku Pańskiego 1556, a 1622 kanoni-
zowany został przez Papieża Grzegorza XV. 

 

POŻYTEK DUCHOWNY. 

Święty Ignacy ponawiając świętą intencyę robie-
nia wszystkiego dla Boga, miał zwyczaj przed każdą 
sprawą te kilka słów z uwagą i z całego serca wyma-
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wiać Na większą chwałę Bogu. Staraj się i ty mieć ten 
chwalebny zwyczaj, a żadna twoja nie tylko chwa-
lebna, lecz i obojętna sprawa, nie ujdzie nagrody 
w Niebie. 

 

MODLITWA (Kościelna). 

Boże! który dla większego rozszerzenia chwały 
Imienia Twego, nowem przez błogosławionego 
Ignacego wsparciem Kościół wojujący wzmocniłeś; 
spraw, abyśmy za jego pośrednictwem i przykła-
dem, walcząc na tej ziemi, z nimże w Niebie korony 
dostąpili. Przez Pana naszego i t. d.  

Na tę intencyą: Zdrowaś Marya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SWIETEGO IGNACEGO 
 

CWICZENIA  
DUCHOWNE

CZYLI 

REKOLLEKCYE 

przez 

KSIĘDZA ALOJZEGO BELLECJUSZA 

W JĘZYKU ŁACIŃSKIM UŁOŻONE 
 

a przez 
KS. ANTONIEGO BRESCIANIEGO 
w języku włoskim na nowo wydane. 

 

PRZEROBIŁ, DO UŻYTKU WSZYSTKICH ZASTOSOWAŁ 
 I ROZMYŚLANIAMI Z PISMA ŚWIĘTEGO 

O TAJEMNICACH ŻYWOTA CHRYSTUSA PANA 
POMNOŻYŁ 

X. * * 
 

WARSZAWA. 
Nakład Drukarni Fr. Czerwińskiego, 

ulica Hortensya No 7. 
1907. 
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N. 1436 

APPROBATUR. 

Varsaviae d. 8 (20) Aprilis 1886 anno. 

Judex Surrogatus Canonicus Metropolitanus 

R. Filochowski. 

(L. S.) 

pro Secretario 

Aem. Tymieniecki 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

  

 

LEONOWI PRZYŁUSKIEMU 
 

ARCYBISKUPOWI GNIEŹNIEŃSKIEMU  

I POZNAŃSKIEMU 
 

W DOWÓD CZCI I MIŁOŚCI 

Z SERCA IDĄCEJ DO SERCA 
 

Z PROŹBĄ 

BY PRACĘ JEGO ŁASKAWIE PRZYJĄWSZY 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM JĄ SWOJEM  

DŹWIGNĄŁ I OŻYWIŁ 
 

XIĘGĘ TĘ  

ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH NAJPOKORNIEJ 

 

PRZYPISUJE OFIARUJE POŚWIĘCA 
 

KAPŁAN ARCYKAPŁANOWI 

OWIECZKA PASTERZOWI 

SYN OJCU 
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DO MATKI BOŻEJ 

 

WESTCHNIENIE 

 

O, bez zmazy poczęta Boga Rodzico Dziewico! 
która Ś. Ignacego, wiernego sługę Twojego, nauczy-
łaś tych ćwiczeń duchownych, by przez nie aż do 
skończenia wieków wzrastała coraz bardziej liczba 
wiernych sług Twojego Syna; o Maryo! pod której 
Imieniem wszystkie prace, dla chwały Bożej i zba-
wienia bliźnich podjęte, zaczynam i kończę; miło-
siernem nawiedzeniem wejrzenia Twojego niniej-
szą książkę racz ubłogosławić: aby za jej pomocą 
grzesznicy się nawracali, sprawiedliwi coraz więcej 
się usprawiedliwiali, a święci coraz się więcej uświę-
cali, i dla mnie, najnędzniejszego z dzieci Twoich, 
tęż łaskę wymodlili przez Ciebie, o Matko nasza! 
u Twojego Syna. Amen. 

Roku Pańskiego MDCCCLI 

W święto Nawiedzenia Najświętszej Panny.  
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WSTĘP 

 

 

I. O REKOLLEKCYACH W OGÓLNOŚCI 
 

Spustoszeniem spustoszona jest wszystka ziemia: 
bo nie masz, kto by uważał w sercu (Jer. 12, 2). Tak 
płakał Jeremiasz nad ludem Bożym. Tak i nam pła-
kać przychodzi nad duszami Krwią Chrystusa Pana 
odkupionemi, że zaprzestawszy rozmyślać w ser-
cach swoich, spustoszeniem spustoszały, i nie wy-
dają już zgoła godnych owoców pokuty. 

Zaprzestałyście rozmyślać w sercach waszych, 
o drogie nam dusze! odbiegłyście od Boga, rozpro-
szyłyście się po stworzeniach; i cóż dziwnego, że ży-
cie wasze tak niespokojne, tak bolesne, tak próżne? 
Lecz oto na dnie serc waszych czeka Bóg powrotu 
waszego. Tam znajdziecie Boga, w Nim pokój bez-
pieczny, wesele obfite, szczęście błogosławione, mi-
łość, mądrość i moc. Przywołajcie więc z rozprosze-
nia wszystkie władze wasze; zbierzcie je do głębi 
serc waszych, byście wolne od przeszkód zewnętrz-
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nych, rozmyślając nad sprawą zbawienia, usłyszały 
Głos Boży, i biegły swobodne za wołaniem Jego. 

Najdzielniejszym ku temu środkiem są rekollekcye. 

Rekollekcye? O, jakież to u nas straszne i okrutne 
słowo! Mój Boże! do jakiejże to już nędzy duchow-
nej przyszło na ziemi tylu Świętych Twoich, że sam 
wyraz rekollekcye przeraża i straszy, albo na po-
śmiewisko wystawia; że gdy kto duchem Twoim 
wiedziony, wejdzie na rekollekcye, jedni się dziwią, 
pytając: cóż takiego zbroił? drudzy się śmieją, sami 
nie wiedząc dlaczego. A gdyby jedni i drudzy, uzna-
jąc niewiadomość swoję, zapytali pokornie: cóż to 
są rekollekcye śś., i jaka z nich korzyść? zamiast je 
wyśmiewać, uwielbialiby je; zamiast obawiać się ich 
i odstręczać od nich, sami by je odbyli, a doświad-
czywszy, jak są zbawienne i słodkie, wychwalając 
Boga, opowiadaliby obfitość łask i błogosławieństw, 
któremi Bóg miłosierny w ciągu rekollekcyi dusze 
ich oczyścił, ozdobił, ubogacił, pocieszył, oświecił 
i zbawił. 

Rekollekcye, tak nazwane od wyrazu łacińskiego 
recolligo, co znaczy, zbieram, są to ćwiczenia du-
chowne, w których, przez zebranie ducha naszego 
w gorętszej modlitwie i w rozmyślaniach świętych, 
tudzież przez doskonalsze oczyszczenie duszy na-
szej w Sakramentach Świętych dochodzimy do po-
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znania jej potrzeb, a następnie do zrozumienia woli 
Bożej nad nami. 

Rekollekcye zależą na odosobnieniu się przez 
pewny przeciąg czasu, nie tylko od świata, ale, o ile 
być może i od zwykłych zatrudnień. W ciągu tej 
błogosławionej samotności, zajęci jedynie sprawą 
zbawienia naszego, rozmyślamy nad prawdami 
wiecznemi, stosując je w sercu naszem do potrzeb 
duszy naszej; a oczyściwszy duszę przez doskonałą 
spowiedź, rozmyślaniem przykładów żywota Chry-
stusowego, pobudzamy się do pożądania coraz 
wyższej doskonałości, i w tem pożądaniu pytamy 
go ze ś. Pawłem: Panie, co chcesz, abym czynił 
(Dzie. Ap. 9, 6). A wtedy Bóg, który o duszy naszej 
rzekł przez Proroka: Zawiodę ją na puszczę i będę 
mówił do serca jej (Oze. 2, 14), wierny obietnicom, 
przemówi do nas, i wolę nam swoję objawi. 

Ztąd się okazuje, iż rekollekcye nie tylko są po-
trzebne i pożyteczne grzesznikom, by się nawrócili; 
lecz, że są także potrzebne sprawiedliwym, by się 
coraz więcej usprawiedliwiali, i świętym, by się co-
raz więcej uświęcali; potrzebne więc są i pożyteczne 
ludziom każdego wieku i każdego stanu, bo w każ-
dym wieku i w każdym stanie, o to przede wszyst-
kiem idzie, aby wolę Bożą znać i wykonywać, a do 
tego obojga najbardziej są pomocne rekollekcye 
święte. 
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Ileż to w życiu naszem trudności, niepewności 
i smutków, szczególniej w chwilach przejścia z jed-
nego stanu do drugiego, z jednych obowiązków do 
drugich, z jednego położenia do drugiego? Kogóż 
się radzić? Czy świata zwodniczego? Czy miłości 
własnej ślepej? Czy rozumu ludzkiego omylnego? 
Czy pożądliwości zgubnych? Ach! Panie! Ciebie jed-
nego radzić się nam trzeba, boś Ty Mądrością nieo-
mylną, Tyś Miłością wierną, Tyś Pomocą skuteczną, 
Tyś Zbawieniem pewnem! Owoż tę radę i pomoc 
Bożą, tak potrzebną i tak pożądaną, najobficiej 
znajdujemy w rekollekcyach świętych. 
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W starym i nowym Zakonie widzimy obfite przy-
kłady rekollekcyi świętych, równie dla grzeszników 
jak i dla sprawiedliwych. Podług prawa Mojżeszo-
wego, grzeszników wyrzucano za obóz, aby tam, 
rozmyślając w gorzkości duszy swojej, zatęsknili za 
słodkością przebaczenia Pańskiego. Patryarchowie 
i Prorocy przez długie rekollekcye, to jest odosob-
nienie się nawet od rodzin swoich, gotowali się do 
rozmowy z Bogiem. Ileż to dni przepędzał Mojżesz 
sam na sam z Bogiem, gdy się Go radził o lud Boży 
i o sprawy urzędu swego? Jan Chrzciciel całe swe 
życie spędził na puszczy, gotując się w samotnej 
z Bogiem rozmowie do spełnienia wielkiego powo-
łania swego. Chrystus Pan, nie dla potrzeby swojej, 
ale dla przykładu naszego, nim zaczął opowiadać 
słowo swoje, czterdzieści dni przetrwał sam jeden 
na puszczy; a nawet w ciągu apostolstwa swego 
usuwał się często, nie tylko od ludu swojego, ale na-
wet i od uczniów swoich, aby sam na sam rozma-
wiać z Bogiem; i wstępując do Nieba zalecił ucz-
niom rekollekcye święte, jako warunek zesłania na 
nich Ducha Świętego, gdy rzekł im: Siedźcie w mie-
ście, aż będziecie obleczeni mocą z wysokości (Łuk. 
24, 49). I trwali jednomyślnie na modlitwie (Dzie. Ap. 
1, 14). I napełnieni byli wszyscy Ducha Świętego (Dzieje 
Ap. 4). 
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Odtąd wszyscy święci do wielkich spraw swoich 
gotowali się w odosobnieniu od świata; tam w roz-
mowie sam na sam z Bogiem odbierali natchnienia 
Ducha Świętego, tam świętość ich od mocy Bożej 
nabywała coraz większej mocy, a od oblicza Bo-
skiego coraz większego blasku, którym, sami nie 
wiedząc o tem, świecili na świat cały i jeszcze nam 
świecą. 

W tych przykładach widzimy wzór rekollekcyi 
świętych dwojakich: pojedynczych i zbiorowych, 
czyli prywatnych I publicznych. 

Rekollekcye pojedyńcze zależą na rozmyślaniu 
osobnem i zupełnie samotnem, na wzór ś. Jana, 
albo samegoż Chrystusa. W rekollekcyach zbioro-
wych, ludzie w jednej myśli zebrani, na wzór Apo-
stołów, trwają na modlitwie pod przewodnictwem 
jednego; jako trwali Apostołowie pod przewodnic-
twem Maryi, która ich słowem od Syna wziętem, a 
w sercu swojem pilnie chowanem, oświecając i za-
grzewając, usposabiała do przyjęcia Ducha Świę-
tego. 

Rekollekcye pojedyncze, czyli prywatne, korzyst-
niejsze być mogą dla tych, co są zdolni rozmyślać 
sami, a potrzebują osobnej i szczególnej pracy nad 
sobą. 

Rekollekcye zbiorowe, czyli publiczne, w których 
wybrany kapłan Boży stosownemi naukami napro-
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wadza słuchaczów do rozmyślania o przedmiotach 
zbawieniu ich i uświęceniu pomocnych; w których 
modlitwa wspólna i przykład dopomaga słabszym, 
korzystniejsze być mogą dla tych, co nie mogąc 
sami rozmyślać, onych tak skutecznych pomocy 
bardziej potrzebują. 

Jedne zaś i drugie są zarówno Bogu miłe, a tem 
samem zarówno łaskę Bożą zjednać nam mogące. 

O rekollekcyach pojedynczych, czyli prywat-
nych, dla których mianowicie ułożoną została ni-
niejsza książka, umieszczona jest niżej osobna na-
uka przygotowawcza, służąca za wstęp do tych re-
kollekcyi. Lecz, że ta nauka wstępna, równie jak 
i cała ta książka, w rekollekcyach publicznych tak 
dla kaznodziei, jak i dla słuchaczów bardzo przy-
datną być może; przeto, dla tem większej użytecz-
ności, dodamy tu o rekollekcyach publicznych 
osobną naukę, obejmującą przepisy tym rekollek-
cyom właściwe. 
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II. NAUKA O REKOLLEKCYACH  

PUBLICZNYCH. 

 
§ I. O rekollekcyach dyecezyalnych. 

 
Uświęcenie kapłanów jest głównym warunkiem 

uświęcenia ludu, a że jednym z najdzielniejszych 
środków uświęcenia kapłanów są rekollekcye dye-
cezyalne, przeto są one najpierwszą potrzebą każ-
dego narodu, największem dla niego dobrodziej-
stwem. 

Tam gdzie te rekollekcye już, dzięki Bogu, są za-
prowadzone, odbywają się corocznie w czasie wa-
kacyi podług następujących przepisów: 

I. Każdy kapłan obowiązany jest co lat dwa 
przybyć na te rekollekcye. 

II. Biskup wyznacza, którzy z kapłanów, 
w którym roku, na te rekollekcye przybyć mają; 
i poleca pozostałym kapłanom straż nad parafiami 
tych kapłanów, którzy się na rekollekcye udali. 
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III. Na dzień i miejsce naznaczone wszyscy się 
zjeżdżając, wnet wchodzą pod posłuszeństwo Prze-
łożonego rekollekcyi, którym bywa przełożony Se-
minaryum, zwykle bowiem te rekollekcye odbywają 
się w gmachu Seminaryum. 

IV. Rekollekcye te trwają mniej więcej przez 
tydzień. 

V. Biskup z Wikaryuszami przewodniczy tym 
rekollekcyom i sam je odbywa. 

VI. Rekollekcye zaczynają się wieczorem. 
Otwiera je Biskup wezwaniem  Ducha Świętego; po 
czem wyznaczony kaznodzieja ma naukę wstępną 
o rekollekcyach, w której zagrzewa zebranych ka-
płanów do odbycia ich całem sercem, przypomina-
jąc im, że od tego zależy i zbawienie ich własne, 
i zbawienie ludu powierzonego ich pieczy. Od tej 
chwili zaczyna się milczenie, trwać mające aż do 
ostatniego dnia rekollekcyi świętych. Wolno jest 
wszakże mówić każdemu kapłanowi w wyznaczo-
nych godzinach z Biskupem, lub jego Wikaryu-
szami, z kaznodzieją prowadzącym rekollekcye i ze 
spowiednikiem, którego każdy kapłan wybiera so-
bie z pomiędzy spowiedników przez Biskupa na to 
wyznaczonych. 

VII. Porządek codzienny w czasie tych rekollek-
cyi bywa następujący (może być i inny wedle upo-
dobania): 
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Godzina. 

5.00 Wstanie. 

5.30  Modlitwy poranne i rozmyślanie spólne od-
bywane pod przewodnictwem kaznodziei, lub jego 
pomocnika. 

6.30 Msza święta, której słuchają wszyscy. 

7.30 Śniadanie, po którem Odwiedzenie N. Sa-
kramentu. 

8.00 Czas wolny. 

9.00 Kazanie, po którem na temże miejscu 
kwandrans rozmyślania w cichości. 

10.00 Brewiarz spólny. 

10.30 Czas wolny. 

11.30  Rachunek sumienia i Anioł Pański. 

12.00 Obiad, po którym odwiedzenie N. Sakra-
mentu. 

12.30 Odpoczynek. 

1.30 Nieszpory spólne. 

2.00 Uwagi praktyczne przez kaznodzieję, lub 
jego pomocnika. 

3.00 Czas wolny. 

4.00 Brewiarz. 

5.00 Czas wolny. 

5.30  Kazanie, po którem rozmyślanie w cichości,  
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przez kwadrans, po czem Biskup daje błogosła-
wieństwo N. Sakramentu.  

7.00  Wieczerza, po której odwiedzenie N. Sakra-
mentu w cichości. 

7.30 Odpoczynek. 

8.30 Modlitwy wieczorne, i przygotowanie po-
rannego rozmyślania. 

9.00 Spanie. 

Ścisłe zachowanie milczenia w ciągu całych re-
kollekcyi, jest rękojmią większego skupienia ducha 
i gorętszej modlitwy, a tem samem obfitszych dla 
duszy pociech i owoców. 

Tak nazwany czas wolny, ma być używany już to 
na prywatne powtarzanie poprzedzającego rozmy-
ślania, ku czemu niniejsza książka wielce jest przy-
datną; już to na przygotowanie się do spowiedzi, 
które od pierwszej chwili rekollekcyi rozpocząć na-
leży, już to na narady ze spowiednikiem, albo też na 
spowiedź; już to na zapisywanie wrażeń i postano-
wień tyczących się dobra duszy naszej; już to na od-
wiedzeniu N. Sakramentu, z którym rozmowa jest 
najkorzystniejsza. 

VIII. Cały czas rekollekcyi ma być ściśle użyty na 
potrzeby własnej duszy naszej. Naprzód na jej 
oczyszczenie, przez doskonałą spowiedź, albo z ca-
łego życia, jeżeli tego potrzeba, albo z czasu ubie-
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głego od ostatnich rekollekcyi. Następnie na jej 
ubezpieczenie, przez postanowienia stosowne do 
obowiązków stanu naszego, których ścisłe wykony-
wanie jest jedną z najgłówniejszych potrzeb duszy 
naszej. Na koniec na jej uświęcenie, przez postano-
wienia dążące do coraz wyższej doskonałości. 

IX. W czasie rekollekcyi nie należy przerywać 
sobie tej głównej i jedynej pracy, ani pisaniem lub 
odbieraniem listów, ani układaniem kazań, ani na-
uką, ani czemkolwiek bądź innem, chociażby naj-
lepszem, jeźli nie będącem w związku z celem re-
kollekcyi, którym to celem jest naprawa nas sa-
mych. 

X. Kaznodzieja pierwsze trzy dni onych rekol-
lekcyi poświęca przedmiotom objętym w pierw-
szych trzech dniach niniejszych ćwiczeń duchow-
nych, to jest przedmiotom pobudzającym do naj-
serdeczniejszej pokuty: resztę zaś dni przedmiotom 
uspasabiającym do najskuteczniejszej poprawy, tu-
dzież obudzającym w nas najżywszą gorliwość i mi-
łość, na wzór gorliwości i miłości Mistrza i Zbawi-
ciela naszego. 

W Uwagach praktycznych, kaznodzieja winien 
wykładać obowiązki stanu osób, do których prze-
mawia, i podawać sposoby do ich wykonania. 

W Rachunku sumienia, ma przebiegać wszystkie  
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rodzaje uchybień przeciwko tymże obowiązkom, 
i przeciwko cnotom temu stanowi właściwym. 

Przed ukończeniem rekollekcyi, niech nigdy nie 
zaniedbuje osobnej nauki o nabożeństwie do Naj-
świętszej Panny. Albowiem na wspomnienie miło-
ści Jej ku nam najtwardsze serca się kruszą, najsłab-
sze się umacniają, najtrwożliwsze nabierają męztwa 
i odwagi, najozięblejsze ogrzewają się i zapalają mi-
łością ku Niej, a przez Nią ku Bogu. Na wspomnie-
nie Maryi wiara się ożywia, nadzieja się krzepi, 
miłość wzrasta, pobożność się rozwija, gorliwość 
się wzmaga, smutki ustępują, zwątpienie znika, 
pokój się ustala, pociecha przybywa, wesele za-
kwita, męztwo się zapala, i serce już nie drży, bo 
pewne zwycięztwa. 

XI. Po pierwszych trzech dniach rekollekcyi, aż 
do ich końca, w godzinie czasu wolnego, Biskup 
sam, lub przez zastępcę miewa nauki pasterskie, 
w których wskazuje kapłanom sposoby doskonal-
szego wypełnienia obowiązków pasterskich; i po-
daje im przepisy tyczące się bądź urządzenia para-
fii, bądź zaprowadzenia rozmaitych zakładów miło-
siernych, a wypływających z obowiązków paster-
skich, tak tkliwie wyrażonych przez Chrystusa Pana 
w przypowieści o Samarytaninie, który człowieka 
przez zbójców odartego i zranionego opatrzywszy, 
miał pieczę o nim, a do gospody zaniósłszy, rzekł go-
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spodarzowi: Miej staranie o nim, a cokolwiek nad 
zwyż wydasz, ja, gdy się wrócę, oddam tobie (Łuk. 10, 35). 

XII. W ostatnim dniu rekollekcyi, z rana Biskup 
z całem duchowieństwem udaje się w uroczystej 
procesyi do kościoła katedralnego, i wobec zgroma-
dzonego ludu odprawia Mszę ś., w czasie której go-
rącą przemową usposobiwszy serca kapłanów do 
godnego przyjęcia Chrystusa Pana, daje im Kom-
munię ś. Po Mszy każdy kapłan odnawia swe śluby, 
w ręce Biskupa składając ponowioną przysięgę 
wierności w tych słowach: Pan cząstka dziedzictwa 
mego, i kielicha mego, Tyś jest, który mi przywrócisz 
dziedzictwo moje (Psal. 15, 5). 

Tę uroczystość kończy stosowne kazanie, po któ-
rem następuje hymn dziękczynny TE DEUM, bło-
gosławieństwo N. Sakramentu, i procesya na po-
wrót do Seminaryum. Zkąd każdy wraca na miejsce 
obowiązków swoich. 

Nie mam słów na opisanie skutków i wrażenia ta-
kich rekollekcyi; wspólne modlitwy, wspólna po-
kuta, wspólne skupienie ducha i to poważne mil-
czenie, w czasie którego ze słowem Bożem rozlewa 
się na wszystkich duch Boży, wspólne łzy sędziwych 
pasterzów i kapłanów młodych, świadczące o rów-
nej ich miłości ku Bogu, gotowej na trud wszelki, 
i na śmierć nawet dla zbawienia dusz ludzkich, za 
które Chrystus cierpiał i umarł, wszystko to zwia-
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stuje odnowienie ducha Bożego w kapłanach 
i wróży ludowi powrót gorliwości i wiary pierw-
szych wieków chrześcijaństwa. O, jakież błogosła-
wieństwa wyrywają się z serc wiernego ludu patrzą-
cego na ten pochód pasterzów swoich, co sami po-
kutując, śmiele mogą do pokuty wołać; co sami 
w łasce utwierdzeni, skuteczniej o łaskę dla ludu 
tego modlić się już mogą! O, jakąż czcią i miłością 
lud pobożny otacza ten orszak kapłanów świętych, 
tych aniołów pokoju, godzących go z Bogiem i do 
Boga wiodących! Serce się ich wyrywa za nimi, i ra-
deby, aby ten pochód pokutny i tryumfalny zara-
zem, nie spoczął aż w niebie. 

Taki jest zwykły porządek rekollekcyi dyecezyal-
nych, który do potrzeb miejscowych równie jak i do 
innego rodzaju rekollekcyi publicznych łatwo za-
stosować. 

 

 

§ II. O rekollekcyach dla Seminarzystów. 
 

Rekollekcye dla seminarzystów odbywać się po-
winny dwa razy do roku: raz przed samemi waka-
cyami, drugi raz tuż po wakacyach. To cośmy po-
wiedzieli o rekollekcyach dla kapłanów, łatwo za-
stosować do rekollekcyi dla seminarzystów. Biskup 
zwykle te rekollekcye otwiera i zamyka, przy ich 
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otwarciu i zamknięciu stosowne miewając nauki. 
Oprócz tych rekollekcyi zwykłych i spólnych, każdy 
z seminarzystów przed każdem święceniem osobne 
winien odbyć rekollekcye, tak dla przekonania się 
o powołaniu swojem, jak dla godnego przygotowa-
nia się do przyjęcia Ducha Świętego, który się przy 
każdem święceniu w osobnych darach zlewa na du-
sze nasze. 

 
§ III. O rekollekcyach dla młodzieży po 

szkołach męzkich i żeńskich. 
 

Jak z jednej strony rekollekcye te są bardzo 
ważne, tak z drugiej strony mało gdzie dobrze się 
odbywają, a tem samem częstokroć, zamiast do-
brych złe owoce rodzą. 

Wiele zależy na tem, aby kapłan poświęcający się 
tej najważniejszej posłudze, prosząc Boga gorąco 
o łaskę do jej świętego spełnienia, usiłował być uj-
mującym, czujnym, i ostrożnym, aby słuchaczów 
swoich zająć, a nie zmęczyć; nauczyć, a nie znudzić, 
tak, iżby dzieci ani swawoliły, ani zasypiały; a do 
tego dojdzie łatwo, gdy te dusze młode pokocha jak 
własną swą duszę. A tak miłością zjedna je sobie, 
i łatwiej pojedna z Bogiem. 

Czas trwania tych rekollekcyi, ich rozkład, ich  
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porządek, rodzaj nauk i ćwiczeń pobożnych, 
wszystko to zastosowane być powinno do wieku 
i usposobienia młodzieży. 

Spólne śpiewy pobożne (byle nie fałszywe) wielce 
się przyczyniają do ożywienia uwagi i pobożności 
młodzieży. 

Zwykle trzydniowe rekollekcye są tu dostateczne. 

Rekollekcye podobne po katolickich zakładach 
zwykle odbywają się przed wakacyami i po wakacy-
ach, tudzież przed wielkanocną spowiedzią. 

 
§ IV. O rekollekcyach parafialnych  

dla dzieci przystępujących  
do Pierwszej Kommunii. 

 
Jednym z największych obowiązków pasterskich, 

jest nauczanie dziatek wiary ś., i uspasabianie ich 
do godnego przyjmowania Sakramentów Śś. Biada 
Pasterzom zaniedbującym tego obowiązku! Cóż 
odpowiedzą, gdy staną przed Sędzią, który im przy-
pomni, że o dziatkach szczególną i sam miał, i na 
nich zdał pieczę! I czyż nie wiedzą, że od dobrego 
wychowania dziatek w wierze i miłości Bożej, za-
leży szczęście prawdziwe doczesne i wieczne? Ale 
niestety, częstokroć inaczej wiemy, a inaczej czy-
nimy; bo lenistwo nas usypia, podług tego, co rzekł 
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Chrystus: Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe 
(Mar. 14, 38). Trzeba więc obowiązki nasze często so-
bie przypominać, przykładem Chrystusa Pana do ich 
wykonywania budzić się i umacniać, a do Matki Bo-
żej wołać wciąż o pomoc, bo Ona Wspomożeniem 
wiernych. 

Przygotowywanie więc do Pierwszej Kommunii 
pasterze dusz za jeden z najważniejszych obowiąz-
ków swoich uważać mają, a przeto najpilniej i naj-
gorliwiej zająć się nim powinni. Przygotowywanie 
to zależy na gruntownej i dostatecznej nauce kate-
chizmu, tudzież na usposobieniu serca przez do-
skonałą spowiedź, ku czemu wielce są pomocne re-
kollekcye św., zwykle trzydniowe, w których porzą-
dek i nauki stosownie do potrzeby dziateczek ukła-
dane być mają; a zawsze pod tem wrażeniem, że do-
brze odbyta Pierwsza Spowiedź i dobrze przyjęta 
Pierwsza Kommunia, wpływa bardzo na całe życie 
doczesne i wieczne. 

 
§ V. O rekollekcyach parafialnych  

w czasie Wielkanocnym. 
 

Rekollekcye te miewane być mogą bądź razem 
dla całego ludu, bądź, gdzie miejsce, czas i sposoby 
na to pozwalają, osobno dla mężczyzn, a osobno  
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dla niewiast. 

Rekollekcye te mogą trwać dni kilka, a ograni-
czyć się zwykle muszą na jednej lub dwóch naukach 
dziennie, w godzinach najdogodniejszych dla para-
fian, to jest wolnych od pracy. 

 
§ VI. O rekollekcyach odpustowych. 

 

Odpusty, które dzięki Bogu zachowały się w na-
szym kraju, są chwilą bardzo pomyślną do zasiewa-
nia Słowa Bożego między lud Boży, którego serca 
już cudownością miejsca, już świętością uroczysto-
ści, już na koniec samem licznem zebraniem wier-
nych i duchowieństwa, do pobożności, do skruchy, 
do poprawy byłyby przygotowane, gdyby nie do-
zwalano odpustom onym zamieniać się w rozpustę, 
gdyby duchowni, szczególniej w tych dniach błogo-
sławionych, obok przykładów gorliwości, dawali 
także przykłady pokuty. Ale na nieszczęście, odpu-
sty u nas straciły za dni naszych tę cechę pokutną, 
jaką mieć powinny i stały się raczej zbiegowiskiem 
dla spraw i wesela doczesnego, aniżeli pielgrzymką 
podejmowaną dla poprawy i wesela wiecznego. 
Jeźli pasterze nasi nie zwrócą na to gorliwej uwagi, 
więcej niestety na odpustach zyska piekło, aniżeli 
Niebo. Ufamy dobrej ich chęci, i dla tego zanosimy 
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do nich pokorną prośbę, aby w czasie odpustów 
usiłowali odbyć z całym zgromadzonym ludem re-
kollekcye święte, to jest ciąg nauk i ćwiczeń poda-
nych w rekollekcyach świętych, stosując je, powta-
rzamy to zawsze, do potrzeb i pojęcia słuchaczów. 
Tym sposobem wiele dusz od grzechu wybawią, 
wiele dusz do doskonałości dźwigną, wielu duszom 
i sobie obfitsze zgotują zbawienie. 

 
§ VII. O rekollekcyach w czasie Missyi. 
 

Jednym z najdzielniejszych środków ożywienia 
wiary i pobożności wśród ludu, są missye. Jakkol-
wiek nawet słuchaczom jest pomocną; jużto służąc 
im do korzystniejszego powtarzania sam na sam 
główniejszych rozmyślań; jużto nastręczając im na-
uki i rady do ich szczególnej potrzeby zastosowane, 
a które w naukach publicznych, jako ogólniejszych, 
nie zawsze podane być mogą. 

Książkę tę ułożoną po łacinie przez ks. Bellecyu-
sza, a przez ks. Brescianego w języku włoskim 
wznowioną, przerobiliśmy na język polski, stosując 
ją do użytku wszystkich, i przydając do niej to, co 
Bóg nam z innych wykładaczów świętego Ignacego 
dał przyswoić, aby jej użycie tem dogodniejszem 
i powszechniejszem uczynić. 
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III. NAUKA O REKOLLEKCYACH  

PRYWATNYCH, 

służąca za Wstęp do tych rekollekcyi. 

 
Ćwiczenia duchowne, o których tu mowa, czyli 

rekollekcye, zależą na odosobnieniu się kilkodnio-
wem w celu wyłącznego oddania się sprawie naj-
ważniejszej, sprawie zbawienia duszy. W takiem 
odosobnieniu, w samotnej rozmowie z Bogiem, 
mamy obrać i przedsięwziąć środki już to ku zadość 
uczynieniu za grzechy, już to ku naprawie żywota. 
Do skuteczniejszego dopięcia tego celu, posłużą na-
stępujące pobudki i przestrogi, które przed rozpo-
częciem tych ćwiczeń pilnie i z rozwagą odczytać 
należy. 
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§ I. Pobudki do pilnego odbywania 
 niniejszych ćwiczeń. 

 

Trzy są główne zalety każdej rzeczy: jej doskona-
łość, jej użyteczność i jej potrzeba: doskonałość sta-
nowi cenę, użyteczność rodzi pożądanie, potrzeba 
pobudza wolę do osiągnięcia tego, co jest użytecz-
nem i doskonałem. Przypatrzmy się tym trzem za-
letom tych ćwiczeń. 

I. Doskonałości ich dowodzić nie trzeba: dość 
wspomnieć: 1) że sam Bóg je natchnął; 2) że Matka 
Boska sama je podała; 3) że Kościół Święty zalecił je 
wszystkim, i zupełnym odpustem je nadał. O! z ja-
kąż więc pilnością do tego dzieła Bożego masz przy-
stępować, pomnąc na słowa Proroka: Przeklęty, 
który czyni sprawę Pańską niedbale (Jer. 48, 10). 

II. Użyteczności tych ćwiczeń dowodzą: 1) Świadec-
twa świętych; 2) doświadczenie; 3) sam rozum. 

1. Świadectwa świętych. — Święty Franciszek Sa-
lezy zaleca ćwiczenia duchowne świętego Ignacego, 
jako święte i najskuteczniejsze ku naprawie obycza-
jów i życia naszego. Święty Karol Boromeusz po-
wiedział, że w tej książeczce jest wielka biblioteka; 
i że się z niej więcej nauczył, aniżeliby go wszystkie 
razem książki nauczyć mogły. Juliusz III, papież, 
one ćwiczenia duchowne nazwał zbawiennemi nad 
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wszelkie wyrażenie, pełnemi pobożności i święto-
ści, i wielce użytecznemi do prawdziwego postępu. 
I wielu innych wielkich mężów w Kościele Bożym 
wychwala je, i nazywa już to szkołą mądrości Bożej, 
już to treścią nauki dla duszy, już to najskuteczniej-
szym środkiem i najkrótszą drogą doskonałości, już 
to najpewniejszem na wszelkie zło lekarstwem, już to 
zbrojownią straszną piekłu, już to jednem z najwięk-
szych dobrodziejstw, jakie Bóg miłosierny w tych 
ostatnich czasach uczynił Kościołowi swojemu. 

2. Doświadczenie. — Doświadczenie nauczyło, że 
gdzie żadne sposoby nie zdołały naprawić obycza-
jów; gdzie ani wymowa kaznodziejów, ani świętość 
przykładów, ani moc karania Bożego nie starczyła 
do odnowienia ducha, bądź w duchownych, bądź 
świeckich do wprowadzenia życia Chrystusowego 
pomiędzy lud Boży; tam one ćwiczenia duchowne 
dokazały cudów naprawy i nawrócenia. Ileż to 
zmiany w obyczajach, ileż to wzruszeń nadzwyczaj-
nych i wstrząśnień ku dobremu, ileż to bohater-
skich postanowień, ileż to dzielnych a wielkich 
spraw Bożych, ileż to powołań Świętych, ileż to ko-
ron męczeńskich wzięło początek w tych ćwicze-
niach duchownych, pilnie odbywanych? Ileż to 
jeszcze z nich korzyści dla społeczeństwa i dla dusz 
ludzkich spodziewać się trzeba? Niezliczone mamy 
co do tego wyznania i świadectwa Świętych. Święty 
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Franciszek Salezy, święty Karol Boromeusz, święty 
Filip Nereusz, święty Franciszek Ksawery, święta Te-
ressa, św. Magdalena de Pazzi, i któż ich wyliczy 
wszystkich, dla tych ćwiczeń duchownych wdzięcz-
ność swoją najżywiej opisują: a nieprzeliczone mnó-
stwo męczenników tej szkole rycerskiej wieńce swe 
przyznają; że w niej się nauczywszy cierpień Chry-
stusowych: swoje z weselem dla Chrystusa znieśli. 

3. Sam rozum. — Sam rozum łatwo to pojmuje, 
że odosobnienie się od wrzawy świata i wszelkich 
spraw ludzkich, czyni nas czulszymi na głos woła-
nia Bożego; że ciągłe rozmyślanie, przez dni kilka 
lub więcej o prawdach wiecznych z sobą się wiążą-
cych, i wzajem się objaśniających, usposabia duszę 
w sposób najwłaściwszy do przyjęcia obfitej rosy ła-
ski Bożej, którą Bóg tak szczodrze zlewa w tych 
dniach błogosławionej samotności, w której dusza 
nasza światłem Bożem oświecona, porwana, za-
chwycona, sam na sam rozmawia z Bogiem. Cóż 
więc dziwnego, że przy uprzątnieniu przeszkód ze 
strony świata, przy takich pomocach dla duszy, 
przy takiej szczodrocie Bożej, następują owoce 
świętości niespodziewane, niezmierzone, następuje 
zupełne częstokroć zwycięztwo ducha nad ciałem, 
a stąd pożądana zmiana obyczajów, pożądane po-
stępy w cnotach, pożądane ofiarowania się na 
służbę Bogu i bliźnim? Cóż dziwnego, że serce tym 
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sposobem rozmiłowane w Bogu, oddaje się Bogu 
i przyjmuje Boga; a w tem właśnie cała tajemnica 
świętości wszelkiej. 

A jeźli one ćwiczenia duchowne takie owoce wy-
dają u ludzi świeckich, a nawet zepsutych, o! jakąż 
liczbę zdadzą osoby Bogu poświęcone, a ozięble 
Mu służące, które zaniedbują tych ćwiczeń du-
chownych, lub też bez szczerej chęci je odbywają, 
przy tym ogniu, w którym się kamienie topią, 
swego zlodowaciałego serca odegrzać nie mogą; dla 
tego, że między tym ogniem a sercem swojem sta-
wiają zaporę, której i sam Bóg nie złamie - stawiają 
własną wolę. O ludzie Bogu poświęceni! stoimy tak 
blizko światła Bożego, a ciemniśmy sami; siedzimy 
nad źródłem łask Bożych, a posucha w sercu; ogień 
miłości Bożej otacza nas w około, a myśmy oziębli! 
O! w godzinę śmierci cóż to będzie z nami! 

III. Potrzeby tych ćwiczeń duchownych dowodzi: 
1) stan obecny duszy, która nie ma lekarstwa tak 
prędkiego i tak skutecznego ku naprawie swojej jak 
ćwiczenia duchowne. Ileż to jeszcze namiętności 
masz do złamania, ileż to przywar do naprawienia, 
ileż to złych nałogów do pozbycia się; a przytem, 
ileż to szlachetnych obowiązków do spełnienia, ileż 
to grożących niebezpieczeństw do uniknienia, ileż 
to ciosów do zniesienia, ileż to pokus do zwycięże-
nia. Wszystko to przekonywa silnie, że potrzeba ko-
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niecznie przyłożyć siekierę do korzenia, aby ściąć 
i wykorzenić wszelki zaród złego w duszy naszej; 
a nadto, założyć w niej najmocniejszy fundament 
tych wszystkich cnót, których i świętość stanu, i ob-
fitość łask Bożych, i wyraźna wola Boga od nas się 
domaga. A tego najdzielniej dokonamy w skutku 
tych ćwiczeń duchownych.  

2) Ćwiczenia te duchowne może są już ostatnie 
w twem życiu, może w nich Bóg ci przeznaczył 
ostateczną łaskę; może od nich zależy doskonałość 
twoja i zbawienie, nie tylko twoje, ale i wielu in-
nych, których Bóg przez ciebie chce zbawić. Miał-
żebyś to wszystko na ślepy los puszczać, a nie raczej 
ze wszelką pilnością przyłożyć twe serce do tych ćwi-
czeń duchownych, tak zacnych, tak ważnych, tak 
w łaskę Bożą bogatych, pomnąc na to, iż od każdego, 
któremu wiele dano, wiele żądać będą (Łuk. 12, 48). 

Z tego wszystkiego co się powiedziało, okazuje 
się nie tylko wysoka doskonałość i użyteczność tych 
ćwiczeń duchownych, lecz nadto i konieczna 
i gwałtowna potrzeba. Dla tego też należy je odby-
wać ze wszelką żarliwością ducha, ku czemu po-
służą następujące przestrogi, prowadzące do dopię-
cia tak wielkiego celu. Przestrogi te są trojakie. 
Jedne z nich tyczą się wewnętrznego przygotowa-
nia duszy, drugie zewnętrznych urządzeń, trzecie 
zachować się mają w ciągu odbywania ćwiczeń. 
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§ II. O wewnętrznem  
przygotowaniu duszy. 

 
I. Owoc tych ćwiczeń nie zależy ani na obfitości 

łez, ani na opływaniu w pociechy niebieskie, ani 
tylko na modlitwach, czytaniu duchownem i roz-
myślaniu, lecz głównym i jedynym ich celem jest: 1) 
szczera poprawa obyczajów; 2) prawdziwy postęp 
w cnocie; 3) jaśniejsze poznanie, i wierne wykona-
nie woli Bożej, tak względem sposobu życia, jak 
względem stanu, w którym Bogu usłużyć mamy. 
Przeto ćwiczenia te przedsiębrać masz w tym du-
chu i celu, to jest, abyś się stał lepszym i zupełnie 
nowym, i abyś wolę Bożą poznał, a spełnił. W tej 
myśli należy ćwiczenia te rozpoczynać, ta myśl ca-
łemu ich ciągowi przewodniczyć winna. 

II. I dla tego przed rozpoczęciem ćwiczeń du-
chownych, zastanowiwszy się dobrze nad stanem 
duszy naszej, powinniśmy uczynić trzy rzeczy. 1) 
powziąść gorące pragnienie poznania względem 
nas woli Bożej, wołając często z Prorokiem: Naucz 
mię czynić wolę Twoję, albowiem Tyś jest Bogiem 
moim (Ps. 142,10); 2) oznaczyć główną wadę naszę, 
będącą początkiem innych, i najsilniejszą prze-
szkodę przeciw udoskonaleniu naszemu, a oraz po-
stanowić, aby ją zupełnie z serca wykorzenić; 3) 
obrać cnotę, której nad wszystkie inne potrzebu-
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jemy, i starać się jak najusilniej wkorzenić ją w du-
szę. Ku temu celowi, ku tym trzem rzeczom należy 
kierować wszystkie rozmyślania, uwagi i czytania. 
Przestroga ta jest bardzo ważna. 

III. Potrzeba rozpoczynać ćwiczenia duchowne: 
1) z najgłębszem przekonaniem, że nam są koniecz-
nie potrzebne, że od nich zależy wszelkie nasze do-
bro; i że przedsiębierzemy rzecz najważniejszą; 2) 
z pokorną nieufnością we własne siły; albowiem 
Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa 
(Jak. 4, 6); 3) z sercem wielkiem i hojnem względem 
Boga: i z mocnem postanowieniem nieodmawiania 
Mu niczego, niestawiania żadnych przeszkód Jego 
łaskom, niewyłączania żadnej rzeczy, i nieograni-
czania żadnej ofiary, lecz owszem, poświęcenia, 
czynienia, lub opuszczenia mężnie i odważnie tego 
wszystkiego, co Bóg zechce, abyśmy poświęcili, czy-
nili, lub opuścili; a to z zupełną i bezwzględną na 
wszystko obojętnością, przez zamiłowanie woli Bo-
żej nad wszystko: a więc, nie przywiązując się w ni-
czem do własnej woli naszej, i nie przynosząc po-
stanowień upornych, chociażby skądinąd dobrych, 
którychbyśmy zaniechać nie chcieli; 4) potrzeba 
rozpocząć ćwiczenia duchowne z mocną ufnością 
w nieskończonej dobroci Bożej, że jako nam dał po-
wziąść chęć dobrą, da ją nam wykonać. 
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Albowiem ta jest wola Boża, uświęcenie wasze 
(Tess. 4, 3). Takie usposobienie i przygotowanie się 
będzie wróżbą łask i cnót wielkich, których miłosier-
dzie Boże w ciągu tych ćwiczeń udzielić nam raczy. 

IV. Ponieważ grzechy powszednie i rozproszenie 
ducha, to jest zbytnie wylewanie się na zewnątrz, są 
przeszkodą do osiągnięcia łask niebieskich, albo-
wiem Bóg ujmuje ich tym, co Go obrażają, i nie do-
syć się Nim zajmują; przeto, nie tylko w czasie ćwi-
czeń duchownych, w którym to czasie najlżejsze 
przewinienia przeciw Bogu mogą być największą 
przeszkodą do osiągnięcia łask Jego, ale, oraz przed 
rozpoczęciem tych ćwiczeń, potrzeba się starać 
o wielką czystość sumienia, i wielkie skupienie ducha. 

Bywają osoby, co dniem przed rozpoczęciem 
ćwiczeń duchownych, oddają się rozrywkom, niby 
dla odświeżenia i pokrzepienia umysłu, mającego 
przez tyle dni ciągle rozmyślać. Jest to złudzenie, 
przez które szatan wielce wygrywa; bo ćwiczenia 
duchowne, z roztargnieniem rozpoczęte, zwykle 
się z roztargnieniem kończą, bez żadnego owocu, 
a często i z wielką szkodą dla duszy. 
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§ III. O zewnętrznem rzeczy urządzeniu. 
 

I. Dniem przed wejściem na ćwiczenia du-
chowne, należy tak urządzić wszystkie sprawy, aby 
żadnej w ciągu ćwiczeń nie doznawać przeszkody. 
Izdebkę uporządkować, wszystko to, co by roztar-
gnienie czynić mogło, pochować, nawet książki, to 
tylko zostawując, co ściśle w ciągu ćwiczeń po-
trzebnem być może. 

II. Przygotować dwa małe zeszyty, jeden do 
zapisywania odbieranych łask i natchnień, drugi do 
zapisywania postanowień, tudzież najsilniejszych 
i najskuteczniejszych ku nim powodów. Ta prze-
stroga jest bardzo ważną. Zapisywania te nie mają 
być czynione w sposobie rozpraw, ale jak najkrócej, 
ażeby były tem wierniejsze, i ażeby nie ujmowały 
czasu innym zajęciom ćwiczeń duchownych. 

III. Potrzeba częstą, a gorącą modlitwą prosić 
Boga o łaskę dobrego owocu tych ćwiczeń, ku 
czemu bardzo posłuży częste nawiedzanie Naj-
świętszego Sakramentu, odmawianie bądź koronki 
Matki Boskiej, bądź innego do Niej nabożeństwa, 
tudzież oddawanie się na każdy dzień pod szcze-
gólną opiekę wybranych przez nas Patronów świętych. 

IV.  Jakkolwiek byłbyś uczonym i roztropnym, 
wprawnym do spraw wszelkich, a nawet do kie-
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runku dusz ludzkich: wszakże, w dniach tych świę-
tych ćwiczeń, nie masz się zgoła ubezpieczać na 
swej nauce, biegłości i doświadczeniu, lecz oddać 
się zupełnie w ręce duchownego przewodnika two-
jego. Uważaj go jako posłannika Bożego do ciebie, 
aby tobą kierował. Więc nie zatajaj przed nim żad-
nej rzeczy, ani inaczej ją przedstawiaj, jak czujesz, 
lecz szczerze mu serce twoje otwieraj. Bądź mu po-
słusznym w każdej rzeczy, nie używaj innych roz-
myślań, jak te, które ci przepisze, ani innych umar-
twień i pokut. Bądź przekonany, że im wierniej za-
chowasz przepisy przewodnika twojego, tem lepiej 
się usposobisz do przyjęcia łask Bożych, bo ta po-
kora i prostota wielce się podoba Bogu, który z pro-
stymi i pokornymi chętnie rozmawia. 

 
§ IV. Przestroga do zachowania  

w ciągu tych ćwiczeń. 
 

I. W całym ciągu tych ćwiczeń należy zachować 
nieprzerwane i jak najdoskonalsze skupienie du-
cha. Ku temu posłuży: 1) pilna straż nad zmysłami, 
szczególniej nad oczami, nie pozwalając im biegać 
bez potrzeby po różnych przedmiotach, lub w nie 
się wpatrywać; nad uszami, zamykając je na wszyst-
kie nowostki i wiadomostki, nie przyjmując ani li-
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stów, ani odwiedzin; nad językiem, wiernie zacho-
wując, o ile być może, zupełne milczenie; 2) Straż 
nad wyobraźnią, nie przypuszczając do głowy żad-
nej myśli nie będącej w związku z przedmiotem 
rozmyślania, jak gdyby żadnej innej sprawy nie było 
na świecie, odrzucając nawet najpobożniejsze my-
śli, któreby nie wypływały, bądź z przeszłego, bądź 
z obecnego, bądź z następnego rozmyślania. 3) 
Straż samotności; nie wychodząc z izby bez po-
trzeby, i wzbraniając sobie wszelkiego zatrudnienia 
obcego ćwiczeniom; aby w ciągu całego dnia nie pi-
sać, nie czytać i nie rozważać nic innego, jak tylko 
to, co na ten dzień było naznaczonem, i co ma zwią-
zek bądź z ćwiczeniami, bądź z ich celem. 

Należy także wstrzymać się od prac zbyt utru-
dzających ciało i rozrywających myśli. „Im więcej 
się kto oderwie od przyjaciół, znajomych i od wszel-
kiej ludzkiej troski, tem większe uczyni postępy. 
A im więcej się dusza odosobni od stworzeń, i usa-
motni, tem sposobniejszą się stanie do szukania 
i znalezienia Stwórcy” (Święty Ignacy). 

II. Należy rozmyślać:  

1)  Z uszanowaniem, nawet co do postawy  

ciała, szczególniej gdy rozmyślamy sercem, to jest 
wolą naszą. 

2) Wiernie, to jest raczej przyczyniając czasu,  



                                     Wstęp 49 
 

aniżeli go ujmując, mianowicie w chwilach oschło-
ści i oziębłości. Aby zaś rozmyślanie nie zamieniło 
się na samo tylko ćwiczenie rozumu, potrzeba zaw-
sze więcej dawać czasu na działanie serca. 

3) Z żarliwością ducha, strzegąc się wszakże 
z jednej strony zbytniego pośpiechu w czynieniu 
postanowień, lub ślubów; z drugiej, zbytniego natę-
żenia myśli. Pierwsza z tych dwóch przywar zwykła 
następować wtedy, gdy dusza opływa w nadzwy-
czajne pociechy, druga, gdy wpadnie w oschłość, 
i sili się na łzy, lub westchnienie. W rozmyślaniu 
dosyć jest na tej uwadze i pilności, jakiej używamy 
w rozmowie ważnej. Albowiem, owoc rozmyślania 
nie zależy na gwałtownem natężeniu myśli, ani na 
sztucznem wyciskaniu łez, lecz na poznaniu tych 
prawd, tych poruszeń woli, które pochodzą z we-
wnętrznego niebieskiego światła. I dla tego w cza-
sach pociechy należy zachować dwie rzeczy: 1) do-
znanych pociech używać ku poprawie naszej i ku 
umocnieniu dobrych postanowień, aby za zniknie-
niem słodkości duchownej nie postradać jej owocu; 
2) czasu pociechy przygotować się na przyjście 
czasu oschłości, aby utrapienie ducha nie napadło 
znienacka. 

Gdy zaś nadejdzie oschłość i opustoszenie du-
cha, należy: 1) przymnożyć pilności w zachowywa-
niu przepisów, tyczących się tych ćwiczeń; 2) upo-
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karzać się przed Bogiem, 3) trwać z cierpliwością 
i stałością w modlitwie, pomnąc na obietnice Pań-
skie: Jeźliby odwłaczał, oczekiwaj go, bo przycho-
dzący przyjdzie, a nie zamieszka (Hab. 2, 3). 

III. Do czytania duchownego wybierają się 
książki nie tylko dobre i pożyteczne, ale też zdolne 
obudzić w nas uczucia, których pragniemy; dla tego 
należy zastosowywać czytanie do przedmiotu roz-
myślania, a czytać nie nagle, lecz z zastosowaniem, 
szukając pożądanego owocu. Nawet żywoty świę-
tych powinny być dobierane do potrzeby czynią-
cego ćwiczenia. Należy także nie przedłużać czyta-
nia nad czas naznaczony, aby na tem nie cierpiały 
inne ćwiczenia, a szczególniej rozmyślanie, które 
jest ćwiczeniem głównem, i ku któremu wszystkie 
inne ściągać się i stosować winny. 

Na chwilę przed rozmyślaniem, należy zawiesić 
wszelkie inne ćwiczenie, wszelką inną czynność, 
ażeby tem dzielniej umysł i serce ku rozmyślaniu 
zwrócić. 

IV. W rachunku sumienia szczegółowym, który 
w ciągu ćwiczeń duchownych po dwa razy na dzień 
odbywać należy, potrzeba rozważać: 1) Czyśmy do-
kładnie i gorliwie odbyli wszystkie ćwiczenia dnia 
tego. 2) Czyśmy strzegli porządku godzin. 3) Czy-
śmy zachowali pilnie powyższe przestrogi i uwagi, 
tudzież następujące 
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Przepisy dodatkowe 
 

1) Idący spać, należy oznaczyć godzinę, o któ-
rej wstać mamy i pomyśleć o przedmiocie następ-
nego rozmyślania; a po przebudzeniu się, wnet 
wstać, i wnet do tego przedmiotu rozmyślania skie-
rować myśl naszą. 

2) Na parę kroków przed miejscem do rozmy-
ślania obranem, postawić się w obecności Boskiej, 
jak gdyby przed obliczem samego Boga, i tak roz-
myślanie rozpocząć. 

3) W tym punkcie rozmyślania, w którym 
znajdujemy obfitszy pokarm dla serca, zatrzymać 
się, a nie przechodzić do następnych punktów, do-
póki na ten pokarm starczy; bo nie wielość nauki, 
lecz obfitość wewnętrznego uczucia, uznania i za-
smakowania prawdy, zaspakaja prawienie duszy. 
Co by zaś tym sposobem od Rozmyślania pozostało, 
to w ciągu Czytania duchownego odczytać należy. 

4) Po skończonem rozmyślaniu, zastanowić 
się nad tem, czyśmy je dobrze odbyli. 

5) W pierwszym i trzecim tygodniu unikać 
myśli wesołych, chociażby pobożnych, a zabawiać 
się myślami karmiącemi święty smutek. W izbie 
umniejszyć światła. 

6)  Nie śmiać się, nie mówić z nikim, nie pat- 

rzeć na nikogo. 
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7) Przymnożyć pokuty, na przykład: przez 
używanie włosiennicy, dyscypliny, postu, twardego 
posłania i t. p., byleby bez uszkodzenia zdrowiu 
i bez ujmy potrzebnego wczasu. 

Te dodatkowe przepisy należy ściśle zachowy-
wać; im pilniej strzedz będziemy, tem prędzej, pew-
niej i obficiej znajdziemy owoc duchowny, którego 
szukamy. 

 
§ V. Porządek niniejszych ćwiczeń. 

 

I. Ćwiczenia świętego Ignacego dzielą się na 
cztery części zwane tygodniami, które wszakże nie 
podług liczby dni, lecz podług przedmiotu i celu 
rozmyślań są oznaczone. Pierwszy tydzień zawiera 
drogę oczyszczającą, po której, przez poznanie nas 
samych i przez obrzydzenie grzechu, dążymy do 
oczyszczenia duszy naszej. Drugi i trzeci tydzień 
zawiera drogę oświecającą, na której rozważając 
przykłady Chrystusowe, mocą tych przykładów cu-
downie bywamy oświecani i pobudzani do naślado-
wania Chrystusa. Czwarty tydzień zawiera drogę 
jednoczącą, na której, wpatrując się w chwałę Chry-
stusa Pana, miłością duchowną łączymy się i jedno-
czymy jak najściślej z Bogiem, który jest ostatecz- 

nym końcem naszym. 
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II.  1) W pierwszym tygodniu, rozważając 
wzniosłość końca, dla którego jesteśmy stworzeni, 
pożądamy go nad wszystko. A pragnąc to pożąda-
nie woli naszej uczynić skutecznem, przede wszyst-
kiem uprzątamy przeszkody od tego nas końca od-
wodzące, i na utratę jego narażające – to jest grze-
chy, spowiadając się z nich, pokutując za nie, 
i obrzydzając je sobie. Następnie, abyśmy się do 
grzechów nie wracali, umacniamy się przeciwko 
nim świętą trwogą, przez rozmyślanie śmierci, 
sądu, piekła i kary, jaką Bóg ukarał grzech Aniołów 
i grzech pierwszych rodziców naszych. 

2) W drugim tygodniu, wracamy z synem mar-
notrawnym do łaski Ojca niebieskiego, i postana-
wiamy iść drogą doskonałości, ku czemu przedsta-
wia się nam dzielna pomoc, to jest przykład Chry-
stusa Pana, który jest Przywódcą najlepszym, Drogą 
najpewniejszą, Towarzyszem najwierniejszym, Ra-
tunkiem najprędszym i najpotężniejszym. Stąd roz-
myślania o synu marnotrawnym, a następnie 
o cnotach i tajemnicach Chrystusowego żywota. 

3) W trzecim tygodniu, dla pobudzenia nas do 
naśladowania Chrystusa w sposób doskonalszy, po-
dane są nam trzy walne rozmyślania: o dwóch 
sztandarach, o trzech klasach ludzi i o trzech stop-
niach pokory. Po czem następują rozmyślania 
o Męce Chrystusa Pana, abyśmy, idąc za przykła-
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dem Jego, w cierpieniach, w przeciwnościach, prze-
śladowaniu, kosztem nie tylko zdrowia i życia, ale 
i sławy nawet, na drodze doskonałości wytrwali. 

4) W czwartym na koniec tygodniu, zachęceni 
chwałą Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, oży-
wieni obietnicą nagrody niebieskiej, zapaleni szcze-
gólniej miłością Jego, podnosimy się na skrzydłach 
tej miłości do zupełnego z Bogiem zjednoczenia, 
i do zupełnej, bezwględnej zgody woli naszej z wolą 
Bożą; a na tem właśnie zależy doskonałość i szczę-
ście, które jest jedynym celem tych ćwiczeń. 

III. Ćwiczenia tych czterech tygodni rozłożone 
są w niniejszej książce na dni ośm, z oznaczeniem 
wszakże onych czterech części, czyli tygodni. 
Pierwszy z nich jest podstawą i fundamentem na-
stępnych, i dla tego, nie należy go opuszczać, lecz 
owszem, z największą pilnością i żarliwością odbyć 
go potrzeba, bo od tego zależy pospolicie szczęśliwy 
skutek całkowitych ćwiczeń. 

Trojaki bowiem jest cel i owoc pierwszego tygo-
dnia, czyli pierwszej części tych ćwiczeń. 1) Zupełna 
obojętność na wszelkie środki, jakiemi podoba się 
Bogu prowadzić nas do naszego ostatecznego 
końca. 2) Wielki żal za grzechy, i nienawiść grze-
chu, który nas odprowadził tak daleko od naszego 
ostatecznego końca, to jest od Boga. 3) We-
wnętrzne poznanie nas samych, to jest odkrycie na-
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szych złych namiętności i złych nałogów, tudzież 
źródła wszystkich wad naszych, czyli głównej wady 
naszej, odwodzącej nas od naszego ostatecznego 
końca, lub też wstrzymującej nasz postęp na drodze 
doskonałości. 

 
Uwagi do rozkładu czasu  

posłużyć mogące. 
 
 

Na każde rozmyślanie, tudzież na Czytanie i na 
Uwagi praktyczne, oznacza się godzina czasu. 

Na każdy Rachunek sumienia przynajmniej kwa-
drans. Pomiędzy powyższemi ćwiczeniami oznacza 
się tak nazwany czas wolny, służyć mający do zapi-
sywania wrażeń i postanowień, na przygotowanie 
się do spowiedzi, na odwiedzenie Najświętszego Sa-
kramentu, na modlitwę, na narady ze spowiedni-
kiem i t. p. 

Po obiedzie i po wieczerzy naznacza się godzina 
czasu na wypoczynek. 

Chcącemu odbyć rekollekcye z należytą pilno-
ścią, bez zajmowania się przedmiotami obcemi, ta 
jedna książka starczy z pożytkiem na całe dni ośm. 
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REKOLLEKCYE OŚMIODNIOWE. 
 

DZIEŃ PIERWSZY. 
 

 
ROZMYŚLANIE PIERWSZE. 

 

O końcu człowieka. 
 

Punkt I. — Kto cię stworzył? Pan Bóg. Zastanów 
się nad tem i uważ: kto jest Ten, co cię stworzył? 
z czego cię stworzył? jakim cię stworzył? i z jaką mi-
łością cię stworzył? 

1) Stworzył cię Bóg nieskończenie mądry i dobry, 
w sobie samym nieskończenie szczęśliwy, niepo-
trzebujący nikogo i niczego – a jednak cię stworzył. 

2) Stworzył cię z niczego: a więc do stworzenia 
ciebie, musiał użyć całej nieskończonej wszech-
mocności swojej: bo między nicością a bytem prze- 
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dział nieskończony. 

3) Stworzył cię Bóg na wyobrażenie i podobień-
stwo swoje (Gen. I, 26), wyciskając na duszy twej 
nieśmiertelnej jakoby piętno swoje promieniem Bó-
stwa swojego. Uczynił cię mało co mniejszym od 
Aniołów (Ps. 3,6), obdarzył rozumem i wolą, dał ci 
serce zdolne miłości, a miłości Bożej, i przeznaczył 
cię do szczęścia wiecznego, do królowania w Nie-
bie, do posiadania Boga samego. 

4) Stworzył cię Bóg z miłości nieskończonej, mi-
łując cię odwiecznie całą miłością swoją, więc cię 
stworzył dla miłości swojej. Przełożył cię nad 
wszystkiem stworzeniem widomego świata; całą 
ziemię i wszystko, co na niej i w niej mieszka, pod-
dał pod moc twoję; ubogacił cię i ozdobił na duszy 
i na ciele nad wszelki wyraz. Dla kogo? na co? Słu-
chaj, co mówi Duch Święty: Pan wszystko udziałał 
sam dla siebie (Przyp. 16, 4), więc i dla ciebie; więc 
jak wszystko, tak i ty służyć Mu wienieneś, 
i wszystko co masz od Boga, ciało i duszę, i wszyst-
kie władze ciała i duszy, wszystkie zdolności i uczu-
cia, siłę i zdrowie, troski i cierpienia, wszystko to na 
służenie Bogu obracać i ofiarować wienieneś. 

Punkt II. — 1) Bóg cię stworzył na to, abyś Mu 
służył w tem życiu, a w przyszłem posiadał Go. Słu-
żyć Bogu jest sprawą główną, i głównym celem czło-
wieka. Na to cię tylko Bóg stworzył: bo wszystko 
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udziałał sam dla siebie. Nikt nie jest stworzony na 
to, aby opływał w majętności, w zaszczyty, w rozko-
sze, aby nabywał wziętości i sławy ziemskiej, aby się 
ubogacał w naukę dla upodobania rozumu swo-
jego; lecz na to tylko, aby przez wszystko i we 
wszystkiem służył Bogu: bo to jest wszystek czło-
wiek (Ekkl. 12, 13); tak, iż na zapytanie, co jest czło-
wiek? należałoby tylko odpowiedzieć: sługa Boży. 

2) Służyć Bogu jest jedynym końcem człowieka; 
i jedyną sprawą jego. Chociażby kto z poklaskiem 
świata rządził światem całym, chociażby świat cały 
zyskał, chociażby całym światem władał; chociażby 
mądrość i naukę całego świata przewyższył; cho-
ciażby mu się cały świat kłaniał, chociażby go świat 
cały czcił i wielbił; jeźli nie służy Bogu jak służyć po-
winien, taki mędrzec, bogacz i władca przed obli-
czem Nieba jest niczem: i owszem, nieużytecznym 
i szkodliwym ziemi ciężarem. A przeciwnie, cho-
ciażby kto nic dla świata uczynić nie mógł; cho-
ciażby całe życie ciężką niemocą, do łoża boleści był 
przykuty; chociażby w zapomnieniu od wszystkich, 
cały wiek swój przepędził w najciemniejszym kącie; 
chociażby był nieznanym i wzgardzonym od 
wszystkich; jeźli służył Bogu, uczynił dosyć, bo wy-
brał tę sprawę jedyną, bo dopiął tego jedynego celu, 
na jakim stworzonym został. 
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3) Służyć Bogu jest naszym ostatecznym końcem 
i walną sprawą, od której dobrego ukończenia za-
leży pokój i nasycenie duszy naszej. Albowiem do-
piąwszy tego ostatecznego końca, i tę ostateczną 
sprawę wygrawszy, będziemy zupełnie spokojni, 
chociażby nam zbywało na wszystkiem, chociażby 
nas wszystko inne zawiodło i zwiodło. I przeciwnie, 
zaniedbawszy tej sprawy, nie dopiąwszy tego 
końca, chociażbyśmy we wszystko inne opływali 
i wszystko inne czynili, będziemy zawsze w trwo-
dze i w niepokoju: bo nasze pożądanie pędzi nas 
koniecznie ku rzeczom wyższym. A jako kamień od 
ziemi rzucony w powietrze, znowu na ziemię 
spada, tak człowiek, wyszedłszy od Boga, na powrót 
do Boga dąży, i nie uspokoi się aż zdąży — bo Bóg 
jest ostatecznym końcem człowieka. 

4) Służyć Bogu jest końcem najwyższym i naj-
większą sprawą człowieka, bo od tego zależy szczę-
śliwa albo nieszczęśliwa wieczność jego, bo złe za-
kończenie tej sprawy jest stratą niczem się wyna-
grodzić i powetować niemogącą; bo zbłądzenie od 
tego końca jest na zgubę wieczną. W godzinę 
śmierci ta tylko sprawa trwożyć nas będzie. 

Służyć Bogu jest końcem jedynym, ostatecznym, 
najwyższym, jest sprawą główną, największą. Więc 
dążyć do tego końca ze wszystkich sił twoich, więc 
oddać się zupełnie tej sprawie, jest głównym, jedy-
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nym, ostatecznym i największym obowiązkiem 
twoim. Człowiek stworzon jest od Boga i dla Boga; 
więc Bogu służyć powinien. Tak jest. Więc ty, który 
to czytasz, winieneś Bogu służyć. Niech świat co 
chce mówi, niech się ciało zżyma, niech się diabeł 
wścieka, ty służ Bogu, boś służyć powinien. Niebo, 
ziemia i piekło, każde swym językiem wołają na cię: 
„służ Bogu”. 

Punkt III. — A należy służyć Bogu w sposób, 
jaki Mu się podoba, to jest pełniąc wolę Bożą we 
wszystkiem… Nie masz w tem najmniejszej wątpli-
wości. Sługa to musi czynić, co mu pan każe, jak mu 
pan każe; inaczej bowiem źle służy i nagrody nie 
wart, owszem, gniewu i karania godzien. Sługa 
chcący służyć panu swemu inaczej jak pan chce 
i każe, albo się natrząsa z pana swego, albo szalony 
jest. Więc natrząsa się z Boga i po szalonemu czyni, 
kto Bogu nie podług woli Jego, lecz podług woli wła-
snej chce służyć. Jakiejże może spodziewać się na-
grody? Same dobrodziejstwa nawet zamieniają się 
nam w przykrość, jeźli nie są nam czynione podług 
pragnień naszych; cóż dopiero służba? Stąd uczynki 
najlepsze same w sobie, jeźli nie są spełniane we-
dług woli Bożej, są uczynkami czczemi i żadnej 
wartości nie mają. Nie mam chęci do was, mówi Pan 
Zastępów: i daru nie przyjmę z ręki waszej (Malach. 
I, 10). Dla czego? Przecieśmy pościli, a nie wejrzałeś: 
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poniżyliśmy dusze nasze, a nie widziałeś? I odpo-
wiedział Pan Izraelitom: Oto w dniu postu waszego 
najduje się wola wasza (Iz. 58, 3). Czynili ofiary 
Panu, na sposób swój; pościli według woli swojej, 
nie zaś według upodobania Bożego, i Bóg wzgardził 
ofiarami i postami ich. 

Z tego się jasno okazuje i sam rozum to widzi, że-
śmy winni służyć Bogu nie w sposób, jaki nam się 
podoba, lecz w sposób, jaki się podoba Bogu. Roz-
waż dobrze tą główną prawdę, prawdę zasadniczą, 
i wyryj ją głęboko w sercu i w umyśle twoim. Więc 
jeźli Bóg nieskończenie mądry zechce, byś Mu słu-
żył w pogardzie, w ubóstwie, w chorobach, w klę-
skach, prześladowaniu; byłbyś w buncie przeciw 
Bogu, gdybyś Mu chciał służyć w bogactwie, w za-
szczytach, w zdrowiu i we wszystkiem doczesnem 
powodzeniu. Więc winieneś być obojętnym na 
wszelki sposób służby, w jaki podoba się Bogu, abyś 
Mu służył: to jest, obojętnym na stopień doskonało-
ści, do jakiego Bogu się podoba powołać cię, i na 
warunki, w jakich się podoba Bogu postawić cię. 

Ta święta obojętność, i jej zastosowanie, winny 
być głównym owocem tego rozmyślania. Ku czemu 
wielce dopomoże: 1) w umyśle żywe i jasne pojęcie 
tej prawdy: żeś stworzony od Boga i dla Boga; 2) 
w sercu i w woli, mocne i skuteczne ogólne posta-
nowienie służenia Bogu w sposób, jaki się Jemu sa-
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memu podoba, a jaki ci w ciągu niniejszych ćwiczeń 
okazać raczy. 

 
Uczucia czyli akty, wypływające  

z rozmyślania o końcu człowieka. 
 

I. Akt wiary, iż wierzysz mocno i niezachwianie, 
że służyć twojemu Stwórcy, jest twoim ostatecznym 
końcem, twoją sprawą jedyną, największą i główną; 
i że wszystkie rzeczy stworzone, są tylko środkami 
zrządzonymi ku dojściu do tego końca. 

II. Akt obojętności co do czterech następnych 
rzeczy: 1) co do służenia Bogu bądź we czci, bądź 
w pogardzie; 2) bądź w ubóstwie, bądź w dostat-
kach i wygodach życia; 3) bądź w zdrowiu, bądź 
w chorobie; 4) bądź w życiu długiem, bądź w życiu 
skróconem przez trud i niewczasy. 

III. Akt ofiarowania się Bogu z gotowością unika-
nia i odrzucania tego wszystkiego, co nas oddala od 
naszego ostatecznego końca, tudzież znoszenia 
i czynienia wszystkiego tego, co nas skuteczniej do-
prowadza do tego końca; czyli innemi słowy: goto-
wość dojścia do takiego stopnia doskonałości, do ja-
kiego Bóg zechce nas powołać w ciągu obecnych 
ćwiczeń. 
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Do takowego usposobienia wielce pomoże wiara 
praktyczna w następujące prawdy ewangeliczne:  

1) Lepiej tobie z jednem okiem wnijść do żywota 
wiecznego, niźli dwoje oczu mając, być wrzuconym 
do piekła ognistego (Mat 18, 9).  

2) Pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z człon-
ków twoich, niźliby miało być wrzucone wszystkie 
ciało twoje do piekła (Mat. 5, 29).  

3) Cóż pomoże człowiekowi, jeźliby wszystek 
świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął? abo co 
za odmianę da człowiek za duszę swoję? (Mat. 16, 26).  

Co mi pomoże być bogatym, zdrowym, szczę-
snym i we czci u ludzi, jeźli tym sposobem mam być 
potępionym? A co mi zaszkodzi być nędznym, ubo-
gim, zbolałym i wzgardzonym, jeźli przez to mam 
być zbawionym? Pamiętaj dobrze na te dwa pyta-
nia: co mi to pomoże? co mi to zaszkodzi? 

IV. Akty: 1) wdzięczności za dobrodziejstwa otrzy-
mane z rąk Stwórcy twego; 2) żalu za nadużywania 
darów Jego, tak co do stworzeń, jak co do władz du-
szy i ciała twego; 3) miłości względem Boga, który cię 
umiłował pierwszy miłością bez granic; 4) czystości 
zamiarów w każdej sprawie, i we wszystkich rze-
czach; 5) nadziei i pragnienia posiadania Boga, który 
jest ostatecznym końcem naszym. 

NB. W tych pięciu ostatnich aktach nie należy się  
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długo zabawiać; albowiem głównym celem i owocem 
tego rozmyślania jest obojętność na sposób służenia 
Bogu: to jest gotowość służenia Bogu w ten sposób, 
w jaki Bóg zechce, abyśmy Mu służyli. 

Dlatego większą część godziny przeznaczonej na 
to rozmyślanie, należy użyć na pracę nad sobą, 
ażeby dojść do tej obojętności świętej i wzniosłej. Je-
żeli nie masz jeszcze ku niej serca, zapragnij je przy-
najmniej i proś gorąco Boga, aby ci jej udzielił. 
W każdym razie nie zrażaj się trudnością, nie trać 
odwagi, bo jeśli Bóg w nieskończonej mądrości od-
mówi ci teraz tej łaski, ufaj, że później z większą ob-
fitością na ciebie je zleje, byleś o nią szczerze Boga 
prosił. 

 

Treść rozmyślania o końcu człowieka. 
 

I. Jesteś stworzony od Boga. Zastanów się nad 
tem: kto z czego? i jakim cię stworzył? Kto? Bóg. 
Z czego? z niczego; więc całą potęgą wszechmocno-
ści swojej. Jakim? na obraz i podobieństwo swoje. 
Jaką miłością umiłował cię? miłością nieskończoną 
i przedwieczną, miłując cię całem Bóstwem swo-
jem. Cóż stąd za wniosek? Oto ten: iż winieneś słu-
żyć Bogu najzupełniej: i wszystkich darów Jego na 
służbę Jego używać. 

II. Jesteś stworzony od Boga, abyś Go znał, kochał  
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i służył Mu w tem życiu dla posiadania Go w życiu 
przyszłem. Więc:  

1) Służenie Bogu jest głównym i istotnym końcem 
twoim. Bóg cię nie stworzył dla bogactw, dla zabaw, 
dla zaszczytów, lecz na to tylko, abyś Mu służył. 

2) Służenie Bogu jest twoimi końcem jedynym. 
Choćbyś największych dziwów dokonał na świecie, 
a nie dla Boga je zdziałał, na coć się zdadzą? — Na nic.  

3) Służenie Bogu jest twoim końcem ostatecz-
nym. I dlatego dusza twoja nie dozna prawdziwego 
pokoju, dopóki tego końca nie znajdzie.  

4) Służenie Bogu jest końcem największym, bo 
odeń zależy wieczność szczęśliwa albo nieszczęśliwa. 

III. Należy służyć Bogu w sposób, jaki On zechce; 
bo nie masz nikogo, komu by się podobała służba 
przeciw woli Jego: więc winieneś być obojętnym na 
to, czy służyć Bogu w bogactwie, czy w ubóstwie, 
w szczęściu, czy nieszczęściu; w zaszczytach, czy 
w poniżeniu; w pomyślności, czy w przeciwno-
ściach; w zdrowiu, czy w chorobie; w życiu dłu-
giem, czy krótkiem; w tym, czy w innym stanie, a 
w obranym już stanie w tym, czy w innym stopniu 
doskonałości, byleś Mu służył według woli Jego. 

(Po tem rozmyślaniu odczytać możesz z Naśla-
dowania Jezusa Chrystusa księgi III,  

rozdz. IX i XXXVII.) 
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CZYTANIE 
zastosowane do pierwszego rozmyślania, 

które się nazywa fundamentem, to jest 
podstawą rozmyślań innych. 

 
§ I. 

 

I. 1) W każdem przedsięwzięciu należy uważać 
najprzód na koniec, ku któremu wszystko zmierza. 

Chcąc przeto za pomocą ćwiczeń duchownych 
poprawić obyczaje człowieka, potrzeba przede 
wszystkiem zwrócić uwagę jego na koniec stworze-
nia jego; aby ku temu końcowi skierować nie tylko 
poprawę całego żywota, ale nadto i sposób tej po-
prawy. 

2) Celem niniejszych ćwiczeń jest także prowa-
dzenie duszy bezpieczną drogą doskonałości do po-
siadania tego ostatecznego końca; a więc najprzód 
należy obeznać duszę z jej ostatecznym końcem, ku 
czemu właśnie służy to pierwsze rozmyślanie. 

3) Jako do każdego gmachu, tak i do gmachu du-
chownego doskonałości chrześcijańskiej potrzebny 
jest fundament. Fundamentem tego gmachu du-
chownego jest to rozmyślanie, bo jako fundament 
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utrzymuje i dźwiga budynek cały, tak to rozmyśla-
nie utrzymuje i dźwiga cały gmach duchowny; na 
niem się opierają wszystkie części jego, co się czuć 
daje we wszystkich trudnościach, a szczególniej 
w najważniejszej sprawie, w sprawie obioru stanu, 
lub stopnia doskonałości, w jakim Bogu służyć 
mamy. Prawdziwa naprawa obyczajów zależy na 
służeniu Bogu w sposób, jaki Mu się podoba; a tego 
dokonać nie zdołamy bez tej świętej obojętności, 
które jest jakoby równowagą woli naszej z wolą 
Bożą. Ta równowaga jest głównym owocem tego 
rozmyślania. Więc to rozmyślanie wpływa na cały 
bieg, na cały tok ćwiczeń  duchownych, i słuszna 
nazwać je podstawą i fundamentem, bo jest warun-
kiem koniecznym do odniesienia z ćwiczeń du-
chownych pożądanej korzyści. 

II. A stąd: im się lepiej uda to rozmyślanie, tem 
lepiej udadzą się następne; a im głębiej się ten fun-
dament wkopie, tem wyższym i mocniejszym się 
stanie gmach cały. O jakże usiłować masz, abyś to 
rozmyślanie z wielkiem sercem odbył! Djabeł wie-
dząc, że od głębokiego poznania prawdy w tem roz-
myślaniu zawartej zależy doskonałość i świętość, 
wszelkiemi siłami stara się nam to rozmyślanie 
oziębić; jużto podmuchując rozmaite roztargnie-
nia, już to wystawiając, że to są stare i znane rzeczy, 
nad któremi nie warto zastanawiać się na nowo 
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i gruntownie; lecz, że dosyć jest zlekka je przebiedz, 
jako rzeczy, które się doskonale widzą na pierwszy 
rzut oka; jużto na koniec podsuwając postanowie-
nie podwojenia gorliwości i pilności na jutro; a tym-
czasem kradnie nam ten węgielny kamień duchow-
nego gmachu. 

Nie daj się djabłowi w pole wyprowadzić i nie 
zbywaj lekko tego rozmyślania, lecz owszem, 
chwilę odpocząwszy, powtórz je raz, drugi i trzeci, 
jeźli tego potrzeba, aby się w niem rozogniła dusza 
twa i serce. 

 
§ II. 

 

I. Ze względu na koniec człowieka należy dobrze 
rozważyć dwie prawdy:  

1) Że człowiek jest stworzony od Boga na to, aby 
Go znał, kochał i Jemu samemu służył, dla posiada-
nia Go w życiu przyszłem.  

2) Że wszystkie inne rzeczy stworzone są dla 
człowieka, aby mu dopomagały do osiągnienia 
końca, na który stworzonym został. 

Jako więc człowiek stworzony jest dla Boga, tak 
inne rzeczy stworzone są dla człowieka. I dlatego, 
jako Bóg jest końcem człowieka, tak człowiek jest 
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końcem wszech rzeczy tego świata. A jako służenie 
Bogu jest głównym, jedynym i największym koń-
cem naszym, tak wszystkie rzeczy nie mają innego 
końca jak ten, aby nam służyły ku służeniu Bogu. 

Z tych dwóch prawd wypływają najważniejsze, 
następne dwa wnioski. Najprzód: że o tyle należy 
używać rzeczy stworzonych, i o tyle się od ich uży-
wania wstrzymywać, o ile nam pomagają lub szko-
dzą w dojściu do naszego końca, do Boga. Powtóre: 
żeśmy powinni zachować się w obojętności wzglę-
dem wszystkich rzeczy stworzonych, i pomiędzy 
wszystkiemi te tylko obierać, tych tylko pragnąć, 
które nam lepiej służą, prościej nas prowadząc do 
naszego ostatecznego końca. A więc nie mamy pra-
gnąć raczej zdrowia, aniżeli choroby, raczej bo-
gactw, aniżeli niedostatku, raczej zaszczytów, niźli 
poniżenia, raczej życia długiego, niźli krótkiego, 
lecz względem wszystkich tych rzeczy zupełnie ob-
ojętni być mamy. Pierwszy więc z dwóch powyż-
szych wniosków urządza używanie rzeczy stworzo-
nych: drugi panuje nad naszą ku nim skłonnością. 
Oba zaś zawierają najskuteczniejszy sposób pręd-
kiego postępu na drodze doskonałości. W jednej 
godzinie tego rozmyślania, więcej się nauczyć mo-
żesz, niźli w wielu latach wielkich i uczonych prac 
i poszukiwań. 

II. Skoro nasz umysł jasno pozna, że nie żyjemy  



                             Dzień Pierwszy         71 
 

dla bogactw, zaszczytów i rozkoszy, lecz ze wszyst-
kie rzeczy stworzone są na to, aby ich używanie, lub 
ich odrzucenie służyło nam za środek do zbawienia 
naszego, tedy niewątpliwie wola nasza łatwiej się 
stanie obojętną na wszelką rzecz stworzoną i te 
z nich tylko obierać, tych tylko pragnąć będzie, 
które nam pomagają, lub pomódz mogą do naszego 
ostatecznego końca! 

I w rzeczy samej: środki, jako środki, nie mają 
w sobie innego dobra, jak własność doprowadzenia 
do końca: więc o tyle są tylko do pożądania, o ile ten 
swój obowiązek spełniają. A że chwała ziemska, bo-
gactwa, rozkosze, zdrowie i życie długie, równie jak 
ubóstwo, poniżenie, cierpienie i życie krótkie, są 
tylko środkami przez Boga zrządzonymi do dopro-
wadzenia nas do naszego zbawienia - stąd wniosek, 
że wtedy tylko są dobrymi i godnymi pożądania, 
kiedy nam są pomocne do zbawienia; a wtedy są 
złemi i godnymi nienawiści wszelkiej, kiedy stają na 
przeszkodzie zbawieniu naszemu. A więc wzglę-
dem wszystkich rzeczy, pod każdym innym wzglę-
dem powinniśmy być w zupełnej równowadze, to 
jest obojętności. 

Rzemieślnik jest obojętnym względem narzędzi 
rzemiosła swego; nie zważa na ich pozorną wartość, 
lecz na ich użytek, i tych tylko używa, które mu do 
wykonania danej pracy potrzebne są, innych ani ru 
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sza. Śmiechu godnym byłby, kto by do pisania za-
miast pióra chciał używać berła, kto by do umywa-
nia się zamiast wody chciał używać miodu. Nie 
mniej szalonym byłby ten, kto by powołany od Boga 
do zbawienia się przez życie twarde, w ubóstwie, 
w poniżeniu, w troskach i boleściach, pragnął życia 
miękkiego, pełnego bogactw, rozkoszy i sławy. 

III. Zaprawdę, co mi pomoże żyć w dostatkach 
i  sławie, jeśli przez to mam być potępionym? Co mi 
zaszkodzi żyć w ubóstwie i poniżeniu, jeśli przez to 
mam być zbawionym? Cóż zaszkodziło Łazarzowi, 
że był ubogim i cały w ranach leżał jak pies pod 


