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Wprowadzenie Ks. Prowincjała 
 
 

Każde zgromadzenie zakonne stara się żyć i rozwijać czerpiąc wiele ze wskazówek 
swoich założycieli. Podobnie i my Misjonarze Świętej Rodziny staramy się sami 
wprowadzać w życie myśl naszego Ojca Założyciela Jana Berthiera ale też rozszerzać krąg 
ludzi którzy poznają jego myśli i idee. Ten rok jest ku temu szczególnie naznaczony, 
ponieważ obchodzimy 100 – lecie śmierci naszego Założyciela. Jest to dla nas Misjonarzy 
Świętej Rodziny, duchowych synów Ojca Jana Berthiera, wyjątkowy czas, w którym 
staramy się na nowo i z jeszcze większym entuzjazmem pochylać się nad pozostawionym 
nam przez Ojca Berthiera materiałem literackim.  

Drogi Czytelniku, książka którą trzymasz w ręku to swoistego rodzaju poradnik, 
kompendium wiedzy o tym jak osiągnąć cel najważniejszy dla każdego chrześcijanina tj. 
Niebo. Jasne wskazówki, co do tego jak żyć i postępować mogą pomóc nam odnaleźć 
właściwą drogę, po której mamy kroczyć każdego dnia. Prostota płynąca z tekstu i jasny 
koncept są czymś ważnym w dzisiejszym świecie pełnym relatywizmu i najdziwniejszych 
idei.  

Niech ta kolejna już książka Ojca Berthiera Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny 
przetłumaczona na język polski przyczyni się jeszcze bardziej, aby jego dzieło i myśl były 
coraz bardziej znane dla nas zakonników jak i wielu osób świeckich. 
 
 
Ks. Marian Kołodziejczyk, MSF 
Prowincjał 
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Słowo od Redakcji 
 

Ksiądz Jan Berthier w książce „Klucz do nieba” zawarł całe swoje doświadczenie 
modlitwy. Jako kapłan i misjonarz zdający sobie sprawę z uprawnień jakie otrzymał od 
Kościoła na mocy udzielonego mu sakramentu kapłaństwa i złożonych ślubów zakonnych, 
postanowił podarować swoim czytelnikom i słuchaczom klucz do Nieba. Pewny środek 
kontaktowania się z Panem Bogiem, który w konsekwencji prowadził do budowania 
prawdziwych relacji także z drugim człowiekiem. Czterdzieści lat pracy w Winnicy Pańskiej 
spowodowało u misjonarza Pięknej Pani z La Salette sformułowanie programu budowania 
szczęścia poprzez najbardziej proste środki kontaktowania się z Panem Bogiem – poprzez 
wzniesienie serca do Boga i trwanie przed nim przede wszystkim w uwielbieniu i 
dziękczynieniu za dar stworzenia i zbawienia każdego człowieka. Przekonanie, że człowiek 
modlący się jest w sercu Boga, było głębokim przekonaniem ks. Jana, wynikającym z jego 
dziecięcej wiary i zaufania Panu Bogu. 

Po to żeby mówić o modlitwie jak najpiękniej i jak najbardziej przekonywująco 
postanowił, zgodnie ze swoją metodą pracy, ale i szacunku do tradycji Kościoła, sięgnąć 
do skarbca doświadczeń i mądrości Ojców Kościoła pierwszych wieków, jak i autorytetów, 
które żyły i tworzyły w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa. Niepowtarzalne cytaty albo 
parafrazy z dzieł Jana Chryzostoma, Bazylego, Augustyna, Hieronima, Efrema, Tomasza z 
Akwinu, Alfonsa Liguoriego, Jana Marii Vianeya, Korneliusza Lapide i innych stanowią 
bogate i kolorowe nici stanowiące osnowę książki, która nie tyle stała się podręcznikiem do 
modlitwy, ale podzieleniem się własnym i największym doświadczeniem spotkania z Panem 
Bogiem. 
 Adresatami tej książki były różne stany w Kościele. Będąc założycielem dzieła dla 
spóźnionych powołań i głównym jego animatorem, ks. Berthier usiłował zebrać całość 
swoich doświadczeń w tym względzie i przekazać je swoim uczniom. Dlatego to oni byli 
pierwszymi recenzentami tej pozycji. Oczywiście pracując w Grave nie zerwał swoich 
kontaktów ze swoimi czytelnikami. Przypomnijmy, że „Klucz do Nieba” był jedną z 
ostatnich wydanych przez niego książek (1903 r.). Posiadał liczne grono osób, które 
oczekiwały na kolejną publikację. Poprzez „Klucz do Nieba” prowadził dialog z ludźmi, 
których nie spotkał fizycznie, ale którzy traktowali jego książki jako narzędzie do 
formowania swoich serc i sumień w duchu nauczania Kościoła Katolickiego. Dzięki tym 
pozycjom był dla nich, i to nie ulega wątpliwości, kierownikiem duchowym. 

Dzięki bardzo dobremu tłumaczeniu ks. Mariana Bociana otrzymujemy tekst 
rozważań o modlitwie, który ma wymiar ponadczasowy. Bardzo wiele sformułowań na 
temat modlitwy np. uwielbienia mogłoby prawie w całości zostać wykorzystane przez  
kaznodziejów, wykładowców omawiających tę formę modlitwy. Na przykład: „Piękna jest 
ta myśl Epikteta. Świat jest świątynią wystawioną w tym celu, by w niej służono Bogu. 
Człowiek jest przeznaczony do wypełniania funkcji kapłańskich. Wszystkie stworzenia 
przyczyniają się swoim bytem i pracą do utrzymania człowieka, by ten oddawał się w tej 
świątyni sprawowaniu kultu Bożego” (Klucz do Nieba). 

Zastrzeżenie. Trudno przykładać do tekstu, który ukazał się sto pięć lat temu, miary 
współczesnej oceny twórczości mówiącej o modlitwie. Jednak modlitwa jako locus 
theologicus jest mniej podatna na „zużywanie się” w praktyce niż inne dziedziny życia 
religijnego. Po to jednak, byśmy czytali krytycznie ten tekst i eliminowali rzeczy ewidentnie 
nieaktualne nasi współbracia ks. dr Adam Sobczyk i ks. Karol Wacholc  zbadali i opisali tę 
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część spuścizny pisarskiej Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera. Dziękujemy im za to. 
Uczynili to w Roku Berthierowskim, kiedy jako Polska Prowincja oddajemy cześć „Staremu 
Misjonarzowi” jak o sobie przekornie mówił do swoich czytelników. Cieszymy się, że oprócz 
ważnych uroczystości z tej okazji, jako owoc tej rocznicy będziemy mogli „dotykać” duszy 
naszego duchowego Przewodnika i uczyć się od Niego modlitwy. 

„Klucz do Nieba” jest drugą pozycją wydaną w serii „Berthierana”. Jako Centrum 
Duchowości Świętorodzinnej wydaliśmy w formie jeszcze bardziej dostępnej malutką 
książeczkę pt. „Barwy modlitwy”, której treść stanowiły cytaty z „Klucza do Nieba” i zdjęcia 
artysty fotografika pana Mieczysława Wrońskiego. Ta niewielka pozycja zapoczątkowała 
serię „Cukierki Ojca Jana”. Pragniemy w ten sposób otworzyć twórczość Ojca Założyciela 
szerszemu gronu czytelników a zwłaszcza młodzieży. 
 
 
Ks. Adam Bajorski msf 
Odpowiedzialny za Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku 
 
  
W uroczystość Objawienia Pańskiego 2009 roku 
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Modlitwa jako środek do zbawienia 
 
 Ksiądz Jan Berthier ukazał uniwersalny wymiar modlitwy w życiu człowieka w jej 
praktycznym wymiarze i skuteczności. Modlitwa, to prosty i skuteczny środek do 
zjednoczenia z Bogiem i osiągnięcia zbawienia. Modlitwa pojedynczych osób, rodzin, i 
wspólnot zakonnych, jak cała modlitwa Kościoła, ukazuje sens wiary i życia ludzkiego 
zjednoczonego w Bogu. Modlitwa jest środkiem, w którym człowiek ma swoje podmiotowe 
znaczenie. W nim dokonuje się przemiana, on dochodzi przez modlitwę do zjednoczenia z 
Bogiem, który jest Miłością. Poznanie modlitwy nie zamykało się w wykładzie Ojca 
Założyciela na samej tylko wiedzy, na teoretycznym rozważaniu jej możliwości. Raczej 
prowadził on swoich słuchaczy i czytelników do praktycznego wykorzystania modlitwy w 
życiu codziennym1. 
 
1. Powszechność powołania do modlitwy 
 

Rozpoczynając realizację tematu modlitwy jako środka do zbawienia, Ojciec 
Założyciel przedstawia powszechność powołania człowieka do zbawienia, w którym 
znaczącą rolę odgrywa modlitwa. Skupia się głównie na podkreśleniu roli modlitwy 
osobistej, rodzinnej i zakonnej. 

Praktyka modlitwy odzwierciedla się według nauczania Sługi Bożego poprzez 
modlitwę ustną oraz wewnętrzną. Jego zdaniem, w modlitwie ustnej wypowiadanie 
modlitwy łączy się z uniesieniem serca ku Bogu. Do tego rodzaju modlitwy zaliczył: 
modlitwę osobistą, oraz wspólnotową rodziny i Kościoła. Natomiast modlitwa wewnętrzna 
nie potrzebuje wypowiadania słów, gdyż jest modlitwą serca. Ten rodzaj modlitwy widział 
w rozmyślaniu, kontemplacji oraz w aktach strzelistych. Oba rodzaje modlitwy posiadają 
cechę skupienia serca na Bogu, dlatego dają człowiekowi podstawę do apostolatu wśród 
ludzi jak i możliwość zjednoczenia z Bogiem2. 

Modlitwa osobista zdaniem Berthiera może być tak ustna jak i wewnętrzna. Jest 
kierowana ku Bogu we własnej lub innych intencji. Gdy jest wypowiadana, skłania do 
pobożności, do uległości wobec Boga wskutek „wylewu” uczucia płynącego z duszy ku 
ciału3. 

Modlitwa kierowana sercem poprzez uczucia jest możliwa dla każdego. Gdyby 
jednak serce nie mogło przedstawić Bogu myśli lub pragnienia, wtedy zalecał z korzystania 
z modlitw Kościoła, aby z nich czerpać prośby, myśli  i uczucia4. Wskazywał do 
odmawiania zwłaszcza Modlitwę Pańską. 

Do modlitwy ustnej zaliczył także modlitwę wspólnoty rodzinnej i wspólnoty 
zakonnej. Modlitwa ta, odmawiana w duchowej jedności, jest skuteczniejsza i milsza Bogu 
od modlitwy osobistej. Uznaje jako szczęście, możliwość zanoszenia wspólnej modlitwy do 

 
1 Por. A. J. Sobczyk. Droga do doskonałej miłości Boga. dz. cyt. s. 199. 
2 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 39.  
3 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a. 12; J. Berthier. La clé. s. 185-189; 

KKK 2702-2703. 
4 Podaje skuteczny sposób odmawiania modlitwy osobistej, polegający na modlitwie sercem i 

wypowiadaniu przy każdym oddechu jednego słowa z Modlitwy Pańskiej lub innej modlitwy. W 

czasie między oddechem nakazuje myśleć o znaczeniu wypowiadanego słowa lub o godności 

Osoby, do której się modli. W tej modlitwie duch i serce są skierowane na wypowiadanie słowa 

skierowanego do Boga. Trzeba pamiętać o Bogu częściej niż się oddycha. Por. Grzegorz z 

Nazjanzu. Orationes theologicae 1,4: PG 36.16 B;. J. Berthier. La clé. s. 190-191. 
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Boga w obrębie zakonu, parafii czy diecezji. Z tej modlitwy rodzą się cnoty ewangeliczne, 
duch modlitwy i gorliwość do służby Bogu5. 

Rodzina, pozostała dla Sługi Bożego centrum dla najgłębszych odniesień w 
relacjach ludzkich i społecznych. W rodzinie człowiek dojrzewa pod okiem rodziców, 
których życie w sobie przedłuża. Jest im winny wdzięczność pierwszą po Bogu za to, że 
stali się względem niego narzędziem Opatrzności Bożej. Funkcjonowanie rodziny w 
codzienności jej zadań i obowiązków domaga się Bożego umocnienia, którego źródłem jest 
modlitwa. Najlepsze nawet wychowanie dziecka, bez modlitwy, nie będzie skuteczne. W 
braku modlitwy rodziców upatrywał także Ojciec Założyciel trudności rodzinne, płynące: ze 
złego przykładu, z braku autorytetu rodziców u dzieci, z wyboru sprzeciwiającej się Bożym 
przykazaniom, ale po ludzku łatwiejszej drogi postępowania, z osłabienia więzi w rodzinie, 
z różnego rodzaju nieszczęść  i rozpaczy. To z rodziny płyną relacje otwierające człowieka 
na społeczność, na wspólnotę, dlatego tak wielkie zdaniem Berthiera jest znaczenie 
rodziny dla życia człowieka. Rodzina posiada Boże prawa, które społeczeństwo powinno 
respektować6.  

Zdaniem Berthiera troska o dobro wspólne powinno się przejawiać troską o 
rodzinę, a ta powinna się opierać na wznieceniu i podtrzymywaniu w rodzinie 
modlitewnego ducha. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny domagał się jak 
najpowszechniejszej praktyki rodzinnej modlitwy wspólnej. Chciał, aby rodziny modliły się 
rano i wieczorem, wspólnie. Wskazywał  na częstą modlitwę rodzinną dla uproszenia łask, 
dla dziękowania za już otrzymane. Domagał się także by rodzina chrześcijańska miała w 
swoim domu na eksponowanym miejscu obraz Świętej Rodziny. Był przekonany o 
skuteczności i konieczności modlitwy zjednoczonych w rodzinie serc, dla umocnienia 
trwałości rodziny i świętości małżeństwa. Rodzinna modlitwa umacnia członków rodziny i 
dobre relacje pomiędzy nimi. Zachęcał do jej praktykowania, aby stała się codzienną 
praktyką7. Zalecał dla osiągnięcia tego celu wspólne odmawianie: różańca (lub tylko 
Modlitwy Pańskiej, „Zdrowaś Maryjo”, „Wierzę w Boga”), przykazań Bożych i kościelnych, 
aktów wiary, nadziei, miłości i żalu, modlitwy za dusze w czyśćcu. Na zimowe wieczory 
proponował czytanie w rodzinie duchowej lektury8. 

Modlitwa rodzinna i wspólnotowa była zdaniem Sługi Bożego pochodną tej 
modlitwy, jaką wierni Kościoła zanoszą do Boga. Szczytem modlitwy zanoszonej przez 
Kościół jest Msza święta. Tu złączone zostają modlitwy Kościoła z Najświętszą Ofiarą Pana 
Jezusa. Przez uczestnictwo w Eucharystii człowiek oddaje Bogu cześć i wyprasza 
zbawienne łaski, dziękuje Bogu i ofiaruje swoje zadośćuczynienie, uprasza miłosierdzie 
Boże dla siebie, dla innych grzeszników, dla dusz w czyśćcu cierpiących. Berthier wymaga 
uczestnictwa w Eucharystii zarówno w niedziele jak i w uroczystości, a dla zwiększenia 
rozwoju duchowego także w inne dni9. 

 
5 Por. La clé. s. 191-195. 
6 Por. J. Berthier. La clé. s. 191-192. 
7 Por. A. Sobczyk. Modlitwa Rodzinna w nauczaniu Księdza Jana Berthier. W: Posłaniec 

Świętej Rodziny. 101(2005)3-4. s. 8-9. 
8 Berthier nawiązuje do nakazu Leona XIII, zawartego w liście apostolskim z 14.06.1892 

roku, by członkowie Stowarzyszenia Świętej Rodziny odmawiali swoje modlitwy przed obrazem 

Świętej Rodziny. Ten obraz ma pomóc w modlitwie uważnej, gorliwej i odpowiednio 

ukierunkowanej. Przede wszystkim ma jednak zjednoczyć członków rodziny chrześcijańskiej z 

Osobami Świętej Rodziny. Zob: Leon XIII. List apostolski. Neminem fugit z 14.06.1892. dz. cyt. s. 

9-10; J. Berthier. Kult. s. 159; Tenże. La clé. s. 270-274. 
9 Por. J. Berthier. La clé. s. 196-200. Na temat Eucharystii zob: J. Berthier. Książka.  s. 246-

257; Tenże. L'art d'être heureux. Grave 1904. s. 72-82; Le fidèle. s. 62-65. Podaje, że oprócz mszy 
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2. Przymioty modlitwy 
  

Ojciec Założyciel pragnął przezwyciężyć ociężałość modlitewną swoich czytelników, 
słuchaczy i uczniów, przez ukazywanie praktycznego znaczenia, jakie modlitwa posiada w 
całym życiu człowieka. Jego zachęta w tym kierunku opierała się na przekonaniu o pełnej 
skuteczności modlitwy, o jej łatwości i konieczności. 

W modlitwie jako źródle duchowych pociech i łask upatrywał skuteczności 
duchowej, a skuteczności praktycznej, gdy przedstawiał modlitwę jako łatwiejszą formę 
pobożności od innych obowiązujących chrześcijan form. Wielkość modlitwy upatrywał 
przede wszystkim w jej możliwościach wyniesienia człowieka do spotkania z Bogiem. Stąd 
najkonieczniejszym warunkiem modlitwy było zdaniem księdza Berthiera, serce wzniesione 
do Boga wraz z pragnieniami dobra, które tylko sam Bóg dać może10.  

W dalszej części swojego wykładu Założyciel traktował o zbawiennych zasługach, 
których człowiek na modlitwie łatwo ma możliwość dostąpić. Zalecał modlitwę zwłaszcza 
wtedy, gdy nie wszystko, co podoba się Bogu, było możliwe do wypełnienia. Natomiast dla 
zaniedbania modlitwy usprawiedliwienia nie znajdował. To na modlitwie człowiek ze swoją 
słabością ma powierzyć się Miłosierdziu Bożemu, gdyż z tego źródła otrzyma zbawienne 
wsparcie i pomoc. Łatwość modlitwy idzie w parze z jej ogólną dostępnością11. 

Modlitewny kontakt z Bogiem przynosi człowiekowi owoce w postaci pociechy, 
radości i pokoju. Dla zmagających się pokusami i odprawiających ćwiczenia pokutne niesie 
umocnienie i zapał w walce ze złem. Odwrotnie w opinii Berthiera dzieje się z ludźmi 
oderwanymi od Boga i modlitwy. Ich szybko przemijające radości nie sprzyjają modlitwie i 
nie pozwalają też na doznanie przez nich Bożego, radosnego pokoju. Dla osiągnięcia tego 
celu wzywał takich bezbożników do nawrócenia12. 

Modlitewna łączność człowieka z Bogiem jest, co podkreśla Berthier, wyniesieniem 
istoty ludzkiej do niebywałej wielkości. Ta relacja pomiędzy stworzeniem a Stwórcą 
wymaga rozumnego aktu, do którego wezwany został przez Boga tylko człowiek13. Według 
Berthiera Bóg modlitwą jak „złotym łańcuchem” pociąga człowieka ku sobie, a ten zwraca 
się i patrzy ku Niemu. W tym wejrzeniu dokonuje się obdarowanie, uszlachetnienie 
człowieka. Dusza zbliżająca się w modlitwie ku Bogu wydoskonala się, przyjmuje 
oczyszczenie z grzechów i moc zarówno do walki ze złem jak i do praktykowania 
sprawności duchowych14.  

Ojciec Założyciel wykazywał bezwzględnie największą skuteczność modlitwy. 
Stwierdzał, że jako zadośćuczynienie za grzechy jest ona zasługująca, a jako wyproszenie 
łask jest skuteczna. Człowiek ufnie modlący się i zanoszący prośbę oddaje cześć Bogu, co 
łączy się z hojną wzajemnością, owocnością modlitwy. Modlitwa pod wpływem łaski, 

 
świętej Kościół wprowadził inne modlitwy i nabożeństwa ze śpiewem oparte na modlitwie 

brewiarzowej. 
10 W swym wykładzie opiera się głównie na nauce świętego Tomasza z Akwinu, dotyczącym 

modlitwy i łaski. Na jej podstawie stwierdza, że już sama myśl i chęć modlenia jest łaską Boga. 

Kiedy człowiek się modli, wówczas jest wspomagany przez łaskę Bożą, a kiedy modlitwa jest 

godziwa pokorna i pobożna, przynosi szczególną pomoc Bożą. Por. Tomasz z Akwinu. Suma 

teologiczna. II-II. 83. a 15; I-II. 109. a. 2-8; J. Berthier. La clé. s. 1-7. 
11 Berthier szerzej ten temat rozwija, omawiając praktykę modlitwy. Zob: J. Berthier.  

La clé. s. 7-8. 
12 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 83. a 13; J. Berthier. La clé. s. 8-14. 
13 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 83. a 10; J. Berthier. La clé. s. 14. 
14 Por. J. Berthier. La clé. s. 17-19. 
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wzniesiona z wiarą ku Bogu jest czynem zasługującym, jeśli jest zanoszona w stanie łaski 
uświęcającej15. 

Ponieważ Bóg dał człowiekowi nakaz modlitwy, ksiądz Berthier odczytał w tej 
konieczności absolutną i zbawienną dla człowieka wartość modlitwy. Nie spełnienie tej 
konieczności uznał za równoznaczne z grzechem. Natomiast ze względu na unikanie zła i 
nabywanie cnót wskazał modlitwę jako środek konieczny do osiągnięcia celu ostatecznego 
człowieka16. 

Poza Bożym nakazem modlitwy (por. Łk 18,1), kwestię konieczności modlitwy 
poparł ksiądz Berthier przykładami z życia Pana Jezusa i Matki Bożej oraz innych świętych i 
Ojców Kościoła17. Ukazał w ten sposób w religijnej postawie modlitwy otwartą dla 
człowieka możliwość uproszenia dla siebie lub kogoś innego łask tak dla duszy jak i ciała18. 
Obowiązek modlitwy, co podkreślał, wynika z natury człowieka. Stąd duchowość jednostki 
jest wypadkową relacji osoby do Osoby. Bóg troszcząc się o zbawienie człowieka wymaga 
modlitwy. Przez modlitwę kształtuje w człowieku postawę miłości Boga i bliźniego, 
uzdalnia do szlachetnego i godnego życia19. 

Na fundamencie modlitwy położył Berthier całą postawę człowieka wobec Bożych 
przykazań. Ich wypełnienie zależy od modlitwy, a modlitwa od serca, które przedmiotem 
miłości uczyniło Boga. Dlatego według Ojca Założyciela rozwój duchowy jest procesem, w 
którym wychodząc od modlitwy podejmowanej z obowiązku przechodzi się do pragnienia 
modlitwy - do spotkania z Bogiem. W tym procesie człowiek jest wspierany łaską Bożą, 
aby wysiłek rozumu i woli przemógł opory świata naturalnego i pozwolił do wejścia w 
obręb głębi Bożej. Dzięki tej łasce możliwe jest nie tylko unikanie grzechów, ale także 
praktyczny postęp w cnotach20. 

Dla Sługi Bożego nie tylko potrzeby, ale zwłaszcza dobre usposobienie modlącego 
miało istotne znaczenie w relacji z Bogiem. Stąd jego wykład na temat przymiotów 
modlitwy, przy założeniu, że słaba owocność modlitwy wynika z niedoskonałości 
usposobienia. Skuteczność modlitwy łączył Berthier  z jej przymiotami. Najważniejszym 
przymiotem określił dobrą intencję. W tym przymiocie widział pragnienie modlącego do 
oddania czci Bogu i uproszenia sobie łask. U podstaw dobrej intencji widział wolę 
modlitwy, z której wypływa zarówno intencja jak i modlitwa. Poza intencją oddania chwały 
Bogu, wyróżniał intencje czysto ziemskie, w których zawierały się prośby o dobra 
materialne. Nie nazywał ich złymi, ale twierdził, że zdradzają nadmierne przywiązanie do 
dóbr doczesnych. Dlatego bardziej skłaniał czytelnika do modlitwy w intencjach 
ukazujących pragnienie świętości i szlachetności modlącego: o przebaczenie grzechów, o 

 
15 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 114. a 2; J. Berthier. La clé. s. 19-22. 

Istnieje jednak inny rodzaj zasługi, którą Bóg przyznaje nawet grzesznikom, wynagradzając ich  

za dobre czyny na ziemi i dając łaskę do nawrócenia. By ją otrzymać wystarczy łaska uczynkowa, 

pod wpływem, której działa. Modlitwa grzesznika ma taką wartość wobec Boga, że przyznaje On 

proszącemu odpowiednią nagrodę w zależności od jego wiary i oddania podczas pełnienia dobrych 

czynów. Bóg wysłuchuje grzesznika nie na podstawie sprawiedliwości, ale wskutek swego 

miłosierdzia. 
16 Por. J. Berthier. La clé. s. 43. 
17 Por. Tamże. s. 43-45. 
18 Por. J. Berthier. Kult. s. 145; J. Berthier. L'homme. s. 377-379; Tenże. Le jeune homm  

comme il faut. La Salette 1896. s. 331-333. 

19 Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 56. 
20 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna.  I-II. 109 a 1-10; J. Berthier. La clé. s. 46-60. 
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nabycie cnót, o pogłębienie miłości do Boga. Uzasadniał wzniosłość intencji, intencjami 
najwyższej wartości, które składał Ojcu Niebieskiemu na modlitwie Jezus. Podkreślił 
zachętę Kościoła o łączeniu się z intencjami modlitwy Zbawiciela wszystkich ochrzczonych. 
Zwłaszcza kapłani podczas modlitw i przy sprawowaniu Eucharystii powinni być złączeni z 
intencjami Jezusa Chrystusa, gdyż nie ma nic lepszego nad to zjednoczenie21. 

Drugim przymiotem owocnej modlitwy, zdaniem Sługi Bożego jest dobre jej 
przygotowanie. W tym postulacie zawarł konieczność oderwania się człowieka od jego 
codziennych spraw i skierowanie ku Bogu, np. poprzez odpowiednią lekturę duchową. 
Uwaga skupiona na Bogu podczas modlitwy jest wyrazem prawdziwej miłości do 
Wszechmocnego, otwarciem na Jego słowa i swego rodzaju wpatrywaniem się w Oblicze 
Boże. Modlitwa człowieka zatopionego w Bogu staje się miejscem upodobnienia człowieka 
do Boga, a w swej istocie bardziej intymna i owocna22. 

W obrębie wykładu o przymiotach modlitwy umieścił również Berthier zagadnienie 
skuteczności modlitwy. Ta, jego zdaniem, wynika z działania cnót teologalnych w 
człowieku. Ufna modlitwa, wytrwałość na modlitwie, domagają się wiary. Wiara 
prowadząca do celu ostatecznego jest podstawą zbawienia człowieka. Sam Chrystus 
zapewnił o owocności modlitwy zanoszonej z wiarą (por. Mt 21,22) 23. 

Nadzieja chrześcijańska przynosi według Berthiera zaufanie na modlitwie. Bez tego 
zaufania modlitwa staje się mało owocna, gdyż ukazuje u człowieka małą świadomość 
dobroci Bożej i Jego Miłosierdzia. Odwrotnie jest z nadzieją. Ta cnota przynosi ufność, 
która w połączeniu z niezłomną wiarą zmierza w świetle obietnic Bożych do celu modlitwy. 
Modlitwa zanoszona z niezłomną nadzieją i wiarą niszczy wątpliwości, przynosi wielkie 
owoce.  

Wreszcie trzecią cnotę teologalną ukazuje ksiądz Berthier w połączeniu z miłością 
Boga. Cnota miłości jest gwarantem otrzymania na modlitwie tego, co jest konieczne 
człowiekowi do zbawienia. Ta pewność jest podstawą duchowego spokoju24. Moc modlitwy 
płynąca z wiary i nadziei znajduję swoją zasługę w miłości, gdy człowiek miłuje Boga 
ponad wszystko przez wzgląd na samego Boga25. Prawdziwa miłość Boga pozostaje na 
gruncie uwielbienia Boga, a nie na ewentualnych korzyściach stąd płynących. Pierwsze 
miejsce w życiu i modlitwie człowieka należy się samemu Bogu. Do takiego okazywania 
miłości Bogu nawołuje Berthier. Wówczas osiąga się łatwość modlitwy prowadzącej do 
zjednoczenia z Bogiem. Ta modlitwa przyniesie pomnożenie miłości Boga w człowieku i 
wytrwania w niej26. 

Po rozważeniu skuteczności modlitwy opartej na cnotach teologalnych, przechodzi 
Berthier do następnego przymiotu modlitwy - pokory. Sprzeciwia się ona przesadnej 
pewności siebie i nieuzasadnionemu pokładaniu nadziei we własnych możliwościach. W 
człowieku zadufanym w sobie, gaśnie przezorność płynąca z bojaźni przed tym, co ma 
nastąpić. Taki człowiek zaprzestaje modlitwy, co w konsekwencji staje się powodem jego 
późniejszego upadku. Przeciwnie, człowiek pokorny, oddający się Bogu na modlitwie, 

 
21 Nie jest konieczne, by wyrazić intencję w chwili samej modlitwy. Wystarczy ją wyrazić 

wcześniej i udać się na modlitwę ze względu na tę intencję. Nie trzeba tez jej wyrażać formalnie. 

Wystarczy, że ma się wole oddać część Bogu i wypełnić swój obowiązek. Zob: J. Berthier. La clé. 

s. 150-154. 
22 Na temat lektury duchowej według Berthier zob: L'état religieux. s. 313-316 i 394-399. 
23 Por. J. Berthier. La clé. s. 206-207. 
24 Por. Tamże. s. 207-213. 
25 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 27. a. 3; J. Berthier. La clé. s. 245-246. 
26 Berthier rozwija ten temat w książce: L'art d'être heureux. dz. cyt..s. 145-163. 
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otrzymuje moc odparcia pokus i osiągnięcia celu swej wiary. W odniesieniu do pokory i 
pychy Berthier zalecał, częste badanie sumienia dla poznania błędów, żalu za grzechy i 
ufnej prośby o Miłosierdzie Boże27. 

Kolejnym przymiotem modlitwy według Sługi Bożego jest uwaga, czyli precyzyjne 
skierowanie ducha na modlitwę28. Człowiek ze względu na słabości natury nie potrafi łatwo 
i długo koncentrować się na Bogu, dlatego tak ważna jest podczas modlitwy jego pilna 
uwaga29. 

Moc wytrwałej modlitwy, o której mówił Jezus (por. Łk 18, 1-8), daje ojcu 
Berthierowi podstawę do omówienia następnego przymiotu modlitwy, którym jest 
wytrwałość. Na przykładzie naprzykrzającej się wdowy ukazał, jak Bóg czeka na gorliwą, 
natarczywą prośbę człowieka. Przykładem kobiety kananejskiej (por. Mt 11, 12), 
zobrazował pełną ufności i wiary prośbę, nawet, gdy szanse na wysłuchanie zostały 
przekreślone wcześniejszą odmową. Stwierdził, że nie ma określonych parametrów 
ilościowych i czasowych dla uzyskania pełnych owoców modlitwy. Z drugiej strony 
przestrzegał przed brakiem ufności, odwagi i cierpliwości, co do celu modlitwy, w sytuacji 
jej zaniedbania. Zaprzestanie modlitwy dotyczącej dóbr doczesnych, warunkował dłuższym 
czasem jej trwania bez skutków oraz innymi okolicznościami, potwierdzającymi, że 
modlitwa nie będzie wysłuchana. W tym przypadku za bardzo ważne uznawał poddanie się 
woli Bożej, która nie zawsze idzie w parze z wolą człowieka. W przypadku modlitwy 
dotyczącej dóbr duchowych, zaniechanie jej nie wskazywał jako dobre, ze względu na 
korzyści, jakie przynosi modlącemu oraz skutki duchowe. W tym wypadku długość 
modlitwy ma wartość ufności, którą człowiek sięga poza doczesność. Taka wytrwała 
modlitwa o dobra duchowe przynosi zdaniem Berthiera łaskę dobrej śmierci30. 

Kolejnym przymiotem zaliczonym przez Ojca Założyciela do przymiotów 
zwiększających skuteczność modlitwy było umartwienie, które uznał za cnotę decydującą o 
duchowym życiu lub śmierci (por. Gal 5, 24). Był przekonany, podobnie jak znani mu 
mistrzowie życia duchowego, o konieczności łączenia umartwienia i modlitwy, gdyż 
modlitwa potrzebuje umartwienia, które przygotowuje modlitwę. Praktykowanie 
umartwienia ukazywał w poddaniu się całkowitemu woli Bożej, w posłuszeństwie 
przełożonym, w cierpliwym znoszeniu trudności i krzyży życiowych, w odmawianiu sobie 
przyjemności oraz w podejmowaniu dobrowolnych umartwień, na które pozwolił 
spowiednik31. 

 
27 Por. J. Berthier. La clé. s. 214-217. Berthier nazywa pokorę fundamentem życia 

duchowego. Zajmuje się tym zagadnieniem w wielu swoich książkach. Zob: L'art. s. 229-231 i 287-

289; L'état religieux. s. 227-228.  
28 Por. J. Berthier. La clé. s. 218-219. 
29 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 83. a. 13; J. Berthier. La clé. s. 219-223. 

Nasz autor zaleca, by nie przejmować się zbytnio roztargnieniami niedobrowolnymi, ale z drugiej 

strony nie udawać się na modlitwę bez należytego skupienia. Sugeruje, zatem przygotowanie do 

modlitwy polegające na wyciszeniu i skupieniu. 
30 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 41; J. Berthier. La clé. s. 224-229. 
31 Zauważa, że nie może być doskonała modlitwa człowieka, którego życie nie zgadza się z 

jego modlitwą. Stwierdza, że jeśli modlitwa, życie i praca ze sobą harmonizują, wówczas 

wzajemnie się wzmacniają (por. Iz 58, 7-9). Dla skuteczności modlitwy człowiek musi 

praktykować różne formy pobożności: post, pokutę i jałmużnę. Post to według Berthiera 

każdorazowy akt umartwienia. Umartwienie cielesne i duchowe, szczególnie skrucha serca, płacz i 

łzy, wzmacniają modlitwę i czynią ją bardziej skuteczną. Człowiek, który praktykuje umartwienia 

nie będzie obciążony przyjemnościami tego świata, lecz będzie mógł zawsze wznieść swe serce do 

Boga, który jest przedmiotem jego miłości. Bardzo ważna jest modlitwa połączona z uczynkami 
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Kolejnym przymiotem, na który zwrócił uwagę nasz Autor było odosobnienie. Ze 
swej istoty przymiot ten jest zaproszeniem do praktyki życia zakonnego, a dla 
pozostających w świecie stanowi wezwanie, aby w modlitwie odeszli jak najdalej od spraw 
tego świata. Wskazywał na konieczność swego rodzaju ucieczki w miejsce samotne dla 
oddania się Bogu w modlitwie. Nawoływał do zastępowania mało ważnych spraw i zajęć 
modlitwą. W wymiarze odosobnienia wskazywał na wartość rekolekcji i dni skupienia oraz 
praktykowanie ćwiczeń duchowych. W przypadku braku praktyk wymienionych powyżej, 
nalegał na przeprowadzenie gruntownego rozmyślania, rachunku sumienia, a także 
sprawozdania ze swego życia duchowego. Te ćwiczenia przygotowują człowieka na 
spotkanie Boga z chwilą śmierci. Sugerował jeden dzień miesiąca poświęcić na 
odosobnienie i modlitwę z rozmyślaniem o śmierci. Dzień ten miał się kończyć spowiedzią 
świętą32. 

Następny wymieniony przez Berthiera przymiot, to pobożność. Jest to cnota, która 
rozwija się przez modlitwę i pamięć o obecności Boga. Wzbudza ona w człowieku akt woli, 
dzięki któremu poświęca się on na służbę Bożą. Sensem tej cnoty nie są towarzyszące jej 
pociechy duchowe, ale jedynie miłość dla chwały Bożej. Dlatego dostrzegł w nabywaniu i 
rozwoju tej cnoty istotną rolę modlitwy. Natomiast pobożność określił jako to, co 
udoskonala modlitwę przez zadośćuczynienie za grzechy i wyproszenie łask33. Praktyki 
pobożne wypracowują w człowieku zdolność podejmowania praktycznego dobra. To z tej 
cnoty płynie wzajemny rozwój świętości w rodzinach i społeczeństwie34. 

Ojciec Założyciel dał także swoim czytelnikom odpowiedź na kwestię postawy 
modlitewnej. Zakładając, że modlitwa jest częstym wznoszeniem serca do Boga, zakładał, 
że modlić się można o różnych porach i na różnych miejscach. Pozwalał indywidualnie 
modlić się na klęcząco, na siedząco i stojąco, a nawet podczas spaceru. Co do modlitwy 
wspólnotowej, wskazywał na dostosowanie swojej postawy do innych, aby przez odrębną 
postawę nie stanowić rozproszenia lub zgorszenia dla innych35. 
 
 

 
miłosierdzia, wśród których Berthier wymienia jałmużnę. (Łk 6, 37-38). Omawia dwa skrzydła 

jałmużny, wyświadczonej sercem i polegającej na darowaniu urazów bliźnim oraz świadczonej przy 

pomocy dóbr materialnych względem potrzebujących. Jałmużna przy pomocy dóbr materialnych 

pociąga za sobą dobra duchowe, jeśli jest świadczona z miłości do Boga i bliźniego. Pociąga za 

sobą także moralny obowiązek modlitwy za dobroczyńcę. Nie jest tylko darem dla ubogich, ale 

dziełem, które służy zarówno dobru materialnemu bliźnich, jak i ich zbawieniu. Zalicza do 

jałmużny dzieło rozkrzewiania wiary, katechizację, troskę o powołania kapłańskie, napominanie 

błądzących, pocieszanie smutnych. Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 32. a. 4; J. 

Berthier. La clé. s. 143-149; 230-234; Konstytucje MSF 1985. Nr 47.  
32 Por. J. Berthier. La clé. s. 235-240; Nasz autor poświęcił temu zagadnieniu m.in. książkę: 

Le prêtre dans le ministère des missions, des retraites et de la prédication. La Salette 1883. 

Ważnym elementem odosobnienia i skupienia pomagającego modlitwie jest milczenie. Trwanie w 

skupieniu ducha uszlachetnia modlitwę i ułatwia pamięć o Bożej obecności. Jako wzór takiego 

postępowania, Berthier stawia Świętą Rodzinę. Jego zdaniem Jezus, Maryja i Józef najchętniej 

obcowali z Bogiem, ograniczając kontakty światowe do koniecznego minimum. Berthier nie chce 

przez to oddzielić rodziny chrześcijańskiej od życia społecznego, pragnie jedynie ukazać zgubny 

wpływ świata, piętnując złe towarzystwa, zabawy, przewrotne idee, niemoralne życie i utratę czasu 

na modlitwę kosztem rzeczy i rozmów niekoniecznych. 
33 Por. J. Berthier. La clé. s. 240-244. 
34 Por. Tamże. s. 244. 
35 Tamże. s. 254-259. 
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Podsumowanie 
 

Podsumowując należy zauważyć, że w ujęciu uniwersalnego wymiaru modlitwy jako 
środka prowadzącego do zbawienia, Berthier ukazał indywidualny i wspólnotowy jej 
zasięg. Przedstawił werbalny i duchowy wymiar relacji stworzenia ze Stwórcą. Nade 
wszystko jej skuteczność dla wewnętrznego wzrostu jednostek i społeczności. Zdaniem 
Założyciela, rodzina umocniona modlitwą jest gwarantem dobrego wychowania dzieci, jest 
zdolna do utrzymania autorytetu rodziców w domu. Zjednoczone w modlitwie rodzinnej 
serca były według Berthiera, rękojmią trwałości rodziny i świętości małżonków. Szczytem 
modlitwy wspólnotowej Kościoła była dla niego Eucharystia. Wskazywał na uczestnictwo 
we Mszy świętej także w dni powszednie. 
 Ksiądz Jan Berthier podkreślał podstawowe znaczenie dobrej intencji modlitwy. 
Modlitwa oparta na cnotach teologalnych ma charakter ufnego, pełnego nadziei i miłości 
spotkania z Bogiem. Uwielbienie Boga ma większe znaczenie w modlitwie niż korzyści, 
jakich się po modlitwie spodziewamy, gdyż prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. W dążeniu 
do tego modlitwa musi być ubogacona pokorą oraz pragnieniem modlitwy i wytrwałością. 
Poddanie się woli Bożej od strony ducha i umartwienie od strony ciała, to wiążące 
przymioty modlitwy, do których dochodzi także cnota pobożności oraz wartość 
odosobnienia i dobrej postawy na modlitwie. Bogaty zakres przymiotów modlitwy ukazuje 
zakres znaczenia modlitwy w życiu człowieka i jej skuteczność na drodze do zbawienia. 
 Sługa Boży przedstawiał modlitwę jako wyraz współdziałania człowieka z łaską 
życia sakramentalnego na drodze relacji z Bogiem. Ukazał wielkie znaczenie modlitwy w 
życiu Kościoła. Modlitwa najpierw zwraca człowieka do Boga. Zarówno sprawiedliwy jak i 
grzeszny odnajduje w modlitwie na wzór Chrystusa drogę do Majestatu Boga i Jego łaski. 
Modlitwa Kościoła zanoszona jest w imię Chrystusa, ale za pośrednictwem Matki 
Zbawiciela, Pośredniczki łask. Chwała Boża i wdzięczność ludzka oraz zanoszone w 
modlitwie prośby, kształtują formy modlitwy. W odniesieniu do zanoszonych próśb 
posłużył się Berthier przykładem Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego. Odniósł się 
także do znaczenia czasu i miejsca modlitwy. W modlitwie ukazał jej doczesne i wieczne 
znaczenie w życiu każdego człowieka.  
 
 
Ks. Karol Wacholc MSF 
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PRAKTYCZNE WSKAZANIA ODNOŚNIE MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - 
WPROWADZENIE TEOLOGICZNE DO KSIĄŻKI KSIĘDZA JANA BERTHIERA 
(1840-1908), PT.: „KLUCZ DO NIEBA” 
 
 

Książka Jana Berthiera pt.:„La clé du ciel” została wydana drukiem w Grave w 1904 
roku. Stanowi kolejny etap wypełniania przez Założyciela swej ponad czterdziestoletniej 
posługi kapłańskiej. Jako odpowiedzialny duszpasterz, misjonarz i wychowawca Jan 
Berthier chce pomóc powierzonym jego pieczy ludziom w ich kroczeniu do nieba. Podaje, 
cytując świętego Augustyna, pewien klucz – modlitwę, która umożliwi wiernym otwarcie 
bram Królestwa życia wiecznego. Autor zaznacza, że adresatami tego dzieła nie są tylko 
osoby zakonne, ale wszyscy ludzie, pragnący zjednoczenia z Bogiem36.  

Książka zawiera bardzo bogaty materiał dotyczący modlitwy, który został 
przedstawiony w bardzo przystępny i praktyczny sposób. Powoduje to, że po ponad 100 
latach dzieło nie traci niczego ze swej wartości. Wymaga jednak odpowiedniego 
teologicznego komentarza. Wprowadzanie to, ma na celu ułatwienie czytelnikowi 
zrozumienia wykładu na temat modlitwy, zaproponowanego przez Jana Berthiera. Składa 
się z trzech części: w pierwszej zarysowano stan duchowości chrześcijańskiej, a więc i 
życia modlitwy w czasie działalności Ojca Berthiera. W drugim punkcie przestawiono 
proces rozwoju definicji modlitwy, który połączony z osobistą praktyką naprowadził Ojca 
Założyciela do stworzenia własnej definicji modlitwy i przygotowania tak obszernego 
wykładu na jej temat. Trzeci punkt pomaga czytelnikowi we właściwym znalezieniu dla 
siebie poszczególnych treści, przykładów i zachęt do modlitwy. 
 
1.Specyfika duchowości chrześcijańskiej II połowy XIX wieku 
 

II połowa XIX wieku była okresem wyraźnego odnowienia religijno-duchowego 
życia Kościoła. Odradzały się stare Zgromadzenia zakonne i powstawały nowe. Ich celem 
było przede wszystkim nauczanie, opieka nad chorymi i niesienie pomocy ludziom 
społecznie pokrzywdzonym, osobom starszym, sierotom, więźniom, młodzieży bez pracy37. 

Formacja wewnętrzna ludzi tego czasu, o czym świadczy także przykład księdza 
Berthiera opierała się na francuskiej szkole duchowości tzw. Ecole francaise, nawiązującej 
do duchowości XVII/XVIII wiecznych oratoriów francuskich. Odwoływała się do kardynała 
Pierre de Berulle (1575-1629), Jacques Bossuet (1627-1704). Ta forma życia kapłańskiego 
była reprezentowana i propagowana przez zakon Sulpicjanów (1664), reaktywowany w 
1814 roku. Nic zatem dziwnego, że wśród licznych zaleceń dotyczących życia modlitwy 
znajdują się typowe dla tego okresu nabożeństwa i pobożne ćwiczenia, takie jak: 
codzienna msza, brewiarz, czytanie duchowe, rozmyślanie, różaniec, nawiedzenie 
Najświętszego Sakramentu, rachunek sumienia i kierownictwo duchowe, regularna 
spowiedź, rekolekcje. Wszystkie one, zdaniem Założyciela, stanowiły skuteczne środki i 
zarazem niezbędne warunki owocnego apostolatu i pracy duszpasterskiej38.  

Ten typ duchowości pochwalał, chociaż nie ograniczał się tylko do niego, papież 
Leon XIII. Swoim nauczaniem przyczynił się on do pogłębienia problematyki 
eucharystycznej, kultu Najświętszego Serca Jezusowego, który wzbogacił litanią. Ponadto 
ustanowił uroczystość Najświętszego Serca Jezusa na piątek po oktawie Bożego Ciała 

 
36 Por. J. Berthier. La clé du ciel. Grave 1904. Przedmowa. 
37 Por. Z. Zieliński. Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Tom I. Poznań 1986. s. 362-368. 
38 Por. Misjonarze Świętej Rodziny. 100 lat w służbie Bogu i ludziom. Red. M. Bocian. Otwock-

Poznań 1995. s. 32. 



16 

 

28.06.1889 roku. W tym samym roku oddał Sercu Jezusa cały świat. Kultowi temu 
towarzyszył kult Chrystusa Króla Wszechświata39.  

Ten sam papież zalecał oddawanie czci Świętej Rodzinie, by dać rodzinom 
wspaniały wzorzec praktyki cnót w życiu codziennym. Propagował kult Maryi – Matki 
Kościoła, Pośredniczki łask. Tematyce mariańskiej i maryjnej poświęcił aż 9 encyklik. W 
jednej z nich, zatytułowanej: Mense Octobri z 22.09.1891 roku, polecił, by w październiku 
w całym Kościele odmawiano różaniec. Sprzyjały temu objawienia w La Salette i w 
Lourdes, oraz ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny40. 
Szczególnie objawienie w La Salette przyczyniło się do rozwoju maryjnego rysu 
duchowości chrześcijańskiej Jana Berthiera. Równolegle rozwijał się także kult świętego 
Józefa, któremu papież Leon XIII poświęcił encyklikę Quamquam pluries (15.08.1889)41. 

Wpłynęło to na rozszerzenie się różnych przejawów pobożności ludowej, wzrostu i 
polepszenia poziomu duchowieństwa i duszpasterstwa, odnowy literatury duchowej, ilości 
dzieł charytatywnych. Spowodowało także dynamizację życia apostolskiego w Kościele. 
Troska duszpasterska objęła wszystkich wiernych zarówno na terenach parafii (np. św. 
Jana Bosco), jak i na misjach (np. Eugeniusz de Mazenod, Daniel Comboni, Karol de 
Foucauld). Rozwijała się także postawa duchowa laikatu, który dojrzewał do podjęcia 
zadań w sferze kulturalno-społecznej42. Również te kierunki duchowości chrześcijańskiej 
zostały zauważone i umiejętnie wcielone w program duchowej formacji przygotowany 
przez ojca Berthiera. 
 
2. Rozwój pojęcia modlitwy 
 

Wiadomo, że tytuł swej książki o modlitwie Jan Berthier zaczerpnął z jednej z mów 
świętego Augustyna. Jednak na jej użycie zdecydował się po dogłębnym przestudiowaniu 
określenia, czym jest modlitwa i osobistej praktyce życia modlitwy. Warto zatem, choć w 
krótkim zarysie naszkicować proces kształtowania się pojęcia modlitwy. W Starym 
Testamencie do terminów zawierających pojęcie modlitwy należy a'tar, który w formach 
gal i hifil oznacza modlić się do Boga i prosić Boga (Rdz 25,21; Wj 8,27; Sdz 13,8) W 
Nowym Testamencie modlitwę wyraża czasownik euchomai i pochodny rzeczownik he 
euche. Euchomai oznacza proszę Boga (Dz 26,29; 2 Kor 13, 7.9; Jk 5,16), zaś he euche 
oznacza nie tylko modlitwę skierowaną do Boga, ale także ślub lub przyrzeczenie złożone 
Bogu (Dz 18,18; 21,53). Łacińskim tłumaczeniem greckiego euche jest preces. Jednak w 
języku łacińskim euche częściej tłumaczono przez oratio, które oznaczało zwracać się z 
prośbą do bogów lub bronić swej prawy mową przed sądem. Istnieją przypuszczenia, że 
twórcą terminu oratio jest Terulian43. 

Powyższe teksty pozwoliły wysnuć Hieronimowi twierdzenie, że wyraz modlitwa w 
Biblii, znaczy przede wszystkim prośbę skierowaną do Boga. Jednak za autora pierwszej 
definicji modlitwy uznaje się Klemensa Aleksandryjskiego. On to w jednym ze swoich dzieł 
stwierdził: „modlitwa, ośmieliłbym się wyrazić jest rozmową z Bogiem". Definicja ta, w 
której na określenie modlitwa użyto słowa homilia - rozmowa, przyczyniła się do 

 
39 Por. M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom III*. Warszawa 1991. s. 378-379. 
40 Por. B. Kumor. Historia Kościoła. Tom. VII. Lublin 2003. s. 213. 
41 Por. Z. Zieliński. Papiestwo i papieże. Tom I. Dz. cyt. s. 280-281. 
42 Por. Leon XIII żywot i prace. Praca zbiorowa. Red. A. Szlagowski i inni. Warszawa 1902. s. 125-

131; 139-148. 
43 Por. Szerzej na temat kształtowania definicji modlitwy zob: O. Filek. Modlitwa chrześcijańska. 

Treść i struktura aktu. W: Ku odnowie życie wewnętrznego (Powołanie człowieka 1). Red. L. Balter. Poznań 

1972. s.133-140.  
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powstawania rozszerzonych definicji, których autorami byli miedzy innymi Ewagriusz z 
Pontu (+399), Grzegorz z Nyssy (+394), Jan Chryzostom (+407), Augustyn (+430) i Jan 
Damasceński (+ przed 754). Ten ostatni stworzył pojecie modlitwy jako wzniesienie duszy 
do Boga. Spowodowało to powstanie drugiego kierunku definiowania modlitwy, z którego 
korzystali autorzy późniejsi. Należy do nich między innymi święty Tomasz z Akwinu, który 
wymienia dwa elementy: elevatio i locutio. Z tym, że elevatio rozumie jako przygotowanie 
do modlitwy, zaś locutio jako modlitwę właściwą. Akwinata określa modlitwę jako pewną 
prośbę i błaganie, będące czynnością rozumu44. 

Według Jana Berthiera (+1908), temat modlitwy i jej form jest złożony ze względu 
na osobisty charakter, jaki ona posiada w życiu człowieka. Podejmuje go z wielką 
wrażliwością na czytelnika. Zdaje sobie sprawę, że wśród adresatów jego pism, są tacy, 
którzy często nie mają innych możliwości poznania, czym jest modlitwa i jak ją 
praktykować w codzienności. Dlatego swój wykład prowadzi tak prostej, praktycznej i  
przystępnej dla ogółu formie, co jednak nie powoduje zubożenia treści. 

Rozważania rozpoczyna do próby zdefiniowania pojęcia modlitwy. Według niego 
modlitwa wraz z sakramentami stanowi dwa skrzydła, które umożliwiają duszy ludzkiej „lot 
do nieba” i pomagają „wznieść” się nad pokusy i niebezpieczeństwa czyhające na ziemi45. 
Korzysta z definicji Jana Damasceńskiego, który podaje, że „modlitwa jest wzniesieniem 
duszy do Boga”46. Modlić się, to wznosić swoje uczucia ku Bogu i jednoczyć się z Nim, co 
jest przyczyną duchowego rozwoju człowieka, gdyż Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w 
stworzeniach. Im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej otrzymuje udział w 
Jego nieskończonej doskonałości. Tylko stając w obecności Boga człowiek może 
zrealizować swoje powołanie do szczęścia, zaś środkiem prowadzącym do niego jest 
modlitwa47. W ten sposób Założyciel, cytując św. Augustyna dowodzi, że: „modlitwa 
sprawiedliwego jest kluczem do nieba”48 i przypomina, że życie nadprzyrodzone duszy 
zanika, jeśli nie jest zasilane modlitwą49. Dlatego w swoich dziełach mocno akcentuje 
potrzebę modlitwy w życiu każdej osoby ludzkiej. Książką, w której zawarł całe 
kompendium wiedzy na temat modlitwy była napisana w 1904 roku w Grave: „La clé du 
ciel”. 
 
3.Plan książki i jej elementy charakterystyczne 
 

Dzieło Ojca Berthiera składa się z wprowadzenia i dwóch części. We wprowadzeniu 
autor wymienia formy modlitwy. Wśród nich na pierwszym miejscu stawia modlitwę 
pochwalną (dzisiaj uwielbienia), dalej dziękczynną i błagalną (prośby). Po takim 
wprowadzeniu w części pierwszej swej książki wymienia pobudki skłaniające do modlitwy. 
Berthier jako doświadczony pedagog, wieloletni wychowawca młodzieży, kapłan i 
spowiednik wie, że człowieka do modlitwy nie można zmusić. Dlatego wpierw stara się 
zachęcić do modlitwy (część I), a następnie podaje praktyczne wskazania dotyczące 
rozmowy z Bogiem (część II). 

 
44 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II.83.1. 
45 Por. J. Berthier. Książka dla wszystkich. Tytuł oryginału: Le livre de tous. Tłum. z francuskiego M. 

Łoś. Górka Klasztorna 1926.s. 317. 
46 Por. Jan Damasceński. De fide orthodoxa 3,24. W: PG 94, 1089 D; KKK 2559. 
47 Por. J. Berthier. Le sacerdoce, son excellence, ses obligations, ses droits, ses privilèges. La 

Salette1893. 

s. 378-379. 
48 Św. Augustyn. Opp. V append. Serm. 47 (olim De tempore 226) col. 90 F. W: PL 39-1838. 
49 Por. J. Berthier. Książka dla wszystkich. Dz. cyt. s. 317-318. 
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Wśród zachęt znajdujących się w pierwszej części ksiądz Berthier podkreśla, że 
modlitwa jest łatwa (rozdział I), że przynosi pociechę (rozdział II). Ponadto stanowi chlubę 
człowieka, który jako stworzenie może dialogować ze swoim Stwórcą i Bogiem (rozdział 
III). Kontynuując swój wykład nasz autor zaznacza, że w życiu człowieka nic nie jest tak 
pożyteczne jak modlitwa, ponieważ modlitwa jest zasługująca, jest zadośćuczynieniem 
Bogu za nasze grzechy i stanowi skuteczny sposób na uproszenie u Boga łaski, o którą się 
modlimy (rozdział IV). Wreszcie jako argument skłaniający człowieka do modlitwy Berthier 
wymienia jej konieczność wypływającą z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ Bóg 
nakazuje się modlić, a po drugie, gdyż modlitwa jest człowiekowi absolutnie konieczna 
(rozdział V). Założyciel nie pozostaje gołosłowny, ale podaje racje uzasadniające absolutną 
konieczność modlitwy. Wymienia wśród nich między innymi: fakt, że modlitwa jest 
człowiekowi nakazana, a niewypełnienie tego nakazu pociąga za sobą grzech. Ten 
przypadek nazywa koniecznością modlitwy. Drugi przedstawia modlitwę jako środek do 
osiągnięcia doskonałości. Ten sposób nazywa koniecznością środka50.  

Konieczność modlitwy, wyjaśnia Berthier, opierając się na nauczaniu Tomasza z 
Akwinu. Podaje, że człowiek, który ma rozum i wolę musi być jeszcze wspierany Bożą 
łaską, aby wznieść się wyżej ponad świat naturalny i poznać głębie Bożej istoty, jak 
również po to, by praktykować cnoty nadprzyrodzone. Łaska Boża jest zatem człowiekowi 
konieczna zarówno w pracy nad unikaniem grzechów jak i w praktykowaniu cnót, 
szczególnie teologalnych51. W tym celu człowiek powinien być złączony z Bogiem (por. J 
15, 4-5; 2 Kor 3, 5). Pomocą w tym jest modlitwa, która według świętego Augustyna jest 
kluczem do nieba; modlitwa wznosi się w górę, a z góry zstępuje miłosierdzie. 

Założyciel podkreśla, że obowiązek modlitwy wpisany jest w naturę człowieka. 
Stanowi o jego duchowości, która jest wyrazem relacji stworzenia wobec Boga 
pojmowanego jako Osoba. Bóg będąc Ojcem nakazuje człowiekowi tylko to, co naprawdę 
konieczne i pożyteczne na drodze zbawienia. Bóg z troski o człowieka nakazuje mu 
modlitwę. Sam Bóg modlitwy ludzkiej nie potrzebuje. Ona jest potrzebna samemu 
człowiekowi. Poprzez ten nakaz Bóg wprowadza osobę ludzką w mistagogię modlitwy52. 
Berthier podkreśla konieczność modlitwy w chwili śmierci. Mówi o śmierci jako o przejściu 
nocą przez gęsty las. Modlitwa jest na tym etapie prośbą o pomoc, by szczęśliwie ten etap 
przebyć i spotkać się z Ojcem w niebie53. 

Po wyjaśnieniu konieczności modlitwy nasz autor w kolejnych dwóch rozdziałach w 
myśl przysłowia: „Verba docent exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają), 
Berthier podaje przykłady modlitwy Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki (rozdział VI) oraz 
Świętych (rozdział VII). W ten sposób przygotowuje czytelnika do przejścia do drugiej 
części zawierającej praktyczne wskazania dla człowieka pragnącego się modlić. 

Druga część składa się także z siedmiu rozdziałów, zatytułowane w formie pytań. 
W pierwszym, dotyczącym osobowej relacji na modlitwie, autor wyjaśnia: kto, do kogo, i 
za kogo może i musi się modlić? Odpowiadając na te pytania Berthier zauważa, że każdy 
człowiek, zarówno sprawiedliwy, jak i grzesznik musi się modlić. Swe modlitwy powinien 

 
50 Por. A. Sobczyk. Modlitwa jako środek do zbawienia w nauczaniu sługi Bożego J. Berthier (1840-

1908), Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. W: Homo orans. Tom VI. Red. J. Misiurek; J. 

Popławski; K. Burski. Lublin 2005. s. 202-206. 
51 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 109 a 1-10. 
52 Por. J. Berthier. Le fidèle et l'âme religieuse, éclairés sur les vérités de la foi et les devoirs de la vie 

chrétienne et de la vie parfaite. Paris 1883. s. 56. 
53 Por. J. Berthier. Książka dla wszystkich. s. 318; Tenże. Méthode pour assister les mourants. La 

Salette 1891. s. 1-16. 
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kierować do Boga przez wstawiennictwo Matki Boskiej i świętych. Ma to czynić zarówno za 
żyjących jak i zmarłych, którzy również modlitewnego wsparcia potrzebują. 

W drugim rozdziale Berthier podsuwa czytelnikowi treść modlitwy. Sugeruje, że 
najlepiej skorzystać ze słów Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia anielskiego. Zaznacza, że 
warto modlić się także o Dobra duchowe i doczesne. W czwartym artykule tego rozdziału 
używa ciekawego stwierdzenia, wyjaśniając, o jakie zło możemy Boga prosić. Chodzi mu o 
to, że można Boga prosić o zło wtedy, gdy obawiamy się, że przeciwne mu dobro, może 
się stać szkodliwe dla naszego zbawienia. Można np. prosić Boga o bolesną chorobę, żeby 
wygasiła w nas płomień żądz i pragnień światowych. Czynili tak święci, prosząc o wzgardę 
dla siebie, cierpienia, udręki. Berthier podkreśla jednak, że nie wszystkim jednak takie 
modlitwy można zalecać. Tym bardziej we współczesnym świecie akcentuje się bardziej 
umiejętność przyjęcia doświadczeń, choroby i śmierci, natomiast nie prosi się Boga o nie54. 

W rozdziale III Założyciel pyta o miejsce modlitwy. W zależności od rodzaju 
modlitwy zaznacza, że modlitwę osobistą można odmawiać w każdym miejscu (por. Jon 2, 
2-11; Dn 9, 4n; 1 Tm 2,1-2), gdyż cała ziemia jest świątynią Pana. Natomiast miejscem 
modlitwy wspólnotowej pod przewodnictwem kapłana powinien być Dom Boży. 

W dalszej części praktycznego przewodnictwa po sztuce modlitwy (Rozdział IV), 
Berthier przybliża środki, które czynią modlitwę skuteczną. Zalicza do nich: post, pokutę i 
jałmużnę. Mówiąc o poście Berthier rozumie go nie tylko jako pokutę polegającą na 
jednorazowym posiłku w ciągu dnia, ale jako każdy akt umartwienia. Podkreśla, że 
modlitwa połączona ze skruchą i łzami ma moc wyjednania Bożego miłosierdzia i pociechy. 
Z tego powodu zaleca wszystkim grzesznikom, szczególnie znajdującym się w stanie 
grzechu ciężkiego, by swoje modlitwy łączyli z żalem doskonałym za grzechy. Z kolei 
jałmużna według Berthiera nie jest tylko darem dla ubogich, ale dziełem, które służy 
zarówno dobru materialnemu bliźnich, jak i ich zbawieniu. Omawia dwa skrzydła jałmużny, 
wyświadczonej sercem i polegającej na darowaniu urazów bliźnim oraz świadczonej przy 
pomocy dóbr materialnych względem potrzebujących55. 

W rozdziale V pisze o intencji, jaką trzeba mieć podczas modlitwy. Podkreśla, że 
modlitwa jest aktem moralnym i może człowiekowi wyjednać zasługi, tylko wówczas, gdy 
modlący ma intencję oddania czci Bogu i uproszenia dla siebie łask. Ostatecznym celem 
modlitwy jest bowiem zawsze chwała Boża56. 

W rozdziale VI odpowiada na dręczące człowieka od wieków pytanie: jak należy się 
modlić? Pomagając w znalezieniu odpowiedzi, Berthier jako mistrz modlitwy przytacza 
różne sposoby modlitwy. Omawia modlitwa wewnętrzną, do której zalicza rozmyślanie, 
kontemplację i akty strzeliste oraz modlitwę ustną: prywatną, rodzinną i modlitwę 
Kościoła. W celu ułatwienia kontaktu człowieka z Bogiem nasz autor podaje w drugim 
artykule tego rozdziału konieczne przymioty modlitwy. Mówi o ważności przygotowania do 
modlitwy, a także o warunkach przyczyniających się do skuteczności modlitwy. Zalicza do 
nich między innymi wiarę, ufność, pokorę, koncentrację podczas modlitwy, wytrwałość, 
przymioty uskuteczniające naszą modlitwę (umartwienie, odosobnienie i skupienie, 
pobożność, miłość, zjednoczenie z modlitwami Jezusa Chrystusa) i postawę na modlitwie. 

 
54 Z moralnego punktu widzenia, mówi się o złu fizycznym i moralnym. O zło moralne (czyn zły) nie 

wolno nigdy prosić, zaś zło fizyczne samo w sobie jest obojętne i zależy od intencji. Zatem słowa Berthier 

można uznać za poprawne moralnie, zwłaszcza, że w modlitwach wielu świętych jest prośba o dar cierpienia, 

w celu np. wynagrodzenia za grzechy. Jednakże dzisiejsza ascetyka odeszła od tego typu praktyk. Dzisiaj 

prosi się Boga o pomoc w walce z pokusami i o przyjęcie rozmaitych form zła fizycznego, takich jak choroba, 

nieszczęście, samotność czy śmierć. 
55 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 32. a.  
56 Por. A. Sobczyk. Modlitwa jako środek do zbawienia w nauczaniu sługi Bożego J. Berthier (1840-

1908), Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Dz. Cyt. s. 214-215. 
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Charakterystyczne dla księdza Berthier jest to, że wiele miejsca poświęca modlitwie 
rodzinnej. Najpierw odnosi się do modlitwy w rodzinie zakonnej, a potem w parafiach i 
wspólnotach domowych. Wskazuje na potrzebę modlitwy w rodzinie i omawia jej 
wychowawcze skutki zarówno dla poszczególnych ludzi, jak i określonej wspólnoty. 

W rozdziale VIII Berthier dotyka zagadnienia czasu modlitwy. Stawia pytania: kiedy 
jesteśmy zobowiązani do modlitwy? Kiedy modlitwa jest dozwolona i zalecana i jak długo 
musimy trwać na modlitwie? Stwierdza, że Boże przykazanie nie określa granicy czasu i 
pory modlitwy, jednakże ci, którzy ją zaniedbują i przez dłuższy czas się nie modlą - 
grzeszą, gdyż narażają się na utratę łaski zbawienia. Wśród innych przypadków, które 
zobowiązują człowieka do modlitwy, nasz autor zalicza miłość bliźniego i samego siebie. 
Szczególnie akcentuje modlitwę o wyproszenie żalu za grzechy i szczęśliwą śmierć. 
Berthier uważa, że nie istnieje czas nieodpowiedni na modlitwę. Wie jednak dobrze o tym, 
że dopóki człowiek żyje na ziemi, dopóty jego modlitwy będą przerywane rozmaitymi 
zatrudnieniami. Suponuje wyznaczenie na modlitwę odpowiedniego czasu. Podkreśla 
znaczenie modlitwy „Anioł Pański” odmawianej trzy razy dziennie, a także do modlitwy 
porannej i wieczornej oraz przed posiłkami i po nich. Berthier podkreśla wagę 
punktualności i konsekwencji na modlitwie. Uważa, że modlitwy winny być tak liczne, jak 
ludzkie potrzeby. Długość modlitwy uzależnia od osiągnięcia celu. Jeśli celem życia 
ziemskiego jest oddawanie Bogu chwały i osiągnięcie życia wiecznego, zatem modlitwa 
powinna człowiekowi towarzyszyć nieustannie (por. 1 Tes 5,17)57.  

Podsumowując można zauważyć, że pomimo tego, iż książka została wydana 
drukiem w 1904 roku, to również dzisiaj stanowi praktyczny przewodnik po modlitwie. 
Dowodzi to przydatności jej powstania i wydania wynikającej z niegasnącej aktualności. 
Zawiera w sobie treści, które nigdy nie tracą na ważności, gdyż modlitwa od samego 
początku relacji człowieka z Bogiem nie zatraciła swych podstaw. Zmieniają się 
okoliczności i ludzie modlący się, ale sama relacja z Bogiem i sposoby jej realizowania nie 
uległy jakimś diametralnym zmianom. Stąd ta książka wydaje się być pomocna nie tylko 
dla Misjonarzy Świętej Rodziny – duchowych synów Ojca Berthiera, ale dla każdego 
człowieka, który pragnie ożywić swoje życie modlitwy. 

Autor ukazuje dużą znajomość teorii i praktyki modlitwy. Potrafi zachęcić do 
modlitwy zarówno osoby zakonne jak i świeckie. Ukazuje powszechność modlitwy i jej 
wielka rolę w życiu chrześcijańskim. Docenia wartość modlitwy w życiu rodzinnym, a 
poprzez nie w społeczeństwie. Stwierdza, że każdy poprzez współpracę z Bożą łaską może 
dojść do zjednoczenia z Bogiem. Dlatego niniejsza pozycja wydaje się być niezwykle 
przydatną dla współczesnego człowieka, szukającego jasnych, krótkich i praktycznych 
wskazówek, jak rozmawiać z Bogiem, od którego wszystko pochodzi i do którego wszystko 
zmierza, jak znaleźć w swym zabieganym świecie la vraie clé du ciel (prawdziwy klucz do 
nieba). 

       
Ks. Adam Józef Sobczyk MSF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Por. Tamże. s. 212. 
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ZAWIERZENIE 
Jezusowi, Maryi i Józefowi 
 
 Mój Odkupicielu! Ty nam otworzyłeś dom swojego Ojca. Sam nas pouczałeś, że 
przez Ciebie możemy u Twego Ojca wszystko uzyskać. Wlej w nasze serca łaskę ducha 
modlitwy, dzięki której możemy sobie wszystko wyprosić, podobnie jak niegdyś 
obdarowałeś swoich Apostołów. Pragniemy przede wszystkim miłować Ciebie tutaj na 
ziemi, a w przyszłości, w domu naszego Ojca, stać się uczestnikami Twojej szczęśliwości i 
chwały. 
 Maryjo, nasza Matko i Orędowniczko u Boga! Ciebie nazywamy Bramą niebieską. 
Przez Ciebie mogą tam wejść wszyscy, którzy z ufnością Ciebie wzywają. W La Salette 
powiedziałaś: „Muszę nieustannie błagać za was mojego Syna”. Uproś nam łaskę 
nieustannej modlitwy wraz z Tobą, a wówczas na pewno zostaniemy ocaleni. 
 Święty Józefie, wybrana Głowo Bożej Rodziny, którego życie było bogate w ducha 
modlitwy. Nikt nie jest tak bliski Jezusowi i Maryi, jak Ty. Roztocz swoją opiekę nad 
wszystkimi dziećmi Kościoła, którego jesteś patronem, byśmy wszyscy mogli otrzymać 
ducha modlitwy.  
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE AUTORA 
 
 Poddajemy tę pracę bez zastrzeżeń Stolicy Apostolskiej i oświadczamy, że nie 
zamierzamy wyprzedzać orzeczeń tejże Świętej Stolicy, jeżeli ze względu na wyjątkowe 
cnoty nazywamy pewne osoby „świętymi” lub „błogosławionymi”, a pewnym, 
przytaczanym przez nas niezwykłym zjawiskom dajemy nazwę „cudów”. 
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PRZEDMOWA 
 
 «Tobie dam klucze królestwa niebieskiego» - powiedział Jezus do przełożonego 
Apostołów, świętego Piotra, a tym samym i do jego następców, biskupów rzymskich, czyli 
papieży. Ponieważ jednak trudno jest papieżom o dostęp do wszystkich poszczególnych 
osób, przeznaczonych z woli Bożej do wiecznego szczęścia, przekazują oni swoją władzę 
poszczególnym biskupom, a za ich pośrednictwem także poszczególnym kapłanom, dając 
im władzę odpuszczania grzechów w sakramencie pojednania i pokuty. Zadaniem 
kapłanów jest bowiem otwieranie ludziom wejścia do domu Ojca niebieskiego. Przeszło 
czterdzieści lat temu powierzono mi, jako kapłanowi i misjonarzowi, zadanie prowadzenia 
ludzi do wiecznej szczęśliwości. Niestety jednak, nie zdołałem tego należycie wypełnić. 
«Nadchodzi bowiem noc, gdy nikt nie będzie mógł działać», to znaczy że po śmierci nie 
będzie już można spełniać zadań kapłańskich. Dlatego też celem naprawienia swoich 
zaniedbań, pragnę pozostawić wiernym „klucz do domu Ojca”, a mianowicie książkę, która 
wskaże im środek, przy pomocy którego sami mogą sobie otworzyć dostęp do Bożych 
skarbów i do wiecznego mieszkania. 
 Przekazuję tę książkę wszystkim, wyrażając gorące życzenie, by wszyscy odnieśli z 
niej odpowiednią korzyść, gdyż może ona być pożyteczna dla każdego. Wszyscy jesteśmy 
zobowiązani do starania się o wieczne szczęście. Kapłani, zakonnicy, chrześcijanie świeccy, 
ludzie starsi i młodzi oraz dzieci, bez względu na stan i płeć. Każdy, kto nie jest o tym 
głęboko przekonany lub wcale się o to nie troszczy, może później gorzko tego żałować. 
Wszyscy jesteśmy stworzeni do szczęścia. Czujemy w sobie nie dającą się niczym 
zaspokoić tęsknotę za doskonałym szczęściem. Przekonujemy się równocześnie, że dobra 
ziemskie nie są zdolne zaspokoić tej tęsknoty. 
 Ponadto są one bardzo niepewne. Ileż to rąk, dzisiaj już zniszczonych przez śmierć, 
posiadało te dobra, zanim stały się one naszą własnością? Jutro my przekażemy je komu 
innemu. Nasza dusza natomiast jest nieśmiertelna, niezależnie od tego czy się nam to 
podoba, czy nie. Ona potrzebuje dóbr nieprzemijających. Potrzebuje szczęścia, które 
będzie trwało tak długo jak dusza, czyli wiecznie. Potrzebuje Najwyższego Boga, który nas 
powołał do życia i stworzył nas dla siebie. Dlatego też na tej ziemi znajdujemy jedynie 
niepokój, jeżeli nie w Bogu szukamy swego pokoju. Po śmierci zaś możemy zostać na 
zawsze pozbawieni Boga i żyć w stanie zwanym piekłem, które napawa przerażeniem 
zarówno pogan i niewierzących, jak i chrześcijan. 
 Naszą potrzebą jest wrócić po śmierci do Boga. Tylko tam bowiem może znaleźć 
swoje urzeczywistnienie to pragnienie szczęścia, które jest podstawą naszej natury. Bóg 
jest najwyższym Dobrem, Dobrem ponad wszelkie dobro. On sam staje się nagrodą przez 
nasz udział w Jego szczęśliwości i chwale. Żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało 
ani ludzkie serce nie wyobraża sobie teraz, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. 
 Dlatego też, Czytelnicy, przyjmijcie z radością ten „klucz do domu Ojca”, który 
Wam udostępniamy. On Wam pomoże znaleźć tę „ciasną bramę”, która prowadzi do 
wiecznej radości. 
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WPROWADZENIE 
Proszę to uważnie przeczytać 
 
 Jak należy rozumieć słowo „klucz do nieba”? Jako modlitwę. Święty Augustyn 
mówi: „Oratio justi clavis est coeli”, co znaczy, że modlitwa sprawiedliwego jest kluczem 
do nieba. Czym jest modlitwa? Według św. Jana Damasceńskiego jest ona wzniesieniem 
ku Bogu całego naszego wnętrza. Modlitwa rozważana w jej najszerszym znaczeniu 
obejmuje wszystkie nasze najważniejsze obowiązki względem Boga. Bóg ma istotnie 
prawo do chwały z naszej strony ze względu na swoją nieskończoną doskonałość, ze 
względu na wyświadczone nam dobro ma prawo do naszej wdzięczności, a ze względu na 
to, że cokolwiek nam brakuje, możemy uzyskać jedynie od Niego, jako jedynego Dawcy 
wszelkiego dobra, ma On również prawo do naszych próśb. Właśnie w naszej modlitwie 
oddajemy Bogu należną Mu chwałę, składamy Mu dzięki i zanosimy do Niego nasze 
prośby. 
 
I. Modlitwa pochwalna 
 

Komu należy się nasze zainteresowanie i nasza chwała? Temu, co dobre. Zło 
zasługuje tylko na wzgardę i potępienie. Najwyższe Dobro zasługuje na nieograniczony 
szacunek i poważanie ze strony wszystkich istot, które mają szczęście je poznać. W 
konsekwencji ma ono prawo do jednogłośnej chwały ze strony wszelkich rozumnych 
stworzeń, czyli aniołów i ludzi. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, że najwyższym 
Dobrem jest Bóg, jedynie konieczna Istota, która swój byt zawiera sama w sobie i daje byt 
i życie wszelkiemu stworzeniu. Wszelkie dobro i wszelkie piękno na niebie i na ziemi 
pochodzi od Niego. Nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. Bóg natomiast posiada 
pełnię wszelkiej doskonałości, którymi obdarza według określonej przez siebie miary i 
liczby poszczególne stworzenia, których przymioty my podziwiamy. Chociaż On obdarza je 
obficie ze swojej dobroci, sam nie ubożeje, gdyż jest nieskończony i skarby Jego dobroci 
są niewyczerpane. Wielki jest Pan i wyższy ponad wszelką chwałę. Jest potężny i nikt nie 
może się przeciwstawić Jego władzy. Trzema palcami podtrzymuje kulę ziemską. Morzu 
wyznacza granice, których ono nie może przekroczyć. Jak namiot rozpina firmament nad 
ziemią. Gwiazdy woła po imieniu, a one Mu odpowiadają: Oto jesteśmy. On jest Panem 
wszelkiej wiedzy i Jego Boski wzrok przenika wszystkie serca i sumienia. On jednakowo 
czyta przyszłość jak i teraźniejszość. Nic się przed Nim nie skryje, bo wszystko stoi 
otworem przed Jego oczyma. Jest wierny w swoich słowach. Niemożliwe jest, by nas 
zwodził swymi słowami i obietnicami tak samo, jak jest niemożliwe, by przestał być 
Bogiem. Dobroć, jaką ma dla swoich stworzeń, jest nieskończona. Nie ma żadnego 
robaczka, o którego On by się nie troszczył. Młodym ptaszkom dostarcza pożywienia i 
swoją dobroć rozciąga na całą przyrodę. Sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i złymi a 
deszcz pada zarówno na sprawiedliwych jak i na niesprawiedliwych. Ziemia jest pełna Jego 
miłosierdzia. Podobnie jak Jemu samemu nie brakuje żadnej doskonałości, lecz w całej 
pełni są w Nim zebrane, tak i Jego prawa są pełne sprawiedliwości. Któż jako Bóg? - woła 
święty Michał Archanioł, kiedy chwyta za broń przeciwko zbuntowanym duchom, by je 
strącić w przepaść. Dawid woła: „Któż jest Ci równy, o Panie?” O mój Boże! Twoja 
świętość, mądrość, wieczność, niezmierzoność, szczęśliwość, majestat i wszystkie Twoje 
doskonałości są nieskończone. Tobie samemu należy się cześć i chwała. 
 Dlatego też nawet zbawieni w niebie nie odmawiają Mu należnej daniny chwały. 
Kościół uczy nas przemawiać do Boga: „Twój majestat wychwalają Aniołowie i 
Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie jednym głosem: 
Święty, Święty, Święty jesteś, Panie Boże Zastępów! Niebo i ziemia pełne są Twojej 
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chwały. Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Hosanna na 
wysokościach!” 
 Także i człowiek śpieszy, by dołączyć swój głos do śpiewu Aniołów. Kościół woła: 
„Panie, prosimy Cię, by i nasze głosy dołączyły się do chwały niebiańskich duchów i wraz z 
nimi wołały w pokornym uwielbieniu: Święty, Święty, Święty jest Pan”. Sam Bóg nakłada 
na nas ten obowiązek w Piśmie świętym. Znajdujemy tam wiele miejsc, które zachęcają do 
chwalenia Boga: „Chwalcie Pana, bo jest dobry i na wieki trwa jego miłosierdzie. Chwalcie 
Pana, wszystkie narody i wszystkie ludy, oraz wszyscy Jego słudzy, wielcy i mali, 
wyśpiewujcie chwałę naszemu Panu - Laudem dicite Deo nostro, omnes servi eius pusilli et 
magni”. Bo któż miałby na tej ziemi chwalić Boga, jeżeli nie człowiek? Wprawdzie niebiosa 
głoszą chwałę Boga i wszystkie stworzenia wysławiają Jego potęgę. Ale komu? Skoro one 
nie są istotami obdarzonymi rozumem, mogą one ukazywać potęgę i chwałę swego 
Stwórcy tylko człowiekowi, który jest zdolny obserwować je i rozumieć. One same nie 
mają rozumu do poznania Go ani języka do chwalenia Go. To należy do człowieka. Jedynie 
człowiek na ziemi jest zdolny być pośrednikiem i kapłanem całego stworzenia i w imieniu 
wszystkich widzialnych stworzeń chwalić i błogosławić Pana. Bóg w swojej dobroci dał 
nam te istoty do dyspozycji, byśmy w ten sposób pobudzeni, oddawali Mu nieustanną 
chwałę. 
 Wyobraź sobie, że zbudowałeś kaplicę i zaopatrzyłeś ją we wszystko, co jest 
potrzebne do godziwego utrzymania kapłana. Gdyby teraz ten kapłan nie odprawiał 
zamówionych Mszy świętych, nie odmawiał brewiarza i całkowicie zaniedbał służbę Bożą, z 
pewnością wyrządzałby ci wielką krzywdę i nadużywałby twojej hojności. Nie byłby godny 
utrzymywania się z tej kaplicy i miałbyś wszelkie prawa odebrać mu to wszystko. Piękna 
jest ta myśl Epikteta. Świat jest świątynią wystawioną w tym celu, by na niej służono 
Bogu. Człowiek jest przeznaczony do wypełniania funkcji kapłańskich. Wszystkie 
stworzenia przyczyniają się swoim bytem i pracą do utrzymania człowieka, by ten oddawał 
się w tej świątyni sprawowaniu kultu Bożego. Koń, wół i owca przemawiają do nas swoim 
milczeniem: Ja sam nie mogę chwalić swojego Boga, gdyż nie jestem do tego zdolny. Ja ci 
daję swoją pracę, swoją skórę, swoją wełnę, swoje mięso, by ci służyć, ubierać cię, 
obuwać i karmić pod warunkiem, że ty za mnie będziesz chwalił mego Stwórcę. Czyż więc 
zaniedbywanie tego obowiązku nie jest wyrządzaniem krzywdy tym stworzeniom i 
nadużywaniem świadczonej przez nie zapłaty? 
 Czyż nie jest to czynienie ich bezużytecznymi i przeszkadzanie im w osiąganiu ich 
celu? Podobnie jak wszelka broń, transportery, armaty i inny sprzęt są bezużyteczne dla 
wojska, jeżeli nie pomagają do zwycięstwa, które jest celem wszelkiego uzbrojenia, 
podobnie i cały wszechświat jest bezużyteczny, jeżeli człowiek nie służy Bogu i posługuje 
się stworzeniami nie pamiętając o chwaleniu i wysławianiu Stwórcy. Jeżeli zatem nie 
kierując stworzeń ku Stwórcy, dopuszczamy się tak wielkiej niesprawiedliwości, to jakże 
wielkie musi być zło, którego dopuszczamy się wówczas, gdy używamy tych stworzeń do 
buntu przeciwko Bogu, czyniąc z nich broń do zwalczania Go lub używając ich do tego, by 
Go lekceważyć lub obrażać? Gdy patrzymy na niebo, morza i ziemię i nie potrafimy 
odczytać z tej wielkiej księgi, jaką mamy przed sobą, prawdy o wzniosłości, majestacie, 
Opatrzności i mądrości Boga? Gdy nie potrafimy zrozumieć tych licznych głosów, które 
wołają do nas: „Chwalcie Pana!”, czyż nie jest to przejawem ogromnego otępienia? Jeżeli 
zaś potrafimy czytać w tej wielkiej księdze i nie jesteśmy głusi na te liczne głosy, a mimo 
to udajemy głuchych i ślepych, i nie chcemy chwalić i błogosławić Boga, to takie 
postępowanie naprawdę wykazuje brak serca. 
 Oddajmy więc Bogu należną chwałę przez naszą modlitwę. Zdaniem św. 
Bonawentury, najlepiej to czynimy, gdy stawiamy siebie w obecności Boga. Pewien stary 
pustelnik został pouczony przez Anioła, że jest to najlepszy sposób nakłonienia Boga do 
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wysłuchania naszych próśb. a czyż nasz Boski Zbawiciel nie poucza nas o tym samym, 
kiedy nam poleca mówić na początku swojej modlitwy: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
święć się imię Twoje”, co znaczy, że ma być On uwielbiony? 
 Praktycznie każdy może mówić do samego siebie, rozpoczynając modlitwę, 
podobnie jak Dawid: „Wysławiaj, duszo moja, Pana”, a następnie, jak gdyby odpowiadał 
sobie samemu: „Będę wysławiał Pana po wszystkie dni mojego życia, będę uwielbiał Jego 
Majestat jak długo żyć będę”. Ponieważ zaś moja dusza jest nieśmiertelna, wobec tego 
będę Go wysławiał przez całą wieczność. Dawid mówi dalej: „Chwalę Pana, a wszystko, co 
jest we mnie, niech wychwala Jego święte imię”. Dobrze jest robić taki przegląd swoich 
duchowych uzdolnień i cielesnych zmysłów, zapraszając je do wychwalania Boga. Mój 
Boże, niech moja pamięć nie zapomina o Twoim Majestacie; mój rozum niech Cię coraz 
lepiej poznaje; moja wola niech się zjednoczy z Tobą nierozerwalnym węzłem; moje oczy i 
uszy winny uwielbiać Cię, mój Boże; moje ręce i wszystkie ich czyny niech będą ciągłym 
uwielbieniem Twojego Majestatu; wszystkie moje członki niech mówią: „Panie, któż jest 
równy Tobie?” Chciałbym, aby cała moja istota przemieniła się w język dla wielbienia 
Ciebie. 
 Można również robić w duchu przegląd wszystkich stworzeń na ziemi i w niebie, i 
na ich widok mówić do Boga: „Panie, jakże wielki zaszczyt mi wyświadczyłeś, nakładając 
na mnie obowiązek chwalenia Ciebie w imieniu ziemi, wód, roślin, zwierząt, gwiazd na 
firmamencie, które mi opowiadają przez swoje cudowne przymioty, jakie posiadają, o 
nieskończonych skarbach Twojej dobroci i mądrości. Dlatego ja Cię wysławiam w ich 
imieniu; chciałbym, by wszystkie stworzenia przemieniły się w języki, a ja bym im wówczas 
powiedział: „Wychwalajcie Pana, wszystkie Jego dzieła, chwalcie i wywyższajcie Go na 
wieki”. 
 To jednak jeszcze nie wystarczy. Trzeba się wznieść aż do nieba i połączyć się z 
jednogłośnym uwielbieniem Aniołów i Archaniołów, Cherubinów i Serafinów, i do ich 
głosów dołączyć swoje głosy. Skoro jednak nie potrafimy tak chwalić Boga jak te 
niebiańskie duchy, ofiarujmy od siebie Bogu na chwałę wszystkie śpiewy Aniołów, modły 
pochwalne Maryi, Królowej Aniołów, hołd składany przez Jezusa Chrystusa, który sam w 
sobie ma nieskończoną wartość, a ponadto tę wieczną chwałę, jaką Bóg ma sam od siebie. 
Bóg bowiem zdolny jest sam siebie chwalić i kochać tak, jak na to zasługuje. Kiedy 
wypowiadamy te wzniosłe słowa: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”, łatwo 
możemy zrozumieć, że takie pobożne ćwiczenie może skłonić Boga do łaskawego przyjęcia 
naszych modlitw. 
 Ci, którym chwała Boża leży na sercu, starają się usilnie o to, by swoje święte 
pragnienia przekazać także innym i powiedzieć im za Dawidem: „Razem ze mną 
uwielbiajcie Pana!” Na waszych świątecznych zgromadzeniach, przy stole i podczas 
uroczystych posiłków w kręgu rodzinnym zachęcajcie się wzajemnie i „przemawiajcie do 
siebie w psalmach, hymnach i pieśniach duchowych, w sercach wysławiajcie Pana słowem 
i pieśnią”. Te słowa skierował św. Paweł do wiernych w Liście do Efezjan. Stąd więc zrodził 
się chwalebny zwyczaj pierwszych chrześcijan śpiewania pobożnych pieśni ku czci 
Chrystusa zamiast bezbożnych pieśni światowych. Święty Bazyli mówi, że za jego czasów 
nawet rolnicy śpiewali „Chwała Ojcu...” ku czci Trójcy Przenajświętszej. Święty Hieronim 
pisał do św. Marceli, że betlejemscy rolnicy swoje milczenie przerywali jedynie śpiewaniem 
pobożnych pieśni. „Wszędzie, gdziekolwiek się udasz - pisze - rolnicy rozpoczynają orkę 
śpiewem „Alleluja”; znużeni i spoceni żniwiarze w ten sposób odpoczywają od swojej 
pracy, że robią przerwy na śpiewanie psalmów; pracownik winnicy, przycinając swoim 
nożem krzewy winne, nuci sobie piękne wiersze, których nauczył się od Dawida. Jest to 
najbardziej w tym kraju rozpowszechniony śpiew. Zaledwie dzieci nauczą się wypowiadać 
pierwsze słowa, uczy się je radosnego śpiewu „Alleluja”, co znaczy „Chwalcie Pana”. Tym 
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słowem „Alleluja” wzywa się nocą do kościoła mnichów i poświęcone Bogu dziewice na 
chwalenie Pana. Tym słowem mobilizuje się męczenników do cierpliwego i radosnego 
znoszenia udręk i tortur” (Corn. in Eph. V. 20. 1.) 
 Podobny przykład o zwyczajach pierwszych chrześcijan przytacza św. Jan 
Chryzostom, zachęcając rolników, robotników, marynarzy i tkaczy do chwalenia Pana przez 
Psalmy i pobożne pieśni. Oto jego słowa: „Zalecam wam to ćwiczenie nie tylko dlatego, 
byście przez nie chwalili Boga, lecz również byście uczyli swoje dzieci i kobiety śpiewać 
podczas tkania i innej pracy, a także przy stole, pobożne pieśni”. Święty Paweł zachęcał, 
by te pieśni były śpiewane sercem, a nie tylko ustami. 
 Szczęśliwe są te rodziny i te kraje, w których panują podobne zwyczaje. Na pewno 
mogłoby być ich więcej. Podczas misji sami widzieliśmy, że lud chrześcijański z zapałem 
uczestniczył w śpiewaniu pobożnych pieśni. Młodzi ludzie, a nawet mężczyźni nucili je 
później na ulicach swoich wiosek, kiedy wracali do domu. Pasterze przy swoich stadach na 
polach i w lesie powtarzali je sobie. To samo czynili robotnicy w swoich warsztatach. Oby 
dzięki gorliwemu staraniu kapłanów ten zwyczaj zadomowił się wszędzie i zastąpił 
większość złych światowych piosenek. 
 
II. Modlitwa dziękczynna 
 
 Przed kilku laty mieliśmy szczęście cieszyć się z odwiedzin pewnej znanej nam, 
pobożnej i dobrej osoby. Przez dłuższy czas nie było okazji do bliższego z nią spotkania. 
Powiedziała mi między innymi: „Mój ojcze, jest ojciec pisarzem; proszę więc napisać jakąś 
książkę na temat wdzięczności w stosunku do Boga. Tak bardzo boli mnie, gdy widzę, jak 
ten niebieski Ojciec codziennie pełnymi garściami rozdziela ludziom różnego rodzaju 
dobrodziejstwa, za które Mu się nie dziękuje”. Tę swoją prośbę gorąco zalecała mojemu 
sercu. Kiedy nas opuszczała, cieszyła się jeszcze pełnią sił. Jednak niedługo potem zmarła 
z godnym podziwu spokojem i z głęboką wiarą. Kiedy ją ubierano po śmierci, znaleziono 
na jej piersiach kartkę papieru, na której napisała własnoręcznie, że postanowiła iż 
każdym swoim oddechem i każdym uderzeniem własnego serca chce wyrażać naszemu 
Panu dziękczynienie za otrzymane dobrodziejstwa. Dotychczas nie mogłem spełnić 
życzenia tej wiernej służebnicy Bożej; dlatego też niech przynajmniej te niniejsze strony 
zadośćuczynią temu jej pobożnemu życzeniu i pobudzą wszystkich do wdzięczności 
względem Boga. 
 Kiedy kapłan sprawuje codziennie przy ołtarzu Najświętszą Ofiarę, zanim 
rozpocznie Modlitwę eucharystyczną, zwraca się do ludu z uroczystym wezwaniem: „W 
górę serca”; lud zaś odpowiada na to: „Wznosimy je do Pana”. Kapłan mówi dalej: „Dzięki 
składajmy Panu, Bogu naszemu”. Kolejna odpowiedź ludu brzmi: „Godne to i 
sprawiedliwe”. Nawiązując do tego, kapłan mówi dalej: „Zaprawdę godne to i 
sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy Tobie za wszystko składali dziękczynienie, Panie 
święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże”. 
 Te poważne słowa liturgiczne zostały zaczerpnięte z Pisma świętego. Święty Paweł 
zalecał wiernym, by składali dziękczynienie Bogu, naszemu Ojcu, i wskazywał na podwójną 
rację, dla której Bóg ma prawo do naszej wdzięczności. On jest Bogiem i Stwórcą 
wszystkich rzeczy. Od Niego otrzymaliśmy ciało ze wszystkimi jego członkami, duszę ze 
wszystkimi jej zdolnościami, życie i wszystko, co jest potrzebne do jego utrzymania; 
powietrze, które wdychamy, pokarm, którym się odżywiamy, wodę, która zaspakaja nasze 
pragnienie, światło, które nam świeci, a w końcu wszelkie inne stworzenia, które On nam 
dał do dyspozycji, a które domagają się, by każdy z nas składał za to hołd dziękczynienia 
Temu, który je dla nas stworzył. 
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 Wszelki dar doskonały, wszelkie dobro, zarówno w porządku natury, a przede 
wszystkim w porządku łaski, pochodzi z góry, zstępuje ku nam od Ojca światłości. Bóg 
posłał do nas swojego Syna, żeby nas pouczył i odkupił. Skoro zaś Bóg dał nam swojego 
własnego Syna, niemożliwe jest, by nam nie dał wraz z Nim wszystkiego innego. W tym 
swoim Synu, który stał się dla nas bratem, przyjął nas za swoje dzieci. Dlatego też nie 
tylko zostaliśmy przez Niego wezwani do godności dzieci Bożych, ale rzeczywiście nimi 
jesteśmy. Skoro zaś jesteśmy Jego dziećmi, to jesteśmy również Jego dziedzicami, 
dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Jezusa Chrystusa, powołanymi do tego, by w 
niebie posiadać samego Boga, najwyższe Dobro. Nasz duch jest przeznaczony do 
oglądania Boga twarzą w twarz, takiego, jakim On jest, a nasze serce jest przeznaczone 
do miłowania Go i zażywania nieskończonej szczęśliwości. Aby nas doprowadzić do tego 
wzniosłego celu, który jest również udziałem aniołów, obdarza nas już tu na ziemi swoją 
łaską. Jeżeli zważamy na działanie tej łaski, ona nieustannie oświeca naszego duch oraz 
podnosi i umacnia nasze serce. Kiedy popełniamy zło, upomina nas ona przez zbawienne 
wyrzuty sumienia, a równocześnie napełnia nas prawdziwą pociechą, kiedy spełniamy 
dobre czyny. Możemy ją w sobie pomnażać przez uczestnictwo w świętych sakramentach, 
z których ona jak ze źródła wypływa. Sakrament pojednania i pokuty gładzi nasze grzechy 
i przywraca nam przyjaźń z Bogiem, jeżeli ją przez grzech utraciliśmy. W Najświętszym 
Sakramencie Eucharystii wchodzimy w posiadanie wszelkich skarbów nieba: Przyjmujemy 
Chleb Aniołów, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka wraz z Ciałem i Krwią, z 
Duszą i Bóstwem, jako nasz duchowy pokarm. Czy jest taki dzień, w którym łaska Boża nie 
spływałaby na nas strumieniami? Gdybyśmy potrafili należycie ocenić jej wartość, 
podjęlibyśmy na pewno wszelkie starania, by okazać się jej wierni. Ona jest ceną przelanej 
na krzyżu Krwi Odkupiciela. 
 Te Boże dary towarzyszą nam pod wielorakimi postaciami od kolebki aż do grobu i 
przenikają całe nasze życie tym świadectwem Bożej dobroci. Dokąd że więc chcesz, 
człowiecze, być podobny do tego nierozumnego zwierzęcia, które pożera spadające z 
drzewa żołędzie i nawet oczu nie wzniesie na swego pana, który je strąca z drzewa, by je 
nakarmić? 
 O niewdzięczne dziecko, czemu zapominasz o swoim Ojcu? Czy nie zdajesz sobie 
sprawy, jak wiele dobra świadczy ci Bóg ze swego ojcowskiego serca? On mówi: „Wieczną 
miłością umiłowałem cię i z miłosierdzia ku tobie przygarnąłem cię do siebie”. Bóg 
pierwszy nas umiłował. Zanim ojciec i matka zdołali to uczynić, On nas umiłował odkąd 
jest Bogiem, to znaczy od wieczności. Cóż mogliśmy uczynić by zasłużyć na tak wielkie 
dary, zanim On nas powołał do bytu; odkąd zaś żyjemy, zrobiliśmy wszystko, by się 
okazać niegodnymi tych darów. Nasza złość jednak nie zniechęciła w dobroci i nie znużyła 
Jego błogosławiącej dłoni. Czego mógłby od nas oczekiwać Ten, który wszystkim wszystko 
daje, a sam niczego i nikogo nie potrzebuje? Jedynie dobroć skłania Go do tego, by nas 
nieustannie obsypywać dobrodziejstwami, w dzień i w nocy, w dzieciństwie, w młodości i 
aż do naszego ostatniego tchnienia. Trzeba by mieć chyba serce tygrysa, by nigdy nie 
dziękować tak wspaniałomyślnemu i miłującemu Dobroczyńcy. Tymczasem nawet dzikie 
zwierzęta okazują wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa, przy pomocy których można 
złagodzić ich naturę. Podziwia się lwa z powodu jego wdzięczności, a człowiek przez swoją 
niewdzięczność daje mu się wyprzedzić. 
 Niech nas Bóg od tego broni! Panie, niezmierzona jest liczba i wielkość Twoich 
dobrodziejstw, z których wiele ma charakter nieskończony, jak Twoje wcielenie. Przez nie 
oddałeś się całkowicie ludzkości, a najbardziej w odkupieniu, przez które nabyłeś nas za 
cenę swej Krwi. To Najświętszy Sakrament Eucharystii będący pokarmem każdego z nas, 
ta niebiańska szczęśliwość, która nie jest niczym innym, jak posiadaniem Ciebie samego, a 
także nieskończona miłość, z jaką świadczysz nam te wszystkie dobrodziejstwa, z których 
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każde posiada nieskończoną wartość, one przynaglają mnie do składania Ci nieustannego 
dziękczynienia. 
 Święty Paweł apeluje więc do nas, byśmy za wszystko składali dziękczynienie: „In 
omnibus gratias agite”. Za wszystkie rzeczy, a więc zarówno w chorobie, jak i w zdrowiu, 
w niedostatku jak i w dobrobycie, w przygnębieniu jak i w radości, w czasie pokusy i w 
czasie pokoju, w upokorzeniu i w czci, w niepowodzeniu i w sukcesie. Jeżeli bowiem 
dopuszcza On na nas choroby, niedostatki, utrapienia, pokusy, upokorzenia i 
niepowodzenia, to są to wcale nie mniejsze, a nawet większe dobrodziejstwa niż zdrowie, 
dobrobyt, pociechy, pokój, zaszczyty i powodzenie. We wszystkich więc sprawach 
śpiewajmy razem z królem Dawidem: „W każdym czasie będę wysławiał Pana”. Jest to 
najbezpieczniejsza i najświętsza droga, gdy zdążamy do nieba, przyjmując z radosnym 
sercem wszystkie udręki doczesnego życia. Dlatego też św. Augustyn bardzo chwalił 
piękny zwyczaj zakonników, którzy zawsze i w każdej sytuacji mieli na ustach słowa: „Deo 
gratias! - Bogu niech będą dzięki!” a nawet tymi słowami wzajemnie się pozdrawiali, co i 
dzisiaj wielu także czyni. Mówi on: „Cóż lepszego możemy mieć w sercu, cóż lepszego 
możemy wyrazić ustami i cóż lepszego możemy napisać, niż to słowo: Deo gratias! Bogu 
niech będą dzięki! Niczego szybciej nie można wypowiedzieć, niczego z radością nie 
możemy słuchać, nic wznioślejszego nie możemy zrozumieć i nic bardziej zbawiennego nie 
możemy uczynić, niż powiedzieć: Deo gratias! Bogu niech będą dzięki! 
 Ten święty Doktor Kościoła sam praktykował to, czego innych uczył. Powiedział on: 
„Podobnie jak nie było w moim życiu nie tylko ani jednej godziny, lecz nawet jednej chwili, 
w której nie korzystałem z Twoich dobrodziejstw, tak też nie powinno być w nim ani jednej 
chwili, w której nie miałbym Cię przed swymi oczyma i w swojej pamięci, w której nie 
kochałbym Cię ze wszystkich sił; niech więc całe moje życie Tobie będzie poświęcone. 
Oddaję się całkowicie Tobie, który jesteś moim jedynym życiem; oddaje Ci całą moją 
duszę, całe swoje serce, całe moje ciało i całe swoje życie. Ty mnie całego odkupiłeś, więc 
całkowicie do Ciebie należę” (Corn. in Pet. 4,7). 
 Święty Bazyli mówi podobnie jak św. Augustyn: „Kiedy siedzicie przy stołach, 
módlcie się; kiedy łamiecie chleb, dziękujcie Temu, który wam go daje; kiedy wkładacie 
swoje szaty, dziękujcie Temu, który wam je stworzył; kiedy przywdziewacie swoje 
płaszcze, starajcie się pogłębiać w sobie miłość ku Temu, który daje nam odpowiednie 
szaty na zimę i na lato dla ochrony naszego życia i przykrycia naszej nagości. O zmierzchu 
dnia dziękujcie Temu, który bez żadnych naszych zasług sprawił, że świeciło nam słońce, 
byśmy mogli pracować, który stworzył dla nas ogień, by świecił nam w nocy, i który 
troszczy się również o inne nasze potrzeby. Kiedy spoglądacie w niebo i obserwujecie 
uważnie cudowne piękno gwiazd, oddajcie pokłon Bogu, który mądrze wszystko stworzył. 
Poświęćcie na modlitwę nawet część waszej nocy, a wasz sen niech będzie wypełniony 
świętymi myślami! Jeżeli otrzymacie niezasłużoną chłostę, niech was pociesza nadzieja na 
przyszłe wieczne dobra. Jeżeli zostaniecie słusznie ukarani, dziękujcie Bogu, że macie 
możliwość pokutowania w tym, zamiast w przyszłym życiu. Taka jest bowiem wola Boża w 
Chrystusie Jezusie w stosunku do was wszystkich. Nauka naszego Pana pozwala nam 
poznać wolę Bożą, która polega na tym, byśmy się modlili nieustannie i za wszystkie 
rzeczy składali dziękczynienie” (Corn. in 1 Thes. V, 17). 
 Święty Hieronim powiedział: „Cnota, która charakteryzuje chrześcijan, polega na 
tym, by dziękować swemu Stwórcy za wszystko, nawet za to, co uważamy za swoje 
nieszczęście, gdyż nawet poganie i Żydzi rozumieją, że trzeba być wdzięcznym Bogu za to, 
co otrzymali dla swego szczęścia. Według wypowiedzi Apostoła Narodów, bardzo wzniosłą 
cnotą jest dziękowanie Bogu za niebezpieczeństwa i doświadczenia i powtarzanie: Niech 
będzie Bóg uwielbiony. Ja zawsze mniej cierpię niż na to zasłużyłem. Wszelkie moje 
cierpienia są bardzo nieznaczne w stosunku do liczby i wielkości moich grzechów. Taki jest 
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duch chrześcijanina, który naśladuje Odkupiciela dźwigającego swój krzyż” (Corn. in Eph. 
5,20). 
 Skoro zaś chrześcijanin jest zobowiązany do okazania Bogu dowodów swojej 
wdzięczności, powinien dać wyraz temu w swojej modlitwie. Św. Tomasz mówi: 
„Wdzięczność jest podstawą do otrzymywania; jeżeli bowiem dziękujemy za otrzymane 
dobrodziejstwa, zasługujemy tym samym na otrzymanie jeszcze większych” (2, 2q. 83 
a17). 
 Skoro Bóg chce, byśmy Mu dziękowali, to chce tego dla naszego dobra i dlatego, 
by znaleźć okazję do okazania nam większych dowodów swojej życzliwości. Zaraz więc na 
początku naszej modlitwy nie możemy uczynić nic lepszego niż złożyć Mu nasze 
uwielbienie i dziękczynienie. Jeżeli zwracamy się do Niego tylko w tym celu, by wyżebrać 
jakieś łaski, a nie okazujemy Mu żadnej wdzięczności, to czyż nie świadczy to o naszym 
wyrachowaniu? 
 Jeżeli zaś stajemy w obecności Boga i wspominamy z wdzięcznością 
dobrodziejstwa, jakie od Niego otrzymaliśmy, czy to w zakresie natury, czy też w zakresie 
łaski, to tym samym wyznajemy, że wszystko Jemu zawdzięczamy i ofiarujemy Mu 
wszystkie skłonności naszego serca, które jedynie do Niego winny należeć. Nie możemy 
wówczas mówić i zachowywać się tak, jak dzieci, które z wielkim trudem trzeba uczyć 
wdzięczności, chociaż ich ręce i usta zawsze są gotowe do brania. Mój Boże, dziękuję Ci, 
żeś mnie powołał do życia, że mi je stale zachowujesz i że stworzyłeś moją duszę na swój 
obraz i podobieństwo, że wyświadczyłeś mi tę łaskę, iż urodziłem się w katolickim kraju i w 
katolickiej rodzinie, żeś mnie nie ukarał wieczną śmiercią wówczas, kiedy Cię obraziłem; że 
mnie utrzymujesz mimo mojej nędzy i powołujesz mnie do oglądania Cię w niebie i do 
zażywania szczęścia. Duszo moja, chwal Pana i nie zapominaj, ile dobra On ci 
wyświadczył! Jak mam wynagrodzić Panu za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzył? 
Czymże jest moje dziękczynienie wobec wszystkich Jego darów? By zastąpić swoje 
ograniczone możliwości, chcę Ci, mój Boże, ofiarować dziękczynienia wszystkich Twoich 
wybranych, szczególnie Twojej Najświętszej Matki, a przede wszystkim to dziękczynienie, 
które Ci w niebie składa Boskie Serce Twojego Syna. 
 Nie wystarczy jednak ustne wysławianie Bożych dobrodziejstw, ale musimy 
dziękować czynem, wykorzystując wszystko, czym jesteśmy, co mamy i czym On nas 
obdarzył, całe życie i wszystkie siły dla Jego chwały i uwielbienia, służąc Mu ze szczerą 
dziecięcą wdzięcznością. 
 Jeżeli w ten sposób myślimy i postępujemy, możemy z większą śmiałością 
przedstawiać Bogu nasze prośby. 
 
III.  Modlitwa błagalna 
  

Święty Tomasz i cała katolicka teologia uczy, że prośba skierowana do Boga 
powinna dotyczyć rzeczy przyzwoitej i godziwej. Nie można bowiem prosić Boga o to, co 
nie jest przyzwoite i godziwe; jeżeli ktoś się na to odważy, wówczas nie będzie to już 
modlitwa, lecz obraza Boska. 
 Święty Tomasz mówi: „Przez modlitwę człowiek oddaje cześć Bogu, gdy Mu się 
podporządkowuje i wyznaje przez swoją prośbę, że Go potrzebuje jako sprawcę 
wszelkiego dobra. W ten sposób staje się jasne, że modlitwa jest aktem uwielbienia Boga. 
Jest to nawet jeden z najwznioślejszych aktów tej cnoty, gdyż modlitwa podporządkowuje 
ludzkiego ducha Bogu jako Panu, a jest przecież rzeczą jasną, że duch ludzki niezmiernie 
przewyższa rzeczy zewnętrzne. Gdy się modlimy do Boga, oddajemy Mu więcej czci, niż 
gdybyśmy Mu składali ofiary i pokłony” (2. 2. 9. 83a. 3.). 
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 Modlitwa rozumiana w takim ścisłym znaczeniu jest rzeczywiście kluczem do nieba i 
do wszelkich Bożych skarbów. Z tego właśnie punktu widzenia będziemy traktować tę 
książkę, czerpiąc to, co chcemy powiedzieć, przede wszystkim z Pisma świętego, w którym 
jest zawarta nauka Ducha Świętego i skąd czerpie prawdę nasza wiara. Przytaczając 
jednak różne cytaty biblijne, będziemy je często wyjaśniać przy pomocy skomponowanych 
na ten temat wykładów Korneliusza a Lapide. Będziemy równocześnie zasięgać rad 
katolickiej teologii. Przestudiowaliśmy w tym celu wszystko, co na ten piękny temat 
znajduje się w dziełach św. Tomasza, Suareza i św. Alfonsa Liguori. Ponadto będziemy 
przytaczać najbardziej godne uwagi wyjątki na temat modlitwy, jakie znaleźliśmy w 
dziełach takich autorów duchownych, jak św. Franciszek Salezy, czcigodny Ludwik du 
Pont, bł. Ludwik z Granady i inni, bez powoływania się na źródła, z których czerpaliśmy, 
gdyż uważamy że nie jest to konieczne do osiągnięcia celu, do którego zmierzamy, lecz 
niniejszym chętnie przyznajemy, że wszelkie dobro, jakie zostanie odkryte w tej książce, 
zostało zapożyczone od innych. 
 Święty Alfons Liguori, którego można nazwać mistrzem modlitwy, będzie w tej 
książce najczęściej cytowany. Gdyby było wolno małe sprawy porównywać z wielkimi, to, 
podzielając jego poglądy i przemyślenia, powiedzielibyśmy wraz z nim: „Opublikowałem 
rozmaite dzieła duchowe, lecz sądzę, że nie dokonałem nic pożyteczniejszego niż wydanie 
tej książeczki traktującej o modlitwie, o tym niezbędnym i pewnym środku do osiągnięcia 
zbawienia i uzyskania łask do niego prowadzących. Chciałbym wydrukować tyle 
egzemplarzy tej książki, ilu jest chrześcijan na świecie; następnie chciałbym dać każdemu 
do ręki jeden egzemplarz, aby się nikt na świecie nie znalazł, kto nie zostałby pouczony o 
konieczności modlitwy do osiągnięcia zbawienia. 
 Mówię tak, ponieważ z jednej strony tak dobitnie nauczyłem się z Pisma świętego i 
od wszystkich Ojców Kościoła uważać modlitwę za absolutnie konieczną, a z drugiej strony 
chrześcijanie tak mało myślą o tym, by ten skuteczny środek zbawczy gorliwie stosować. 
Najbardziej jednak martwi mnie to, co zaobserwowałem, że kaznodzieje i spowiednicy nie 
dbają o to, by mówić o tym swoim słuchaczom i że w literaturze duchowej, która dzisiaj 
trafia do rąk ludzi wierzących, temat ten jest w niewystarczającym stopniu poruszany; 
wszyscy kaznodzieje, spowiednicy i pisarze niczego tak mocno i wyraźnie nie powinni 
podkreślać, jak konieczność modlitwy. To prawda, że zalecają oni duszom wiele 
skutecznych środków do zachowania Bożej łaski, jak np. unikanie okazji do złego, częste 
przyjmowanie sakramentów świętych, przeciwstawianie się pokusom, słuchanie słowa 
Bożego, rozważanie wiecznych prawd itp. Wszystkie te ćwiczenia są bardzo zbawienne i 
wszyscy się z tym zgadzają. Jednak chciałbym wiedzieć, na co się przydadzą te kazania, 
rozmyślania i wszystkie inne środki przepisane przez mistrzów życia duchowego, bez 
modlitwy? 
 Czyż nasz Pan nie oświadczył, że Jego łaska zostanie udzielona tylko tym, którzy o 
nią proszą? Powiedział: „Proście, a będzie wam dane: Petite et accipietis”. Bez modlitwy 
wszystkie nasze postanowienia i przyrzeczenia będą daremne, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
zwyczajną ekonomię Bożej Opatrzności. Jeżeli się nie modlimy, wszelkie nasze 
wiadomości, jakie Bóg nam pozwoli zdobyć, jak również wszelkie nasze zobowiązania, 
jakie podejmiemy, będą zawsze niedoskonałe. Wynika to z tego, że wszelkie otrzymane 
oświecenia, nasze własne przemyślenia, nasze dobre postanowienia nie wystarczą nam do 
regularnego i owocnego pełnienia dobra, do przezwyciężenia pokus, do nabywania cnót, 
czyli krótko mówiąc, do należytego zachowania prawa Bożego. Oprócz tego wszystkiego 
potrzebujemy szczególnej Bożej pomocy. Tę zaś swoją nieustanną pomoc zapewnia Bóg 
tym, którzy się ustawicznie modlą, o czym jeszcze szerzej będzie mowa. Nagłe oświecenia, 
rozmyślania, dobre postanowienia, pomagają do tego, byśmy uciekali się natychmiast do 
modlitwy w chwilach pokus i niebezpieczeństwa przekroczenia prawa Bożego. Dzięki 
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modlitwie otrzymujemy stałą Bożą pomoc, która zachowuje nas od grzechu; jeżeli jednak 
zrezygnujemy z modlitwy, nie uchronimy się od upadku. 
 Zanim przystąpię do sedna sprawy, chciałem Ci, mój drogi Czytelniku, przekazać 
swoje głębokie przekonanie odnośnie tej okoliczności, byś podziękował Panu za Jego 
dobroć, za tę Jego łaskę, że może Cię przeniknąć świadomość ważności modlitwy podczas 
czytania tej książki. Powtarzam więc jeszcze raz: dziękuj Bogu, gdyż jest to Jego wielkie 
miłosierdzie, jakie okazuje Twojej duszy, gdy chce Cię oświecić i obdarzyć łaską modlitwy. 
Mam nadzieję, że gdy przeczytasz to opracowanie, już nigdy nie przestaniesz uciekać się w 
modlitwie do Boga, zwłaszcza wówczas, gdy jesteś kuszony do obrażania Boga. Gdybyś 
zaś był obciążony licznymi grzechami, to odkryjesz przyczynę tego w swoim 
zaniedbywaniu modlitwy, oraz zrozumiesz że musisz nieustannie błagać Boga o pomoc we 
wszystkich pokusach, jakie cię atakują. Chciałbym cię jednak zachęcić, byś tę książkę 
przeczytał z możliwie jak największą uwagą, nie dlatego że jest to moje dzieło, lecz 
dlatego, że stanowi ona zbawczą pomoc, którą daje ci Bóg, a także jest ona nowym 
dowodem Jego woli, która pragnie cię uszczęśliwić. Kiedy zaś ją przeczytasz, to postaraj 
się spełnić dobry uczynek miłosierdzia i usiłuj nakłonić także innych, np. swoich przyjaciół 
lub inne osoby, z którymi utrzymujesz kontakt, aby ją również przeczytali. 
 Nadszedł już czas, aby przedstawić plan tej pracy. Ponieważ są ludzie, którzy wcale 
lub bardzo mało się modlą, dlatego trzeba ich najpierw przekonać, aby to czynili częściej. 
Dlatego właśnie w pierwszej części przedstawimy pobudki usilnie nakłaniające do 
modlitwy. Inni wprawdzie się modlą, potrzebują jednak nauczyć się sztuki i sposobu 
modlitwy. W tym celu w drugiej części wyjaśnimy, jak trzeba się ćwiczyć w modlitwie. 
Krótko mówiąc, znajdziemy w tej książce racje skłaniające nas do modlitwy oraz samo 
ćwiczenie się w modlitwie. Taki jest porządek niniejszego opracowania. W dodatku do 
niniejszej książki dołączymy najczęściej używane modlitwy przeznaczone do ćwiczenia się 
w pobożności tak ważnej dla chrześcijańskiego życia. Ta książka może więc służyć jako 
podręcznik dla chrześcijan, którzy pragną prowadzić życie modlitwy. 
 Mój Boże, niech te stronice dobrze służą Twojej chwale i uświęceniu dusz 
odkupionych Twą Najświętszą Krwią. Prosimy Cię o to za pośrednictwem Twojej 
Najświętszej Matki, która jest także naszą Matką. 
 
 
CZĘŚĆ PIERWSZA - Pobudki skłaniające nas do modlitwy 
 
 Takich pobudek jest bardzo wiele. My lubimy to, co jest łatwe. Modlitwa zaś jest 
łatwiejsza niż inne obowiązki chrześcijańskiego życia. Ponadto jest ona przyjemna i 
przynosi ludzkiej duszy wiele pociechy. Dzięki modlitwie człowiek się wznosi ponad inne 
widzialne stworzenia i czuje się uszlachetniony. Nie ma nic pożyteczniejszego niż modlitwa, 
gdyż ona udostępnia nam wszelkie niebiańskie dary. Ona jest nawet absolutnie konieczna 
do zbawienia. Przykłady Boskiego Zbawiciela, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich 
Świętych także zachęcają nas do modlitwy. Pragniemy to wykazać w miarę naszych 
możliwości w siedmiu kolejnych rozdziałach. Mamy nadzieję, że te pobudki zachęcą 
każdego czytelnika, który rzeczywiście dąży do prawdy i żywi wewnętrzną troskę o swoje 
zbawienie, do pilnego ćwiczenia się w modlitwie. 
 
 
ROZDZIAŁ PIERWSZY - Modlitwa jest łatwa 
 
 Gdybyśmy mówili na temat pokuty, dawania jałmużny lub o innych ewentualnych 
dziełach gorliwości chrześcijańskiej, mogliby nam niektórzy odpowiedzieć, nawet nie bez 
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pewnej racji, że jest to dla nich niemożliwe. Lecz któż mógłby przytoczyć podobne 
usprawiedliwienie, kiedy jest mowa o modlitwie? Cóż bowiem jest konieczne do modlitwy? 
Tylko serce, które trzeba wznieść do Boga. A któż z nas byłby zadowolony, gdyby mu 
zarzucono, że nie posiada serca? Trzeba mieć następnie jakieś niespełnione życzenia i 
pragnienia, a tych przecież nikomu z nas nie brakuje. Któż z nas może nie uznać swojej 
własnej biedy? Jakże wiele potrzeb stwierdzamy codziennie, zarówno swoich własnych jak 
i naszych bliskich, potrzeb zarówno duchowych jak i materialnych. Czyż ludzie potrafią 
nam pomóc we wszystkich naszych potrzebach? Wiemy o tym bardzo dobrze, że jest to 
dla nich niemożliwe, chociażby nawet bardzo tego chcieli. W takich chwilach w sposób 
zupełnie naturalny nasza myśl zwraca się do Boga, źródła wszelkiego dobra. Taka myśl 
pobudza w nas wolę, by się do Niego uciec i błagać Go o pomoc. Jeżeli na przykład 
znajdujemy się w jakimś wielkim niebezpieczeństwie, wówczas niezwłocznie wołamy: 
„Boże! Mój Boże!” Bez wątpienia sama myśl i chęć modlenia się jest już pierwszą łaską 
Bożą, gdyż taka myśl jest zbawienna i pożyteczna dla naszego wiecznego dobra. Sami od 
siebie bowiem nie bylibyśmy zdolni do żadnej dobrej myśli; nawet imienia Jezus nie 
jesteśmy zdolni wypowiedzieć w sposób zasługujący na życie wieczne, jak to w dalszym 
ciągu naszych rozważań zostanie wyjaśnione. Jednak pociesza nas zawsze ta wielka 
prawda, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. 
 Na moje życie - mówi Pan, Bóg nasz - Ja nie chcę śmierci grzesznika, lecz by się 
nawrócił i miał życie. Święty Piotr wyraża to samo w następujących słowach: Bóg nie chce, 
by ktokolwiek z nas zginął, ale pragnie wszystkich doprowadzić do pokuty. Święci Ojcowie 
Kościoła zapewniają nas, że te słowa Pisma świętego, w ten sposób sformułowane, 
wyrażają te prawdę, że ten, który nas wszystkich stworzył, chce nas również wszystkich 
bez wyjątku zbawić, a nie tylko tych, którzy zostaną ogłoszeni Świętymi. Jeżeli nie wszyscy 
ludzie zostaną zbawieni, nie będzie to wynikiem woli Bożej, ale - jak zauważa św. Jan 
Chryzostom - będzie to jedynie wina ludzi, którzy nie chcieli swojej woli podporządkować 
woli Bożej. Bóg nikogo nie przymusza, lecz pozostawia każdemu wolną wolę. 
 Bóg jednak tak bardzo pragnie naszego zbawienia, że posłał na świat swojego 
Syna, by ten świat odkupił. Syn Człowieczy przyszedł zbawić to, co zginęło. Zgubieni byli 
wszyscy przez nieposłuszeństwo Adama, a więc Jezus Chrystus przyszedł, by odkupić 
wszystkich. On sam siebie wydał na odkupienie wszystkich. Jezus Chrystus umarł za 
wszystkich, On jest Odkupicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Jezus Chrystus 
jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego 
świata. Bóg nie oszczędził swego własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich. jakże 
miałby więc nam wszystkiego nie darować? Sam Boski Zbawiciel powiedział: Przyszedłem, 
by mieli życie i by mieli je w pełni. Święty Augustyn dodaje: „Ten Niebieski Lekarz 
przyszedł, aby leczyć chorych, o ile to od Niego zależy. On może każdego chorego 
całkowicie wyleczyć, ale go nie leczy wbrew jego woli”. Cóż może być szczęśliwszego dla 
Ciebie, drogi Czytelniku i droga Czytelniczko, niż mieć własne życie, a nawet całkowite 
zdrowie w swoich rękach? Jeżeli tylko chcesz, Ten, który nas odkupił za tak wysoką cenę, 
nie chce, by zginęli ci, za których tak drogo zapłacił, więc zdobądź się na odwagę, ludzka 
słabości! Niech nikt nie mówi: ja nie pójdę do nieba. Jezus Chrystus więcej uczynił niż ci 
obiecywał. Co On mianowicie uczynił? - Umarł za ciebie. - Co ci obiecał? - Że będziesz z 
Nim razem żył. Skoro więc Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, a nasz Boski Zbawiciel 
umarł, aby wszystkich odkupić, to należy koniecznie wyciągnąć z tego wniosek, że Bóg 
udziela każdemu potrzebnych do zbawienia łask. W przeciwnym przypadku nie można 
byłoby powiedzieć, że On ma prawdziwą wolę zbawienia wszystkich. Gdyby Bóg stawiał 
ludziom warunki do zbawienia, których oni nie mogliby absolutnie wykonać, wówczas 
narażałby ich na konieczność potępienia. Trzeba mieć ducha Lutra lub Kalwina, by 
utworzyć sobie takie wyobrażenie o Bogu. 
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 Święty Tomasz mówi: „Człowiekowi zarzucono by okrucieństwo, gdyby wymagał od 
innych czegoś takiego, co byłoby rzeczywiście ponad ich siły. Trzeba się więc wystrzegać, 
aby nie myśleć, że Bóg mógłby podobnie postępować. Sobór Trydencki poucza nas w 
zgodzie ze św. Augustynem, że Bóg nie nakazuje rzeczy niemożliwych. Człowiek, 
oczywiście, nie ponosiłby żadnej winy, gdyby nie mógł wykonać tego, czego Bóg od niego 
żąda; z drugiej zaś strony sumienie nas napomina, i to wystarczająco wyraźnie, przez 
wyrzuty i pobudzanie do żalu, kiedy uczynimy coś złego. To nam przypomina, że mogliśmy 
postąpić inaczej i że z naszej własnej winy okazaliśmy się nieposłuszni w stosunku do 
Boga. 
 Święty Tomasz zrobił następujące porównanie: Słońce posyła swoje promienie 
wszystkim ludziom, nawet niewidomym, a Bóg udziela swych łask wszystkim ludziom, 
nawet tym, którzy dobrowolnie zamykają swoje oczy. Jeżeli więc jakaś część ludzi idzie na 
zgubę, to dzieje się to z ich własnej winy, gdyż nie chcą zrobić żadnego użytku z 
otrzymanych łask. Bóg jest wierny; On nie pozwoli was kusić ponad wasze siły, lecz w 
chwili pokusy udzieli swojej pomocy, byście mogli ją przezwyciężyć. Zdarza się jednak 
czasami, że nam się wydaje iż nie mamy dość łaski uczynkowej do zachowania trudnych 
przykazań lub do przezwyciężenia silnych pokus. Każdy może to potwierdzić z własnego 
doświadczenia. Jak bardzo czujemy się wówczas bezsilni, by o własnych siłach złożyć Bogu 
jakieś ofiary, których On zdaje się od nas wymagać. Jesteśmy gotowi nawet przymusić się 
do czegoś, ale nasze ręce są jak gdyby sparaliżowane lub związane, kiedy powinniśmy coś 
trudniejszego wykonać. Prawo Boże jednak nic takiego nam nie nakazuje. Przeciwnie, 
jeżeli Bóg coś nam poleca, to równocześnie daje nam do zrozumienia, że mamy wykonać 
to, co możemy, a więc to, co jest dla nas łatwe i możemy to własnymi siłami wykonać, a 
do tego, co jest ponad nasze siły, udziela nam swojej pomocy. Sobór Trydencki uczy nas, 
że każdy wierzący może przy pomocy wspomagającej łaski, której Bóg udziela każdemu, 
wykonać to, do czego jest zdolny; do wykonania zaś tego, co przekracza jego siły, 
powinien prosić Boga o szczególną pomoc. Tę naukę wyjaśnia wyczerpująco św. Alfons 
Liguori w drugiej części swojej książki, którą napisał na temat modlitwy. My streścimy je 
tutaj tylko w kilku zdaniach, gdyż w naszych czasach prawdy te nie wymagają już tak 
obszernych dowodów. Wyjaśnienia te jednak prowadzą nas do przeświadczenia, że 
modlitwa jest łatwą sprawą i każdy chrześcijanin może ja odprawiać przy pomocy łaski 
uczynkowej, którą wszyscy otrzymują, nawet bez specjalnej pomocy Bożej. 
 Kiedy się modlimy, wówczas podczas naszej modlitwy jesteśmy wspomagani przez 
łaskę Bożą, a jeżeli nasza modlitwa posiada wymagane właściwości, otrzymujemy 
szczególną pomoc Bożą. Przy tej pomocy potrafimy zachować wszystkie przykazania Boże, 
nawet te najtrudniejsze, oraz będziemy mogli się oprzeć wszelkim zakusom złego ducha. 
Nic nie jest pewniejsze niż to, że gdy grzeszymy, dzieje się to zawsze z naszej winy, gdyż 
albo posiadamy siłę do unikania grzechu, lecz z lenistwa z niej nie korzystamy, lub jej nie 
posiadamy, lecz zaniedbujemy prosić o nią w modlitwie. Łaskę modlitwy mamy zawsze do 
swojej dyspozycji, musimy tylko chcieć z niej korzystać. 
 Jest więc oczywiste, że gdy nie jesteśmy zdolni wypełnić wszystkiego, czego Bóg 
od nas oczekuje, to jednak zawsze możemy się modlić o udzielenie nam tej brakującej siły. 
Modlitwa jest więc czynem najłatwiejszym ze wszystkich koniecznych do naszego 
zbawienia. Nie możemy się więc usprawiedliwiać i mówić: ja nie mogę się modlić, gdyż 
Bóg, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, udziela swojej łaski wszystkim wierzącym, 
zarówno grzesznym jak i sprawiedliwym. Biedny człowiek, chociażby był w największej 
nędzy, zawsze ma jeszcze tę możliwość wyciągnięcia ręki do kogoś, kto jest w stanie mu 
pomóc. Człowiek chory, chociażby już w ogóle poruszyć się nie mógł na łóżku, zawsze ma 
jeszcze możliwość wołania o pomoc. Dlatego wy wszyscy, którzy odczuwacie swoją 
bezradność i biedę, macie jeszcze zawsze jeden środek ratunku, i to ten najskuteczniejszy 
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ze wszystkich, a mianowicie łaskę modlitwy. I wy, grzesznicy, chociażby z powodu 
waszych ogromnych grzechów i przestępstw zgasły wam wszystkie światła i zamarły w 
was wszelkie szlachetniejsze uczucia, to jak długo żyjecie jeszcze na tej ziemi, musicie 
służyć Bogu i ufać Jego miłosierdziu; ten bowiem dobry Ojciec udziela wam jeszcze 
specjalnej łaski, byście się mogli do Niego uciekać i modlić się do Niego. Jeżeli zaś to 
czynić będziecie, otrzymacie również łaskę nawrócenia. Jaki pożytek będzie dla was z tych 
wszystkich naglących zaproszeń, poprzez które On zachęca was do nawrócenia, jaki 
pożytek będzie z tych wszystkich napomnień kaznodziejów i innych kapłanów, jeżeli nawet 
modlić się nie chcecie, by przygotować dla siebie pojednanie się z niebem? 
 Jest tak przecież łatwo wezwać Bożą pomoc jednym tylko westchnieniem, jedną 
łzą, jednym aktem strzelistym. Kto nie potrafi np. zawołać: O mój Jezu, miłosierdzia! 
Panie, nawróć mnie do siebie, a nawrócę się! lub: Mój Boże, pomóż mi, pośpiesz mi z 
pomocą!  Nie potrzebujemy przecież długo czekać w poczekalni na rozmowę z kochanym 
Bogiem. Nie potrzebujemy również wyjeżdżać daleko, by mieć to szczęście przedstawić Mu 
swoje prośby. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kto chce rozmawiać z 
ukochanym Bogiem, nie potrzebuje nawet drzwi otwierać. Święty Jan Chryzostom mówi: 
„Dwór i uszy książąt są dostępne dla niewielu, natomiast dobry Bóg przyjmuje i 
wysłuchuje każdego”. Ze szczególnym zaś upodobaniem przyjmuje On biednych i 
nieszczęśliwych, i to nie tylko w jakichś określonych dniach i godzinach, lecz w każdej 
chwili. Nie możemy mieć nigdy takiego przyjaciela, z którym moglibyśmy ani na chwilę nie 
rozłączać się. Z konieczności musimy się rozstawać na jakiś czas z każdym człowiekiem. 
Jedynie z Bogiem możemy się nigdy nie rozstawać. On wychodzi na spotkanie tych 
wszystkich, którzy za Nim tęsknią i jako pierwszy im się objawia. On mówi: Oto stoję przy 
drzwiach i pukam. Jeżeli ktoś Mi otworzy, wejdę i zamieszkam u niego. Radością Boga jest 
przebywanie z ludzkimi synami. Nie ma więc nic łatwiejszego niż w każdym czasie uciekać 
się do Boga, lecz nie ma też nic bardziej pocieszającego. 
 
 
ROZDZIAŁ DRUGI - Modlitwa przynosi pociechę 
 
 Jest bardzo trudno wyjaśnić człowiekowi niewidomemu od urodzenia, czym jest 
wzrok. Wszelkie wyjaśnienia, jakich mu się udziela, nic mu nie pomogą do zrozumienia, 
dopóki sam tego nie doświadczy. Osiągnie się jednak przynajmniej tyle, że ten niewidomy 
człowiek mocniej zapragnie widzieć wszystko i bardziej będzie ubolewał nad tym, że został 
pozbawiony tak wielkiego dobra. To samo można również powiedzieć o radościach, jakie 
daje człowiekowi modlitwa. Kto nigdy jeszcze tego nie doświadczył, nie potrafi tego 
zrozumieć. Kiedy jednak mu się udowodni, że te pociechy nie są żadnymi mrzonkami, lecz 
rzeczywiście istnieją, wówczas będzie żałował, że przez własne niedbalstwo został 
pozbawiony takiego szczęścia, a równocześnie poweźmie postanowienie zapewnienia go 
sobie na przyszłość. 
 Sam Bóg, nasz rozum oraz świadectwa i doświadczenie Świętych zapewniają nas o 
tym, że modlitwa daje człowiekowi taką radość, która wystarcza do przekonania o tym 
wszystkich ludzi dobrej woli. 
 Jeżeli Bóg mówi, to bez wątpienia zasługuje On na całkowitą wiarę. Rozważ więc, 
drogi czytelniku, słowa samego Boga: Kontakt z Bożą mądrością nie przynosi żadnej 
goryczy, Jej towarzystwo nie sprawia żadnej przykrości, lecz przynosi tylko przyjemność i 
radość. Za pośrednictwem proroka Izajasza Bóg wypowiada następujące słowa: „Ja 
stworzyłem pokój jako owoc modlitwy”. Rzeczywiście, nic nie daje człowiekowi większego 
pokoju i większego zapału, niż modlitwa, szczególnie w chwilach pokus i podczas ćwiczeń 
pokutnych. „Jeżeli ktoś z was jest smutny, niech się modli”. Korneliusz a Lapide tak oto 
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wyjaśnia ten tekst: „Jezus Chrystus w Getsemani był udręczony aż do śmierci. Podczas tej 
agonii modlił się; następnie powstał pełen odwagi i oddał się w ręce Żydów. Dzięki 
modlitwie otrzymujemy od Boga pomoc i siłę do przezwyciężenia smutku. Modlić się i 
przestawać z Bogiem oznacza, że już się znalazło radość i pociechę. Dlatego też gdy 
jesteśmy smutni, nie szukajmy ulgi i pokoju u przyjaciół ani na ucztach, na koncertach, w 
teatrze czy też w bajkach i powieściach, ale na modlitwie i w kontakcie z Bogiem. Smutek 
może nam bardziej zaszkodzić niż wszystkie szatany razem. Przy pomocy smutku szatan 
zwycięża ludzi. Usuńcie smutek, a nie będzie on mógł wam zaszkodzić” (Corn 5,13). „Jeżeli 
ktoś z was jest radośnie usposobiony, niech śpiewa psalmy”. Chociaż dobrze jest śpiewać 
psalmy w czasie smutku, nie jest to jednak łatwe. Jeżeli jednak człowiek jest radośnie 
usposobiony, czuje się niejako zmuszony do śpiewania. Śpiewanie psalmów podtrzymuje i 
pogłębia jego radość oraz skłania go do miłowania Boga. Dlatego miał rację św. Efrem, 
gdy nazwał modlitwę pociechą dla smutnych, wzbogaceniem radosnych i ulgą dla 
płaczących. 
 Jak można się zresztą inaczej zachowywać? Pokój, radość i szczęście są to dobra, 
których my pilnie szukamy i z nadzieją żebrzemy o nie różne stworzenia. Któż jest jednak 
źródłem tych dóbr? Kto jest źródłem wszelkiego dobra, jeżeli nie Ten, od którego 
pochodzą wszystkie byty: który dał wszystkim bytom te różne dobra, jakie tylko posiadają. 
Jest to Bóg. W rzeczach stworzonych nie znajdziemy niczego, co nie pochodziłoby od 
Boga; żadnej radości ani przyjemności tego świata, która nie ma nieskończonych 
wymiarów. Bóg jest doskonałą szczęśliwością, najwyższym szczęściem, niewyczerpanym 
źródłem wewnętrznego pokoju, wszelkiej radości i wszelkiego dobra. My zbliżamy się więc 
do naszego szczęścia, kiedy z ufnością zbliżamy się do ukochanego Boga poprzez 
modlitwę. Święty Bernard ostrzega nas: „Nie łudźcie się i nie pozwólcie się zwieść 
błędnemu przekonaniu, że nie znajdziecie tyle przyjemności w duchowej radości, co w 
zmysłowych rozkoszach. Przyjemności duchowe tkwią w samym Bogu, i czyżby Bóg nie 
miał tyle mocy do przygotowania dla waszych serc przynajmniej tyle radości, ile mięso 
martwego zwierzęcia daje waszemu podniebieniu,  jakiś melodyjny ton waszemu uchu i 
jakiś wyszukany zapach waszemu powonieniu?” 
 Święty Augustyn mówi: „Kto szuka Boga, szuka radości”. (Deum quaerens, 
gaudium quaerit). Kto się oddala od Boga, ucieka od własnego szczęścia, od swojej 
radości i od prawdziwej pociechy. Pan mówi: Ja jestem tym, który może was pocieszyć. 
Jest również napisane: Nie ma pokoju dla bezbożnych. Można łatwo dostrzec, że ci którzy 
zaniedbują modlitwę, szukają uroczystości i przyjemności, smaku i zewnętrznych radości. 
Mógłby ktoś powiedzieć, że są wówczas szczęśliwi, lecz nie uwierzy w to nawet ten, kto 
nie ma zrozumienia dla spraw niebieskich. Raczej oszukują samych siebie i usiłują rozwiać 
ten smutek, który, jak mówi Bossuet, jest charakterystyczny dla życia tych, którzy stracili 
zapał dla spraw Bożych. 
 Święty Augustyn żył również przez długie lata z dala od Boga, lecz kiedy się 
nawrócił ze swoich błędów, przemawia teraz do Niego, pouczony własnym 
doświadczeniem: „Panie, bez Ciebie nie ma dla mnie żadnego dobra, a wszelkie bogactwo, 
które nie istnieje w Tobie, Boże, jest tylko udręką serca; Ty bowiem, Panie, stworzyłeś nas 
dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie”. 
 Modlitwy są stopniami, po których człowiek wstępuje do Boga; są rękami, które on 
do Niego wyciąga, by błagać o Jego pomoc; są ramionami, którymi człowiek obejmuje 
Boga i pragnie się z Nim zjednoczyć. Człowiek nieszczęśliwy i obarczony winami może 
trochę drżeć, kiedy się zbliża do Tego, którego obraził; marnotrawny syn w łachmanach 
powracał do swego ojca nie bez pewnych obaw w sercu; kiedy jednak skruszony zawołał: 
Ojcze, zgrzeszyłem, jakże wielką radość przeżył, kiedy ten wybiegł mu na przeciw i z 
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miłością wziął go w ramiona. Podobną radość przeżyje również każdy grzeszny człowiek 
szukający Boga, jeżeli tylko szuka Go naprawdę całym sercem. 
 Przekonują nas zresztą o tym samym Święci. Święty Augustyn mówi: „Łzy tych, 
którzy się modlą, są przyjemniejsze od radości z jakiegoś teatru”. Święty Bernard mówi: 
„Na modlitwie człowiek pije takie wino, które rozwesela jego serce; wino Ducha Świętego, 
który tak opanowuje i przemienia jego serce, że on zapomina o ziemskich 
przyjemnościach. On zrasza twarde sumienia i czyni je urodzajnymi”. J. M. Vianney, 
proboszcz z Ars wypowiedział takie oto słowa: „Modlitwa jest przedsmakiem nieba, 
miodem, który rozlewa się w duszy. Bóle i trudy znikają podczas modlitwy jak śnieg pod 
wpływem promieni słonecznych. 
 Posłuchaj, szanowny Czytelniku, słów żołnierza, generała, który przemawia jak 
ojciec Kościoła i jak święty: W roku 1876 napisał generał de Louis do jednego ze swoich 
przyjaciół: „Nie znam nic bardziej pocieszającego niż modlitwa”. Rzeczywiście, ten 
szlachetny generał miał powody do szukania pociechy w modlitwie podczas swojej długiej 
służby wojskowej, a zwłaszcza podczas wojny w 1870 roku, która była bardzo 
niepomyślna dla Francji. 
 Czytajmy tylko życiorysy Świętych, którzy byli w gruncie rzeczy byli 
najszczęśliwszymi ludźmi, a także potrafili bez wątpienia to swoje szczęście jak najlepiej 
wykorzystać. Możemy się przekonać, że niemal wszyscy oni czerpali ze swoich rozmów z 
Bogiem niewyczerpaną radość, tak że nawet ich oblicza czasami promieniowały. Dawid 
powiedział: „Moja dusza wzgardziła radościami tego świata, wspomniałem swojego Boga, i 
doznałem radości. Radość, jaką Święci czerpali ze swoich modlitw, była niekiedy tak 
wielka, że nie mogli wprost jej znieść i czuli się zmuszeni do wołania: Dość, Panie, dość! 
Odczuwali również niewypowiedziany ból, kiedy musieli przerwać swoją rozmowę z 
Bogiem. Tak skarżył się święty Antoni o wschodzie słońca, gdy mu przeszkadzało w 
modlitwie, na której spędził całą noc. 
 Niech się nam nie wydaje, że te wielkie uzdolnienia należą wyłącznie do minionych 
czasów i że duch modlitwy zniknął już z naszej ziemi. 
 Podczas naszej działalności znajdowaliśmy ludzi wierzących z różnych sfer 
społecznych, dla których największą pociechą była modlitwa, którzy wprost nie mogli 
przerwać swoich pobożnych rozmów z Bogiem bez odczuwania wielkiego bólu, podobnie 
jak spragnione dziecko, które się odsuwa od piersi matki; dlatego tak się śpieszyli z 
powrotem do modlitwy, jak do obfitego źródła radości, kiedy tylko okoliczności im na to 
pozwalały. 
 Po co jednak uciekać się do tych przykładów? Czy nie wystarczyłoby przypomnieć 
naszym czytelnikom ich własne doświadczenia? Należałoby rzeczywiście współczuć 
takiemu człowiekowi, który nigdy nie zaznałby duchowej radości. Który chrześcijanin nie 
miał w swoim życiu dnia lub godziny, kiedy to doznał słodyczy na modlitwie, np. po swojej 
pierwszej spowiedzi, w dniu swojej pierwszej Komunii świętej, albo po odbytych 
rekolekcjach względnie po uczestnictwie w misjach, które to ćwiczenia odprawił z wielką 
gorliwością? Bóg nie zmienił się od tego czasu, a modlitwa w dalszym ciągu zawiera te 
same łaski. Jeżeli z nich nie korzystamy, to jest nasza własna wina, gdyż albo 
zaniedbujemy modlitwę, bądź też odprawiamy ją bez dostatecznej gorliwości i uwagi. 
Według nauki św. Tomasza zdarza się również niekiedy, że modlitwa posiada swoją 
zasługującą moc i wyprasza nam różne łaski, lecz nie daje człowiekowi większych pociech 
duchowych, ponieważ nie modli się on z należytą uwagą. Módlmy się więc zawsze z jak 
największą uwagą i gorliwością, a zobaczymy i zakosztujemy wkrótce, jak dobry jest Pan. 
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ROZDZIAŁ TRZECI - Modlitwa jest chlubą człowieka 
 
 Żyjemy w czasach, kiedy to ludzka pycha jest tak wielka, że niektóre osoby 
mogłyby uwierzyć, iż się zhańbią przez modlitwę. Mogą być jednak spokojni, gdyż 
modlitwa jest wprawdzie aktem pokory, jednak kto się uniża, będzie wywyższony, a kto się 
wywyższa, będzie poniżony - powiedział Boski Zbawiciel. Już na tej ziemi sprawdza się ta 
prawda na tych, którzy się nie modlą. Czy jest rzeczą możliwą, by człowiek bardziej się 
jeszcze poniżył niż wówczas, gdy upodabnia się do zwierząt, zstępując do ich poziomu? To 
zaś przytrafia się właśnie tym, którzy się nie modlą. Każdy przecież wie, że od zwierząt 
odróżnia nas przede wszystkim rozum. Nie postępować zgodnie z rozumem, to znaczy 
zapominać o swojej godności. Posłuchajmy nauki św. Tomasza: 
 „Korzystamy z rozumu, gdy nakazujemy coś swoim podwładnym; posługujemy się 
również rozumem, kiedy spodziewamy się czegoś od tych, którzy nam przewodzą. 
Modlitwa jest aktem rozumu i jest właściwością stworzeń obdarowanych rozumem. Taka 
jest właśnie przyczyna dlaczego zwierzęta nie mogą się modlić” (22.9.83,a,10). 
 Wieść wiec życie bez modlitwy, czyż nie oznacza to więc upodabniania się do 
zwierząt przynajmniej pod tym względem? Gdybyśmy przy omawianiu tego przedmiotu 
pozwolili sobie przejść od należytej powagi do formy żartobliwej, moglibyśmy opowiedzieć 
następującą anegdotę: Pewien misjonarz, którego dobrze znałem, a który zmarł w opinii 
świętości, nauczał dzieci katechizmu w pewnym zakładzie wychowawczym. Pewnego dnia 
powiedział do dzieci: Czy wiecie, moje dzieci, jaka jest różnica pomiędzy dzieckiem, które 
się nie modli, a pieskiem? Jedno dziecko podniosło rękę i powiedziało: Ja wiem, proszę 
księdza. Taka jest różnica, że piesek nie potrzebuje się ubierać. 
 Taka różnica jest z pewnością korzystniejsza dla zwierzęcia; jest jednak jeszcze 
inna różnica, która jest w jeszcze większym stopniu niekorzystna dla człowieka, a polega 
ona na tym, że zwierzę nie potrzebuje się rozliczać z używania rozumu, gdyż go nie 
posiada. Natomiast na człowieku spoczywa ogromna odpowiedzialność. Później powrócimy 
jeszcze do tych rozważań. W tym rozdziale chodzi natomiast o poznanie prawdy, że 
modlitwa przysparza człowiekowi chwały i czci. 
 Modlitwa jest złotym łańcuchem, przy pomocy którego przyciągamy Boga do siebie, 
a On pociąga nas do siebie. Któż nie czuje się zaszczycony, gdy ma otwarty przystęp do 
możnych tej ziemi, tak że może z nimi w każdej chwili rozmawiać i zawsze jest 
dopuszczany do nich na audiencję? A kimże są ci ziemscy książęta w porównaniu z 
Bogiem? Jakaż więc nieporównana chwała i „jaki wielki zaszczyt, gdy można zawsze 
rozmawiać z Bogiem” - powiedział św. Jan Chryzostom. „Modlitwa jednoczy nas z 
Aniołami, gdyż nieustanna modlitwa jest głównym zajęciem Aniołów. Dzięki modlitwie 
przestajemy być ograniczonymi śmiertelnością i czasem. To prawda, że jesteśmy 
śmiertelni, jeżeli jednak staramy się o pełne ufności przestawanie z Bogiem, wówczas 
wchodzimy do nieśmiertelnego życia. Jest niezaprzeczalnym faktem, że ten, kto jest 
zaprzyjaźniony z Bogiem, nie podlega już śmierci ani skazitelności” (Corn. in Luc. 18.8). 
 Modlić się, znaczy wznosić swoje uczucia ku Bogu i jednoczyć się z Nim. Takie 
wznoszenie się i jednoczenie z Bogiem musi się niewątpliwie przyczyniać do naszego 
postępu. Ponieważ Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w stworzeniach, więc stworzenie 
będzie tym doskonalsze, im bardziej zbliża się do Boga. To zbliżanie się jest jednak 
duchowe a nie cielesne. Do Boga bowiem wznosimy się przy pomocy ducha, jednoczymy 
się z Nim i otrzymujemy udział w Jego nieskończonej doskonałości. 
 Im bliżej światła stoimy, tym lepiej widzimy; im bardziej zbliżymy się do ognia, tym 
lepiej odczuwamy ciepło. Jeżeli włożymy jakiś przedmiot do ognia, wkrótce przedmiot ten 
sam staje się ogniem. Jeżeli więc działanie materialnego ognia wywołuje takie skutki, to 
jakie skutki spowoduje działanie Bożego ognia, które swoją szlachetnością i siłą 
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przewyższa wszystko, co jest na świecie. Jakich wielkich rzeczy dokona w nas, jeżeli nie 
będziemy go unikać przez swoje niedbalstwo i trzymanie się z dala. 
 Zauważmy, z jaką szybkością rozprzestrzeniają swoje właściwości przedmioty 
wydające silną woń. Wystarczy je dotknąć, a już ich zapach udziela się ręce i 
rozprzestrzenia się w całym otoczeniu. Bóg jest właśnie źródłem wszelkiej słodyczy i 
niebiańskich zapachów. Z chwilą, kiedy nawiążemy z Nim kontakt, zaczerpniemy zawsze 
coś z tych zapachów i tej słodyczy. 
 Podczas modlitwy człowiek kieruje swoje spojrzenie ku Bogu. To spojrzenie 
wzbogaca go o pewną szlachetność i wzniosłość szczególnego rodzaju. Pomiędzy 
przedmiotami, które dostrzegają zmysły, a tymi, którymi zajmuje się nasz duch, zachodzi 
taka różnica, że im te pierwsze są bardziej doskonałe, tym bardziej szkodzą zmysłom, 
podczas gdy te drugie im są doskonalsze, tym bardziej udoskonalają naszego ducha. 
Bardzo silne światło oślepia i niszczy wzrok. Zbyt głośny dźwięk ogłusza człowieka. 
Tymczasem duch, zajmując się niskimi sprawami, sam stacza się w dół, kiedy zaś zajmuje 
się wzniosłymi myślami, uszlachetnia się. Skoro więc Bóg jest tak nieskończenie wzniosły, 
to zbliżając się na modlitwie do tej nieskończonej wzniosłości, duch ludzki w nieskończonej 
mierze się uszlachetnia. 
 Korneliusz a Lapide tak oto wyjaśnia Ewangelię, która mówi, że gdy Boski Zbawiciel 
się modlił, Jego oblicze zostało przemienione: „To co działo się z naszym panem i 
Zbawicielem podczas Jego przemienienia, było już dawniej udziałem Mojżesza, który z 
promieniejącym obliczem zstępował z góry, na której rozmawiał z Bogiem. Także i później 
wielu Świętych, którzy z całą gorliwością oddawali się modlitwie, otrzymywało ten 
niebiański blask, który promieniował z ich oblicza. Opowiadają to o świętym Antonim, o 
świętym Ignacym oraz o wielu innych. (Corn. Math. 17.1). 
 Modlitwa powoduje jednak przede wszystkim opromienienie duszy, gdyż podczas 
modlitwy duch ludzki zostaje oświecony, także łatwiej poznaje Boga, samego siebie i 
wszystko, co jego dotyczy. Na modlitwie wypraszamy i otrzymujemy łaski, które 
oczyszczają duszę ze wszystkim plam i udzielają siły do przezwyciężania ataków 
nieprzyjaciela naszego zbawienia. Podczas modlitwy smutek ustępuje pocieszeniu, słabość 
- mocy, oziębłość - gorliwości, zwątpienie - pewności, przygnębienie - radości, a 
bojaźliwość - odwadze. 
 Kiedy orzeł wzbije się w powietrze, wówczas jego pióra lśnią odblaskiem słońca. 
Podobnie i człowiek, gdy wzniesie się ponad samego siebie ku Bogu, zostaje opromieniony 
Bożą światłością. I kiedy tak z góry spogląda na ziemskie sprawy, wówczas widzi je jako 
nieznaczne, znikome i przemijające, że tylko w niebie znajdują się prawdziwe wartości, 
bogactwa i radości. Rozumie wówczas, że wszystkie cierpienia w tym życiu na ziemi, jak 
bieda, choroby, głód, prześladowanie, są niczym w porównaniu z chwałą, którą one 
pomagają nam osiągnąć. Takie myśli pomagają człowiekowi powziąć mocne postanowienie 
cierpliwego i odważnego znoszenia tych wszystkich prób. 
 Tak się dzieje wówczas, kiedy człowiek jest zjednoczony z Bogiem w jednym 
Duchu. czy można sobie wyobrazić coś bardziej szlachetnego i wzniosłego? Człowiek tylko 
wtedy jest naprawdę wielki, gdy swoje kolana zgina przed Bogiem. 
 Im więcej się modli tym bardziej jest wywyższony; natomiast im częściej 
zaniedbuje kontaktu z Bogiem, tym głębiej się poniża. 
 
 
ROZDZIAŁ CZWARTY - Nic nie jest tak pożyteczne jak modlitwa 
 
 Kiedy się zrozumie to, co zostało powiedziane w poprzednim rozdziale, wówczas 
nikt się już nie odważy powiedzieć, że modlitwa jest bezużyteczna i że należałoby się 
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zajmować innymi sprawami. Konieczną jest jednak rzeczą przedstawić użyteczność 
modlitwy w jeszcze bardziej przekonujący sposób.  
 Trzeba być protestantem, aby zaprzeczać użyteczności dobrych uczynków, bez 
których, jak mówi św. Jakub Apostoł, wiara jest martwa. Modlitwa zaś jest 
najużyteczniejszym ze wszystkich dobrych uczynków. Podobnie jak wszystkie dobre 
uczynki, modlitwa jest zasługująca i wynagradzająca za nasze grzechy. Ona jednak 
dokonuje jeszcze czegoś szczególnego, czego inne dobre uczynki nie dokonują. Ona 
bowiem wyprasza nam to, o co prosimy. Te trzy działania modlitwy będą przedmiotem 
kolejnych naszych rozważań. 
 
1 ARTYKUŁ - Modlitwa jest zasługująca 
 
 Suarez mówi, że jest rzeczą pewną iż modlitwa jest zasługująca dla chrześcijanina 
podczas jego pobytu na ziemi, zakładając, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do 
zasługiwania. Tę naukę, opartą na wierze, mogą odrzucać tylko heretycy. Bóg wymaga do 
zasługującego działania, by człowiek był uczciwy, posiadał nadprzyrodzoną wiarę, żył 
cnotliwie i ufał Bogu że go wynagrodzi za jego dobre czyny, tak jak ludziom obiecał. 
Modlitwa zaś, jak już była o tym mowa, jest nie tylko czynem dobrym, ale nawet bardzo 
wzniosłym, który nas coraz bardziej zbliża do Boga. Ten czyn jest wykonywany z 
usposobieniem wiary i pod wpływem łaski. Nie ma też żadnej wątpliwości, że Bóg 
przyrzekł nagrodę za wszystkie dobre czyny. 
 Jest ponadto rzeczą konieczną, by modlitwa posiadała wszystkie cechy konieczne 
do tego, by była miła Bogu. By modlitwa posiadała moc zasługującą, potrzeba, by 
człowiek, który się modli, był w stanie łaski uświęcającej, bez której jest niemożliwa 
wszelka zasługa i nie możemy znaleźć usprawiedliwienia w oczach Bożych. 
 Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj zasługi (meritum conveniens), którą Bóg 
przyznaje nawet grzesznikom, wynagradzając ich za dobre czyny na ziemi i dając im łaskę 
wystarczającą do nawrócenia. By taką zasługę uzyskać, prawdopodobnie nie potrzeba być 
koniecznie w stanie łaski. Prawdopodobnie wystarczy wówczas łaska uczynkowa, pod 
której wpływem on działa. Pomimo smutnego stanu grzechu łaska uczynkowa nadaje jego 
modlitwie taką wartość wobec Boga, że On przyznaje proszącemu odpowiednią nagrodę w 
zależności od jego wiary i oddania podczas pełnienia dobrych czynów. Prawdę mówiąc, nie 
chodzi tu o skuteczność modlitwy, która polega na tym, by otrzymać to, o co się prosi. Te 
rodzaje zasługiwania bardzo się jednak różnią pomiędzy sobą. Można to wyjaśnić w ten 
sposób, że przecież Święci w niebie już w ogóle nie zasługują, kiedy się modlą, a jednak 
wypraszają łaski dla tych, za których się modlą. Człowiek jednak może zasługiwać przez 
modlitwę, nawet wówczas gdy nie otrzymuje tego, o co prosi. Ma to miejsce w przypadku, 
gdy ktoś ze szczerym sercem prosi o jakąś łaskę, którą uważa za korzystną do zbawienia, 
ponieważ jednak mogłaby mu ona zaszkodzić, nie otrzyma on tego, o co prosi, lecz mimo 
to otrzymuje on zasługę ze sprawiedliwości względnie "conveniens" w zależności od tego, 
czy znajduje się w stanie łaski, czy też nie, chociaż bowiem nic nie otrzymuje, to jednak 
spełnia dobry czyn, którego wartość zasługująca się nie zmienia. Skuteczność modlitwy 
błagalnej rozciąga się tylko na to, o co się prosi, podczas gdy zasługa za spełniony dobry 
czyn daje nam prawo do Bożej nagrody. Jeżeli prosisz o jakąś łaskę dla kogoś innego, nie 
tracisz osobistej zasługi niezależnie od tego, czy wyprosisz komuś tę łaskę, czy też nie. 

Święty Augustyn mówi: "Nie powinniśmy sądzić, że stracimy swoją zapłatę, gdy 
nasza modlitwa za grzeszników nie zostanie wysłuchana, gdyż chociaż oni są niegodni, by 
coś otrzymać, to nasze dobre zamiary zasługują jednak na zapłatę". Święty Tomasz 
zauważa, że niekiedy może się zdarzyć, iż ktoś prosząc o pewne rzeczy, traci wszelką 
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zasługę, np. gdy prosi o Bożą pomoc do popełnienia jakiegoś grzechu, co byłoby właściwie 
bezbożną modlitwą. (2. q 83. 2. a. 5). 

Do zasługi "conveniens" wymagane jest dobre usposobienie, by uzyskać jakiś owoc 
modlitwy, pod którym to warunkiem nawet grzesznik go otrzymuje, jeżeli dobrze się modli. 
Kiedy grzesznik, pełen szlachetnych uczuć, udziela jałmużny swemu bliźniemu, stawia się 
tym samym w sytuacji, która mu wyjednywa łaskę pokuty. 

To samo można powiedzieć z jeszcze większą słusznością o kimś, kto prosi o łaskę 
pojednania, czy to by uprosić sobie przebaczenie grzechów, czy też by się w jakiś sposób 
poddać woli Bożej, jeżeli modli się z właściwą pokorą, która powinna być tym większa, im 
bardziej mu zależy na otrzymaniu upragnionego dobrodziejstwa. Można jeszcze dodać, że 
modlitwa, której towarzyszy głębokie rozważanie lub dobre postanowienia, ma szczególną 
skuteczność dla ugruntowania człowieka w pobożności i w prowadzeniu cnotliwego życia. 
Jak już wcześniej była mowa, modlitwa wyjednywa człowiekowi różne duchowe pociechy. 

W tym artykule przytoczyliśmy tylko naukę wielkiego teologa Suareza. Ona jednak 
w zupełności wystarczy by przekonać o użyteczności modlitwy tych, którzy znają wartość 
zasługi ze sprawiedliwości dla człowieka, który żyje w stanie łaski, i wiedzą, jak wielkim 
szczęściem jest ponowne pojednanie się z Bogiem tych, którzy utracili łaskę uświęcającą. 
Zasługa ze sprawiedliwości daje nam możliwość pomnożenia łaski uświęcającej i prawo do 
życia wiecznego. Jeden jedyny akt zasługujący wobec Boga i wiary ma większą wartość niż 
wszystkie oracje mówców, niż wszystkie zwycięstwa zdobywców, niż wszystkie bogactwa 
świata i wszystkie dzieła sztuki. 

Taki akt wart jest tyle, co niebo, a więc jest nieskończonym dobrem. A ile takich 
aktów spełniają pobożne osoby w ciągu dnia, tygodnia i w ciągu roku, kiedy się modlą? 
Jakże wiele skarbów gromadzą one dla nieba! 

Czy dla człowieka, który ma nieszczęście być w stanie śmiertelnego grzechu, 
istnieje jakieś większe dobro niż pojednanie się z Bogiem? Odzyskanie przyjaźni z Bogiem 
jest odzyskaniem największego w świecie dobra. Do tego zaś przygotowuje nas modlitwa. 
Cóż mogą lepszego zrobić sprawiedliwi i grzesznicy, jak tylko modlić się? W jakim 
pożyteczniejszym celu można poświęcać swój czas, a nawet całe swoje życie? 

Jak tu nie podziwiać dobroci najlepszego Boga, który czuje się wobec nas 
zobowiązanym, kiedy my Go wzywamy w naszym własnym interesie. Ludzie są bardzo 
dalecy od takiego sposobu postępowania. Czują się nawet obrażeni, kiedy się ich o coś 
natarczywie prosi. Jan II, sławny król portugalski powiedział do pewnej osoby, która go 
natarczywie prosiła o jakąś łaskę: "Dzisiaj po raz pierwszy żałuję, że jestem królem". 

Czy ktoś kiedyś poczytał jakiemuś biedakowi za zasługę, że ten prosił go o 
jałmużnę lub o jakiś dar? Czy ktoś kiedyś czuł się zaszczyconym, gdy u niego żebrano? 
Właśnie Bóg tak czyni, że gdy Go proszą o coś, uważa, że cześć Mu przez to oddają i 
jeszcze ich za to wynagradza, jak gdyby Mu jakąś przysługę wyświadczyli. 
 
2 ARTYKUŁ - Modlitwa jest zadośćuczynieniem Bogu za nasze grzechy 
 
 Jest prawdą objawioną, że zadośćuczynienie, jakie nasz Odkupiciel, Jezus Chrystus 
ofiarował za nas Ojcu Niebieskiemu, nie dyspensuje nas od składania naszego własnego 
zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości, chociaż nasze zadośćuczynienie posiada wartość 
dzięki zasługom Jezusa Chrystusa. Kiedy uzyskamy w sakramencie pokuty odpuszczenie 
grzechów, a wraz z nimi i wiecznej kary za ciężkie grzechy, to jednak pozostaje nam 
jeszcze przynajmniej część kary doczesnej, którą musimy odpokutować w tym lub w 
przyszłym życiu. W tym życiu możemy ofiarować Bogu zadośćuczynienie, tak że dzięki 
naszym dobrym uczynkom doczesna kara za grzechy zostaje nam zmniejszona lub 
całkowicie darowana. Taka jest prawda naszej wiary. To zadośćuczynienie może być 
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dokonane przez modlitwę, jeżeli ta posiada wymagane właściwości. Teologowie 
sprowadzają wszystkie akty wynagradzające do trzech, spośród których pierwszym i 
najważniejszym jest modlitwa, drugim jest post, a trzecim jałmużna. Święty Sobór 
Trydencki zaaprobował milcząco tę naukę i potwierdził prawdę, że modlitwa posiada moc 
zadośćuczynienia za nasze grzechy. Nie ma zresztą co do tego żadnych wątpliwości, jeżeli 
trzymamy się teologicznej nauki o zadośćuczynieniu. Możemy więc wyciągnąć z tego 
następujący wniosek, że wszystko, co jest konieczne do dobrego czynu, znajduje się w 
modlitwie. Modlitwa jest więc rzeczywiście dobrym, dokonanym przy pomocy łaski 
dziełem, które jest połączone z pewnym trudem. Taka jest więc przyczyna 
zadośćuczynienia, co można bardzo łatwo wyjaśnić. Modlitwa jest wzniesieniem duszy ku 
Bogu, czego nie można dokonać bez pewnych oporów ze strony zmysłów i ciała. W 
konsekwencji Bóg, zgodnie ze swoją obietnicą, chce przyjąć modlitwę jako zamianę za 
nasze grzechy, przez którą my spłacamy zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości. Ta 
obietnica odnosi się bowiem nie do tego czy innego dobrego czynu, lecz do wszystkich 
dobrych czynów, a właściwości wymagane do modlitwy, by mogła osiągnąć ten skutek, są 
takie same jak te, których się wymaga od innych dobrych czynów. 
 Mamy więc w modlitwie obfite źródło pomocy do tego, by dokonać 
zadośćuczynienia za nasze grzechy, które niestety są bardzo liczne, i w ten sposób skrócić 
swój czyściec. Musimy więc tym bardziej wysoko cenić sobie modlitwę, że wielu z nas nie 
jest w stanie dawać jałmużny, pościć lub odprawiać innych cielesnych praktyk pokutnych. 
Dla tych osób jest więc modlitwa najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem uniknięcia 
utrapień czyśćcowych. Gdybyśmy sądzili, że za swoje własne grzechy i błędy spłaciliśmy 
już całkowite zadośćuczynienie, co nigdy nie jest całkowicie pewne, lub gdy 
wspaniałomyślnie rezygnujemy z naszych własnych interesów na rzecz bliźnich, możemy 
ofiarować wynagradzające owoce naszej modlitwy na rzecz naszych rodziców, krewnych 
lub przyjaciół, którzy żyją jeszcze na ziemi bądź też już pomarli, jeżeli tylko znajdują się w 
stanie łaski. 
 Ci, którzy niezbyt cenią korzyść modlitwy ze względu na jej moc wynagradzającą, 
narażają się na niebezpieczeństwo zbyt późnego przekonania się o tym, kiedy mianowicie 
nie będą mogli wyzwolić się z czyśćca, dopóki nie spłacą ostatniego grosza. Każdy 
chrześcijanin, któremu bardzo leży na sercu, by po śmierci nie być zbyt długo 
pozbawionym możliwości oglądania Bożego oblicza, lub chce komuś innemu zapewnić 
szczęście jak najszybszego dostania się do nieba, niech szuka w ufnej modlitwie środka do 
zadośćuczynienia za grzechy swoje własne lub bliźnich. 
 Dotychczas mówiliśmy tylko o dwóch właściwościach wspólnych dla modlitwy, 
postu i jałmużny. Teraz zaś będziemy mówić o właściwości, która charakteryzuje samą 
tylko modlitwę. 
 
3 ARTYKUŁ - Skuteczność modlitwy jako uproszenie u Boga łaski, o którą się  

modlimy 
 
 Na początku trzeba zaznaczyć, że modlitwa posiada taką specyficzną skuteczność, 
że można dzięki niej coś otrzymać. Prośba bowiem ma taki cel, aby poruszyła tego, do 
którego została skierowana, nie dlatego że chce się coś u niego kupić i mu zapłacić, ani 
dlatego, że się na to zasłużyło, lecz ufa się  jego dobroci i wspaniałomyślności. To jest 
właśnie specjalną właściwością modlitwy, bo w innych dobrych czynach znajdziemy to 
tylko wówczas, gdy są połączone z modlitwą. 
 Święty Tomasz z góry odrzuca zarzuty tych, którzy twierdzą, iż modlitwa 
traktowana jako prośba jest nieskuteczna lub przeciwna Bożym zamiarom, ponieważ Bóg 
zna nasze potrzeby lub też modlitwa zmierza do zmiany Bożych planów. Mówi on: "Na 
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modlitwie nie potrzebujemy przedstawiać dobremu Bogu naszych potrzeb, gdyż On zna je 
lepiej niż my sami; chcemy natomiast sami siebie przekonać o tym, że bardzo 
potrzebujemy Jego pomocy ze względu na naszą nędzę. Przez modlitwę nie chcemy 
bynajmniej zmieniać Bożych postanowień, ale je wypełnić. Boża Opatrzność nie tylko 
wszystko zaplanowała, cokolwiek ma się wydarzyć, ale przewidziała również przyczyny, 
które mają to spowodować, a nawet przewidziała porządek, w jakim wszystko ma się 
dokonać. Teraz zaś ludzkie czynności są przyczynami wywołującymi skutki. Wobec tego 
ludzie muszą działać nie po to, by zmieniać Boże postanowienia, lecz po to, by 
spowodować pewne skutki w takim porządku, jaki był przewidziany przez Bożą 
Opatrzność. 
 Sprawdza się to także w sprawach naturalnych. Z całą pewnością Bóg chciał, by 
ziemia rodziła plony, lecz pod warunkiem, że człowiek będzie ją uprawiał. Uprawiając 
ziemię, człowiek nie działa przeciwko planom Bożym, ale przeciwnie, pomaga w ich 
realizacji. Słusznie uważalibyśmy za nierozumnego rolnika, który pod pretekstem, by jego 
praca nie zmieniła Bożych planów odnoszących się do naszej ziemi, nie chciałby pracować. 
Podobnie jest również z modlitwą. Modlimy się, żeby otrzymać to, co Bóg już przed 
wiekami postanowił nam dać pod warunkiem, że będziemy o to prosić. 
 Jest oczywistą prawdą, że Jego hojność jest wielka i zwykle daje więcej, niż Go 
proszono. Z drugiej strony są również rzeczy, które daje jedynie tym, którzy Go o nie 
proszą. Nawet w takim przypadku ma On na względzie nasz interes. Chce w nas wzbudzić 
zaufanie ku Niemu i przekonać nas, byśmy Go uznali za sprawcę wszelkiego dobra. 
Dlatego mówi św. Jan Chryzostom: "Rozważcie jakie szczęście i jaka cześć jest waszym 
udziałem. Przez modlitwę możecie kontaktować się z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, 
możecie sobie życzyć wszystkiego, czego chcecie, oraz prosić o wszystko, czego sobie 
życzycie" (2. 2. 9. 83. 2.). 
 Święty Augustyn mówi: "Trzeba zauważyć, że Boski Zbawiciel, zachęcając nas do 
modlitwy, pragnie by Jego dobrowolne dary stały się naszymi zasługami. Dlatego życzy 
sobie, byśmy Mu przedstawiali nasze prośby, chociaż nasze potrzeby są Mu dobrze znane, 
żeby mógł znaleźć przyczynę, dla której mógłby nas wynagrodzić.  
 Bóg pozostawia nas niekiedy w potrzebie i biedzie, byśmy się od Niego nie oddalili, 
podobnie jak ojciec, który nie chce, by jego syn opuścił rodzinny dom, zatrzymuje część 
swego majątku u siebie, by jego syn, zmuszony pilną koniecznością, nie odchodził od 
niego. Modlitwa więc leży całkowicie w naszym interesie. Po tych więc rozważaniach 
możemy powiedzieć za Suarezem, że dzięki modlitwie możemy pod pewnymi warunkami 
otrzymać od Boga wszystko, o co prosimy. Chociaż prośba jest w stanie pobudzić tego, do 
kogo jest skierowania, do jej spełnienia, to jednak jej skuteczność nie jest niezawodna, 
gdyż ten, kogo się prosi, może zawsze prośbę przyjąć lub odrzucić. Jeżeli chodzi o nasze 
prośby skierowane do Boga, to otrzymują one swą niezawodną skuteczność z Bożych 
obietnic. Autentyczność tych Bożych obietnic wykażemy teraz na podstawie Pisma 
świętego i nauki Ojców Kościoła. 
 
§ 1. Skuteczność modlitwy na podstawie Pisma św. 
 
 Gdyby jakiś bogaty, hojny i sumienny książę obiecywał nam jakieś dobrodziejstwo, 
czy nie liczylibyśmy na nie aż rzeczywiście stałoby się ono naszym udziałem? A czymże jest 
sumienność i hojność wielkich bogaczy tego świata w porównaniu z hojnością, dobrocią, 
potęgą i prawdziwością Boga? Jest rzeczą absolutnie niemożliwą, by Bóg nie dotrzymał 
swego słowa. Chociaż jest On wszechmocny, nie może być jednak sprzecznym ze samym 
sobą. Przyjmijmy więc z ufnością Jego Boskie obietnice i dopatrujmy się ich wypełnienia w 
cudownych dziełach, jakie zostały dla nas zapisane w Piśmie świętym. 
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1. Boże obietnice 
 
 Znajdujemy je wyraźnie zapisane zarówno w Starym Testamencie, czyli w księgach 
napisanych pod Bożym natchnieniem przed przyjściem Zbawiciela, jak i w Nowym 
Testamencie, czyli w księgach napisanych już po Chrystusie. Byłoby rzeczą niemożliwą 
przytoczyć je wszystkie, lecz warto wymienić niektóre dla umocnienia naszej wiary i naszej 
ufności w Bogu. Dzisiaj, niestety, zbyt mało myśli się o tym, że Pismo święte jest Słowem 
Bożym, które posiada szczególna moc poruszania i przekonywania serc, będzie więc rzeczą 
pożyteczną przypomnieć większą liczbę tekstów mówiących o tym ważnym przedmiocie, 
którym się zajmujemy. 
 Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a jego uszy na ich wołanie. (Ps. 34,16) 
 Wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz. (Ps. 50,15) 
 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go 
szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z 
pomocą. (Ps. 145, 18-19) 
 Pan nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Czyż łzy wdowy nie 
spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska? (Syr 
35,14-15). 
 Jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, to bojaźń Pańską 
zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego - wiedza, 
roztropność. (Prz 2,3-6) 
 Któż wzywał  Go, a On nim wzgardził? (Syr 2,10). 
 Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami. Rychło 
okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. (Iz 30, 18-19). 
 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. 
Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. 
(Jr 29,12-13). 
 Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie ocalony. (Jl 3,5). 
 Boski Zbawiciel w Ewangelii obiecuje to jeszcze wyraźniej: "Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. albowiem każdy, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o 
chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą". (Mt 7,7-11). 
 "Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie" (Mt 21,22). 
 "O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony 
chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię". (J 14,13-
14). 
 "Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni" (J 15,7). 
 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w 
imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje; Proście, a otrzymacie, aby radość 
wasza była pełna" (J 16,23-24). 
 Apostołowie mówią podobnie jak ich Mistrz. Święty Paweł mówi: "Jeden jest Pan 
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają". (Rz 10,12). 
 Święty Jakub mówi: "Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią 
Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma" (Jk 1,5). 
 Te cytaty wystarczą, by podziwiać nieskończoną dobroć naszego Boga; jeżeli 
jednak dokładnie się to przemyśli, to nie będzie trzeba się temu dziwić. Dobroć dąży do 
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tego, by dzielić się z innymi i uszczęśliwiać ich. A nieskończone Dobro jest nieskończenie 
hojne. Nieskończonego bogactwa nie można nigdy wyczerpać. Ocean nie zmniejsza się 
przez to, że przekazuje swoje wody wszystkim źródłom, rzekom i strumieniom. Skarby 
Bożych darów pozostają zawsze takie same, chociaż są wszystkim rozdzielane. W naturze 
Boga leży czynić dobrze, a Pismo święte uczy nas, że nasze modlitwy są dla Boga wonnym 
kadzidłem, ponieważ dają Mu one okazję do świadczenia miłosierdzia i obdarzać swoje 
dzieci dobrem. Pomimo naszej niewierności jest On zawsze naszym Ojcem. Zdaniem św. 
Marii Magdaleny de Pazzis, Bóg uważa się za zobowiązanego względem człowieka, który 
Go prosi i daje Mu sposobność zaspokojenia swego pragnienia rozdawania darów. 
 Jedynie obojętność ludzi powinna być dla nas niespodzianką. Gdzie jest nasza 
wiara? I jaka? Skoro Bóg daje nam takie obietnice, przestępstwem byłoby zaprzeczanie 
Mu, a wątpienie w Jego wierność jest niemniej karygodne. Trzeba więc mocno w to 
wierzyć. Czy jednak często nie postępuje się tak, jak gdyby się nie wierzyło? jakże wielu 
jest takich, którzy w stanie grzechu lub w nieszczęściu nie wznoszą wcale oczu ani rąk do 
nieba, by sobie uprosić pomoc, której tak bardzo potrzebują. Są nawet tacy, którzy się 
tylko skarżą, że im wszystkiego brakuje. Czy to nie Bóg miałby raczej prawo skarżyć się, że 
Go ludzie o nic nie proszą? Usque modo non petistis quidquam - "Dotychczas jeszcze o nic 
nie prosiliście". Proście więc, a otrzymacie. Proście więc wszyscy, kimkolwiek jesteście: 
osoby samotne, rodziny, narody, sprawiedliwi czy grzesznicy. On spełnia swoje obietnice 
niezwłocznie. Jeżeli nie prosicie lub wasza modlitwa nie posiada wymaganych właściwości, 
i dlatego nic nie otrzymujecie, to nie obwiniajcie wówczas Boga, lecz siebie samych. 

Gdyby prezydent jakiegoś miasta posiadał różne magazyny pełne żywności, odzieży 
i innych potrzebnych rzeczy; gdyby obiecał biednym ludziom dać wszystkie potrzebne 
rzeczy; gdyby tak właśnie miłosiernie postępował od wielu lat, że jego wielkie miłosierdzie, 
dzięki któremu on otwiera swoje magazyny ilekroć oni sobie tego życzą, jest już 
powszechnie znane, co wówczas można by powiedzieć o takich rodzinach czy 
poszczególnych osobach, które, nie prosząc go o nic, narzekałyby, że umierają z głodu? 
Można by im odpowiedzieć: Jest to wasza własna wina, gdyż możecie po prostu pójść i 
przynieść sobie, co wam potrzeba. 
 A przecież zgromadzone przez urzędników państwowych lub przez królów zasoby 
mogą się kiedyś wyczerpać, natomiast Boże zasoby nie wyczerpią się nigdy. 
 Teraz więc będziemy mogli się przekonać, jak Bóg w ciągu wieków wypełniał swoje 
obietnice względem tych, którzy Go prosili. 
 
2. Cudowne wydarzenia potwierdzające skuteczność modlitwy 
 
 Łatwiej by może było opowiedzieć o historycznych wydarzeniach z czasów 
chrześcijańskich, a nawet z naszych czasów. Wolimy jednak zaczerpnąć niektóre 
wydarzenia z Pisma świętego, ta Księga bowiem przewyższa wszystkie inne pod względem 
wiarygodności, jej zaś cudowna treść jest najbardziej odpowiednia do umocnienia nas w 
wierze w Boże obietnice, zgodnie z którymi zaopatruje On nas we wszystko, co my sobie u 
Niego w gorliwej modlitwie uprosimy. 
 Kiedy Jozue walczył z Amalekitami, Mojżesz w towarzystwie Aarona i Hura modlił 
się na górze. Kiedy Mojżesz podnosił swoje ręce ku niebu, wówczas zwyciężali Izraelici; 
kiedy zaś, zmęczony, opuszczał ręce, wówczas zwyciężali nieprzyjaciele. Żeby temu 
zapobiec, Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce aż do zachodu słońca, tak że Izraelici 
pokonali Amalekitów i zmusili ich do ucieczki. 
 Innym razem, na skutek modlitwy Jozuego słońce wstrzymało swój bieg aż do 
chwili, kiedy dzielni wojownicy izraelscy odnieśli całkowite zwycięstwo nad nieprzyjacielem. 
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 Król Ezechiasz modlił się gorąco do Pana, i na skutek jego modlitwy armia 
asyryjska, licząca 180 000 ludzi, wyniszczyła się sama wzajemnie, a jej wódz Sennacherib 
został zamordowany przez swoich własnych synów. 
 Święty Augustyn mówi, że Judyta, przez swoją modlitwę otworzyła niebo i uprosiła 
siłę do zwycięstwa nad nieprzyjacielem, ratując w ten sposób swój lud od wielkiego 
nieszczęścia. Przez swoją modlitwę uratowała miasto, podczas gdy cała armia 
nieprzyjacielska bez modlitwy nie potrafiła nawet ocalić swojego własnego wodza. 
 Podobnie na skutek modlitwy Estery Bóg ocalił naród żydowski od grożącej mu 
całkowitej zagłady, zmieniając usposobienie króla Assuerusa. 
 Kiedy Juda Machabeusz modlił się, Bóg kilkakrotnie posyłał mu Anioła, który stał u 
jego boku, chronił go i pomagał mu zwyciężać nieprzyjaciół. 
 Heliodor chciał przywłaszczyć sobie skarby świątyni jerozolimskiej. Wówczas cała 
Jerozolima modliła się do Boga. Na skutek tej modlitwy zstąpili Aniołowie z nieba, by 
przeszkodzić  temu bezbożnemu zuchwalcowi w zagarnięciu tego mienia. Wychłostali go 
wówczas dotkliwie i pozostawili na pół żywego. Tylko modlitwa arcykapłana Oniasza 
pozwoliła mu wrócić do zdrowia (2 Mach. 3). 
 Całą historię narodu izraelskiego można streścić w dwóch słowach. Naród ten 
bowiem był ciężko karany przez Boga gdy grzeszył, a otrzymywał od Boga ratunek i 
błogosławieństwo, kiedy się modlił. Dlatego król Dawid mówi: Wołali do Pana w czasie 
próby, a Pan ich uwolnił od wszelkiej trwogi (Ps 106,13). Papież Leon XIII w jednej ze 
swoich ostatnich encyklik mówi, że narody, których rządy przeciwstawiają się oddawaniu 
publicznej czci Bogu, mogą liczyć się z tym, że przez długie lata będą cierpieć nieszczęścia. 
Ponieważ miłość Boża jest źródłem wszelkiego dobra, a więc bez Niego pozostaje 
człowiekowi tylko głupia i bezwstydna ciemnota, która jest przyczyną przekonania, że bez 
Boga można sobie zupełnie dobrze radzić, ale w rzeczywistości taki człowiek spada poniżej 
poziomu heretyków i schizmatyków, a nawet poniżej poziomu pogan, którzy nie znając 
prawdziwego Boga, czcili jednak inne bóstwa. 
 Dobry Bóg czynił jednak cuda nie tylko na rzecz całych narodów. Oto Anna była 
zmartwiona, gdyż Bóg nie pobłogosławił jej małżeństwa potomstwem. Udała się więc do 
świątyni, gdzie z głębi serca modliła się do Pana, który obdarzył ją taką radością, że 
została matką Samuela, który był później przywódcą ludu izraelskiego. Ten właśnie prorok 
później również błagał Boga o pomoc dla Izraelitów, którzy walczyli z Filistynami. Dobry 
Bóg wysłuchał jego modlitwy i przy pomocy błyskawic i gromów pomógł pokonać wojska 
filistyńskie. 
 Prorok Izajasz pokazał śmiertelnie choremu królowi Ezechiaszowi bliskość jego 
śmierci i polecił mu uporządkować sprawy swojego domu i państwa. Ezechiasz jednak 
modlił się gorąco i Pan powiedział do Izajasza: "Idź do Ezechiasza i powiedz mu, że 
wysłuchałem jego modlitwę i przedłużyłem jego życie o 15 lat". 
 Kiedy Eliasz modlił się do Boga, zamknęło się niebo i przez trzy lata nie spadła ani 
jedna kropla deszczu na ziemię. Później zaś w odpowiedzi na jego modlitwę spadł obfity 
deszcz i przywrócił ziemi dawną urodzajność. W odpowiedzi na jego modlitwę dwukrotnie 
spadł ogień z nieba i poraził jego nieprzyjaciół. 

Pewnego dnia król syryjski posłał wojsko złożone z wozów bojowych, jeźdźców i 
wyborowych oddziałów celem schwytania proroka Elizeusza. Ponieważ prorok modlił się, 
Bóg poraził żołnierzy ślepotą. 
 Daniel przez gorącą modlitwę zamknął paszcze lwów, tak że wobec Daniela 
zachowywały się jak potulne baranki. Trzej izraelscy młodzieńcy wrzuceni do rozpalonego 
pieca także się modlili, i płomienie nie uszkodziły im nawet jednego włosa, podczas gdy 
poraziły tych, którzy rozniecali ogień. 
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 Czysta Zuzanna tylko swojej modlitwie zawdzięczała ocalenie od śmierci, na którą 
była skazana na skutek fałszywego oskarżenia przez przewrotnych starców. 
 Prorok Jonasz połknięty przez wielką rybę, modlił się do Pana i na rozkaz Boży ryba 
wyrzuciła go na brzeg. 
 Tobiasz modlił się i odzyskał utracony wzrok. Niemal wszystkie liczne cuda 
wymienione w Ewangelii wydarzyły się ze względu na modlitwę chorych, trędowatych, 
chromych, niewidomych, bądź też tych, którzy tych nieszczęśliwych przedstawiali 
Jezusowi. Na wołanie Apostołów: "Panie, ratuj nas, bo giniemy", Jezus rozkazał morzu, by 
się uspokoiło i w ten sposób ocalił ich od zguby. 
 Syrofenicjanka wytrwale prosiła Jezusa o uzdrowienie córki, i jej wytrwała modlitwa 
została wysłuchana. 
 Marta i Maria prosiły Jezusa za swoim bratem Łazarzem, który już cztery dni 
spoczywał w grobie, i na ich prośbę Zbawiciel wskrzesił go z martwych. 
 Kiedy św. Piotr został zakuty w kajdany i wtrącony do więzienia, wierni modlili się 
bez ustanku za niego do Pana. Jednak w nocy  poprzedzającej zaplanowanie jego 
stracenie, więzienie zajaśniało niezwykłym blaskiem. W tej samej chwili Piotr został 
uwolniony z kajdan. Anioł obudził Piotra i kazał mu iść za sobą. Drzwi się przed nimi same 
otwierały, przeszli niedostrzeżeni obok wartowników i w ten sposób św. Piotr uszedł z rąk 
swoich nieprzyjaciół. 
 Kiedy w mieście Joppe zmarła po życiu wypełnionym czynami miłosierdzia w 
stosunku do bliźnich chrześcijanka imieniem Tabitha, tamtejsi chrześcijanie wezwali św. 
Piotra by szybko przybył do Joppy. Kiedy tam dotarł, zastał chrześcijan, zwłaszcza 
ubogich, pogrążonych w wielkim bólu i płaczu. Wzruszony ich płaczem, upadł na kolana i 
modlił się. Następnie zwrócił się do zwłok i powiedział: Tabitho, wstań! Tabitha 
natychmiast otworzyła oczy i wróciła  do życia. 
 Święty Tomasz z Akwinu tak oto streścił w jednym ze swych kazań wszystkie te 
relacje zawarte w Piśmie świętym: "Modlitwa łagodzi Boży gniew i staje się wobec Niego 
niby tarczą; skłania dobrego Boga do słuchania głosu człowieka. Aniołowie towarzyszą 
człowiekowi, który się modli; ofiarują jego modlitwę Bogu i przynoszą mu zapewnienie o 
jej wysłuchaniu. Modlitwa wyzwala od wszelkiego zła, wyprasza darowanie kar za grzechy 
oraz błogosławieństwo na doczesność i wieczność, dla duszy i ciała; wypędza z ciała i 
duszy złe duchy, zmusza je nawet do rzucenia się w morze; zatrzymuje słońce w jego 
biegu, sprowadza ogień z nieba, rozdziela morskie wody, uwalnia biedne dusze z czyśćca, 
oswaja dzikie zwierzęta i leczy wszelkie choroby jak epidemie, trąd i febrę, ucisza  burze, 
gasi ogień, powstrzymuje powodzie i wyposaża nas w cnoty i łaski. 
 Dobry Bóg jest więc wierny wszystkim swoim obietnicom, i nigdy nie jest za wiele o 
tym powtarzać. Człowiek zaś powinien się wstydzić swojego niedbalstwa. Bóg bowiem jest 
chętniejszy do dawania niż my do przyjmowania. Czyż nie przychodzi On nam często z 
pomocą, zanim Go jeszcze wezwiemy? Gdyby On bowiem odmówił nam swojej łaski, to 
nawet prosić Go byśmy nie mogli. Kiedy zaś wołamy do Niego, to udziela nam zawsze 
więcej niż Go prosiliśmy. Dobry Łotr powiedział do umierającego na krzyżu Zbawiciela 
tylko tyle: "Wspomnij o mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa". Syn Boży dał mu zaś 
o wiele więcej, niż ten sobie życzył: "Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze 
Mną w raju". Otrzymana łaska była nieskończenie większa niż jego prośba. 
 Król Ezechiasz, który się modlił o przedłużenie życia, otrzymał od dobrego Boga 
przedłużenie życia o piętnaście lat oraz wspaniałe zwycięstwo. Salomon prosił o dar 
mądrości, Bóg zaś dał mu wielkie bogactwa i ogromną sławę. Daniel prosił tylko o 
wyzwolenie swego ludu z babilońskiej niewoli, a dobry Bóg oznajmił mu również czas 
przyjścia Odkupiciela, który wyzwoli cały świat z niewoli szatana. 
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 Starajmy się więc usilnie nadać swojej modlitwie konieczne właściwości, a możemy 
być pewni wysłuchania jej przez Boga. 
 
§ 2. Skuteczność modlitwy według nauki Ojców Kościoła i Świętych 
  

Słowo Boże jest przechowywane w Kościele i jest zawarte nie tylko w Piśmie 
świętym, lecz także w katolickiej Tradycji, a przede wszystkim w nauce Ojców Kościoła, 
którzy cały lud chrześcijański wychowali do wiary. I oto nie ma takiego przedmiotu, w 
którym ci Boży Mężowie byliby bardziej zgodni, niż w tym przedmiocie, który nas aktualnie 
interesuje. Należałoby napisać wiele tomów, by zebrać wszystkie ich świadectwa na ten 
temat. Ograniczymy się więc do tych, które są najbardziej trafne. Posłuchajmy więc 
najpierw wielkiego mówcę greckiego Kościoła, św. Jana Chryzostoma. 
 Mówi on, że nikt nie jest mocniejszy niż człowiek sprawiedliwy, który się modli. Bóg 
jest zawsze gotowy do słuchania głosu swojego sługi i nigdy nie pozostawia bez 
wysłuchania dobrze odprawionej modlitwy. 
 Kto by więc powiedział, że modlitwa jest przyczyną wszelkich cnót i wszelkiej 
sprawiedliwości, i że bez modlitwy nie można otrzymać  nic z tego, co jest nieodzowne do 
pobożności, ten wcale się nie pomyli. 
 Podobnie jak słońce świeci naszemu ciału, tak modlitwa świeci naszej duszy. Dla 
niewidomego nieszczęściem jest nie widzieć słońca, lecz większym nieszczęściem jest dla 
chrześcijanina, jeżeli nie pozwala przeniknąć do swojej duszy światłu Jezusa Chrystusa, 
ponieważ nie dość gorliwie się modli. 
 Kto się modli, ten wiele korzysta ze swojej modlitwy, zanim jeszcze został 
wysłuchany. Modlitwa bowiem usuwa jego duchowy niepokój, tłumi gniew, usuwa 
zazdrość i uspokaja namiętności. Modlitwa zmniejsza również i osłabia w nas miłość do 
spraw ziemskich, zaprowadza w nas wewnętrzny pokój i wznosi naszego ducha ku niebu. 
Modlitwa jest kotwicą dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie rozbicia; jest 
skarbem ubogich, uzdrowieniem z chorób i ochroną dla zdrowia. Jednym słowem, 
modlitwa przysparza nam mądrości, cnót, wstydliwości, umiaru i porządkuje uczucia. 
 Modlitwa jest potężnym środkiem obronnym, gdyż rozbraja nie tylko niebo, lecz 
nawet samego Boga, chociażby nie wiadomo jak był na nas zagniewany i skłonny do 
karania. 
 Święty Jan Climacus mówi, że modlitwa dokonuje na Bogu słodkiego gwałtu. 
Tertulian zauważa, że Bóg nawet kocha tę presję, jaka się na Niego wywiera. Haec vis 
grata Deo. Jego dobroć jest szczęśliwa, że może znaleźć w modlitwie okazję do 
zaniechania wymierzania sprawiedliwości. 
 Święty Grzegorz z Nyssy mówi: "Modlitwa jest siłą dla ciała i bogactwem dla 
domu". Według św. Efrema modlitwa pomaga zachować umiar, hamować gniew, usuwa 
pychę, leczy nienawiść, ugruntowuje prawo i sprawiedliwość, jest siłą rządzących, zgodą 
dla zwaśnionych, zapewnia pokój, chroni dziewictwo i wierność małżeńską, wspiera 
podróżujących, czuwa nad śpiącymi, daje urodzaj polom, ocala żeglarzy, oręduje za 
grzesznikami, pociesza smutnych, wzmaga radość tych, którzy się cieszą, a wreszcie jest 
ulgą w cierpieniu i płaczu" (Corn. 1 Thes. 5,16).  
 Ojcowie łacińscy mówią tak samo jak greccy. Święty Cyprian zachęca: "Polegajmy 
na modlitwie, gdyż jest ona niebiańską obroną, duchową tarczą i Bożą strzałą, która nas 
broni przed nieprzyjaciółmi". 
 Święty Ambroży poucza nas, że Bóg zawsze więcej daje, niż się Go prosi i że przy 
pomocy modlitwy możemy nawet na odległość walczyć z nieprzyjacielem naszego 
zbawienia. Święty Augustyn, uczeń św. Ambrożego, nazywa modlitwę biczem, który 
zmusza szatana do ucieczki. Dalej mówi, że modlitwa jest wsparciem dla świętej duszy, 
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radością dla aniołów, udręką dla szatana, miłym Bogu wyrazem czci, jaką Mu oddajemy, 
udoskonaleniem naszej pokuty i całej religii, doskonałym uczestnictwem w chwale 
oddawanej Bogu. Ona daje nam pewną nadzieję i jest zbawienną dla naszego zdrowia. 
 Wyjaśniając słowa Psalmu: "Błogosławiony niech będzie Bóg, który nie odrzucił 
mojej modlitwy i nie odmówił mi swego miłosierdzia", dodaje: "Jak długo widzicie, że nie 
stronicie od modlitwy, możecie mieć pewność, że miłosierdzie Boże nie oddaliło się od 
was. Któż mógłby się niepotrzebnie obawiać, skoro to odwieczna Prawda mu obiecuje? 
Bóg zniechęca się tylko wtedy, kiedy Go nie prosicie". Święty Bernard w nieco innych 
słowach wyraża te same myśli: "Czy Bóg odmówi czegokolwiek tym, którzy Go proszą, 
skoro zachęca do proszenia tych, którzy się nie modlą?" Dalej mówi: "Nasza modlitwa jest 
straszniejsza dla naszego nieprzyjaciela, niż jego ataki dla nas". Już przed nim powiedział 
św. Jan Chryzostom: "Ryczenie lwa ma mniejszą siłę zmuszającą zwierzęta do ucieczki niż 
nasza modlitwa do napełnienia trwogą szatana". 
 Także Święci kanonizowani w najnowszych czasach mówią podobnie jak dawni 
Ojcowie Kościoła. Św. Wawrzyniec Justiniani mówi: "Lekarze wymagają zapłaty za leczenie 
chorych, Bóg zaś zadawala się samą modlitwą. Modlitwa właśnie leczy duchowe choroby. 
Jest ona najważniejszym środkiem, który musi zastosować ten, kto stwierdza, że budzą się 
w nim gwałtowne namiętności. Ilekroć ktoś odczuwa nagły przypływ namiętności, 
powinien wiedzieć, że jest zobowiązany gorliwie się modlić, gdyż modlitwa osłabia siłę 
namiętności. Podobnie jak woda gasi ogień, tak modlitwa gasi żar namiętności. Modlitwa 
łagodzi gniew Boga, który śpieszy z przebaczeniem temu, który pokornie o to prosi. 
Modlitwa wyprasza nam wszystkie łaski, jakich pragniemy; przezwycięża siły naszych 
nieprzyjaciół. Jednym słowem, ona przemienia człowieka, zaślepionemu pomaga jasno 
widzieć, umacnia słabych, a grzeszników przemienia w świętych". 
 Święty Bonawentura mówi, że przez modlitwę otrzymujemy wszelkie dobra a 
oddalamy od siebie wszelkie zło. 
 U św. Ludwika z Granady czytamy: "Modlitwa, jako duchowy pokarm, Boża rozkosz 
i pieszczota, przywraca nam codziennie na nowo wszelkie straty, przyczynia się do tego, 
by w naszych śmiertelnych oczach utrwalił się obraz Boga, oraz odsłania nam nasze błędy 
i naszą biedę. Modlitwa uczy nas ćwiczenia się w cnotach, osłabia nasze zmysłowe 
skłonności i pożądania, oraz pomaga nam podejmować pobożne postanowienia. Służy nam 
ona podobnie jak mleko dla małych dzieci i jako treściwy pokarm dla tych, którzy już 
dorośli. Jest ona ucieczką przed niebezpieczeństwem i bezpieczną przystanią po 
zwycięstwie. Chorzy znajdą w modlitwie pomoc w swoich cierpieniach, a smutni pociechę; 
słabi znajdą w niej swoją siłę, grzesznicy nadzieję, sprawiedliwi spokój; żyjący znajdą 
zawsze w niej pomoc a zmarli wstawiennictwo. Cały Kościół musi w niej szukać 
bezpiecznej ucieczki. Modlitwa jest furtką otwierającą przystęp do Bożego Serca. Jest ona 
również przedsmakiem przyszłej chwały i manną zawierającą w sobie wszelkie słodycze. 
Jest drabiną sięgającą z ziemi do nieba, po której nieustannie wchodzą i schodzą Święci, 
by zanosić do Boga nasze prośby i przynosić nam wyproszone dary. 
 Siła tym mocniej oddziałuje na jakiś przedmiot, im bardziej podatny jest ten 
przedmiot na jej działanie. Ogień bardzo szybko spala suche drzewo. Im wosk jest bardziej 
miękki, tym głębsze znaki wyciśnięte na nim. W modlitwie człowiek zwraca się do Boga, 
podobnie jak chory do lekarza, a ubogi do bogatego człowieka, oni bowiem są w stanie 
mu pomóc. 
 Nie ma  korzyści, jakiej by nie można było odnieść z modlitwy. Modlitwę można 
porównać z bogatą i niewyczerpalną kopalnią złota. Jeżeli ktoś pracuje w niej jedną 
godzinę, wydobędzie z niej pewną ilość złota; jeżeli pracuje dwie godziny, odniesie 
podwójną korzyść; trzy lub cztery godziny pilnej pracy przyniosą jeszcze większą korzyść w 
postaci tego szlachetnego metalu. Można w ten sposób bez ustanku z niej czerpać, gdyż 
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żyła złota jest niezmiernie bogata i nigdy całkowicie wyczerpać jej nie można. Modlitwa 
jest takim cudowna oliwą proroka Elizeusza, która nie przestała płynąć, dopóki było jakieś 
puste naczynie, które można by napełnić. 
 Kiedy św. Dominik powiedział pewnego razu jednemu ze swych przyjaciół, że nigdy 
nie było tak, by prosił o coś Pana i tego nie otrzymał. Ten mu zaraz odpowiedział: "Proś 
więc Pana, by ci posłał mistrza Konrada, którego wiedza i życie są godne pochwały. On 
będzie ci bardzo pomocny przy zakładaniu zakonu". Święty przyznał mu rację i zaraz 
wieczorem przedstawił Panu tę prośbę. Ledwie ranek zaświtał, już podczas śpiewania 
hymnu "Jam lucis orto sidere", wszedł Konrad do chóru, rzucił się do stóp św. Dominika i 
prosił go o habit zakonny. Jego prośba została spełniona i żył święcie w zakonie aż do 
śmierci. Czyż w tym wydarzeniu nie można znaleźć dowodu na to, jak bardzo życzliwy jest 
Bóg dla ludzi sprawiedliwych, że ich modlitwy bardzo chętnie wysłuchuje i spełnia 
wszystkie ich pobożne życzenia. 
 Posłuchajmy na zakończenie godnych uwagi słów św. Alfonsa Liguori: "Jeżeli 
chodzi o mnie, to nigdy nie odczuwam tak wielkiej pociechy i wielkiej pewności co do 
swojego zbawienia, jak wówczas, gdy się modlę i polecam się dobremu Bogu. Sądzę, że 
podobnie dzieje się również z innymi wiernymi. Wszystkie inne znaki zbawienia są 
niepewne i mogą nas wprowadzić w błąd, lecz Bóg wysłuchuje tego, kto z wielką ufnością 
się do Niego modli, i to jest pewną i nieomylną prawdą, podobnie jak pewne jest, że Bóg 
nie może się nigdy mylić w swoich obietnicach". 
 Święty Jakub odpowiada tym, którzy się skarżą, że się daremnie modlą i że nie 
otrzymują tego, o co proszą, w dosadnych słowach: "Modlicie się, a nic nie otrzymujecie, 
bo się źle modlicie". Bóg obiecał wysłuchać takie modlitwy, które oznaczają się 
odpowiednimi właściwościami. Jeżeli taka właśnie jest nasza modlitwa, to św. Bernard 
zapewnia, że Bóg da nam to, o co prosiliśmy, lub to, co uważa dla nas za lepsze. 
 W drugiej części wyjaśnimy właściwości modlitwy. Kto nie przekonał się 
przytoczonymi tutaj świadectwami Świętych, Ojców Kościoła, a nawet samego Boga, że 
nie ma nic bardziej pożytecznego dla życia duchowego i cielesnego, zarówno w czasie, jak 
i w wieczności, niż płynąca z serca modlitwa i jej wykorzystanie do zdobycia wielu zasług, 
skarbów, przeobfitych łask i wszelkiego rodzaju dobrodziejstw oraz do spłacenia długów za 
swoje grzechy, tego już chyba nic na świecie nie przekona. 
 
 
ROZDZIAŁ PIĄTY - Modlitwa jest konieczna 
 
 Każda rzecz może być dla nas konieczna w dwojaki sposób. Po pierwsze, może być 
konieczna dlatego, że jest nakazana, a więc grzeszymy, jeżeli nie wypełniamy nakazu, 
który został nam nałożony. Taki przypadek nazywamy koniecznością modlitwy. Po drugie, 
może być również konieczna, chociaż nie jest nakazana, jeżeli człowiek musi ją stosować 
dla ratowania siebie, ponieważ ta rzecz jest nieodzownym środkiem do osiągnięcia 
ostatecznego celu. Taki przypadek nazywamy koniecznością środka. Modlitwa jest 
konieczna równocześnie z obydwóch powodów. 
 
1 ARTYKUŁ - Bóg nakazuje się modlić 
 
 Kiedy Bóg coś nakazuje, wówczas jest obowiązek, któremu trzeba się 
podporządkować, gdyż poleca to Król królów i Pan panujących, przed którym zginają się 
wszystkie kolana w niebie, na ziemi i pod ziemią. Biada temu, który za przykładem szatana 
odważy się powiedzieć: "Nie będę służył!" Wszyscy dobrze wiedzą, jak wielką karę ściągnął 
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na siebie szatan przez nieposłuszeństwo. Bóg wyraźnie nam nakazuje modlić się i nie 
szczędzi obietnic ani gróźb, by nas do tego nakłonić. 
 Mówi: proście, lecz to Mu nie wystarcza, więc mówi jeszcze: szukajcie. I to jednak 
Mu nie wystarcza, więc dodaje: kołaczcie. Innym razem mówi: Trzeba się zawsze modlić i 
nigdy nie ustawać. Słowo "trzeba" wskazuje na obowiązek modlitwy. Obowiązek ten 
kilkakrotnie powtarzają Apostołowie w Jego imieniu. Zbyteczne byłoby przytaczanie 
wszystkich miejsc w Piśmie św., które zresztą przytoczyliśmy w poprzednim rozdziale na 
potwierdzenie skuteczności modlitwy. Zresztą Suarez zauważa, że modlitwa z natury jest 
nam nakazana. Obowiązek ten nie powstał dopiero wówczas, gdy zaczęto głosić 
Ewangelię, lecz był on zawsze, gdyż człowiek zawsze potrzebował Boga i obowiązek 
modlitwy opiera się właśnie na tej potrzebie. Św. Jan mówi: "Przykazania Boże nie są 
ciężkie". Bóg jest Ojcem i nakazuje człowiekowi tylko to, co jest dla niego pożyteczne, i to, 
co jest on w stanie wykonać. Jest dla nas większą chlubą to, że możemy zasługiwać na 
niebo, niż gdybyśmy je darmo otrzymali bez żadnego naszego wkładu. To jest właśnie 
przyczyną, że dobry Bóg, chociaż stawia do naszej dyspozycji wszystkie skarby swojej 
łaski, to jednak pragnie, byśmy przynajmniej jednego wysiłku dokonali i prosili o te skarby 
w modlitwie. 
 Dla samego Boga nie ma właściwie żadnej różnicy czy my Go prosimy, czy nie, 
gdyż On nie może na tym nic zyskać ani stracić. Mógłby to właściwie pozostawić naszej 
własnej woli; ponieważ jednak nas kocha i obawia się naszego niedbalstwa, dlatego też 
nakazuje nam modlitwę, byśmy mieli udział w owocach modlitwy, ut bene sit tibi. Jeżeli 
zaniedbujemy modlitwę, On czuje się obrażony, ponieważ nas kocha. Kiedy my czujemy 
jakąś szczególną sympatię do jakiegoś niedoświadczonego jeszcze dziecka, wówczas 
chcielibyśmy, by ono do nas przychodziło i prosiło o radę i pomoc. Jeżeli tego nie czyni, 
odczuwamy przykrość, nie dlatego, byśmy coś na tym tracili, lecz dlatego, że kochamy to 
dziecko. 
 W podobny sposób Bóg postępuje względem nas. Nakazuje nam modlitwę, żeby 
nam niczego nie brakowało i byśmy przez modlitwę uczyli się dobrego postępowania. 
Jeżeli jednak w takich warunkach odmawiamy posłuszeństwa danym nam nakazom, 
wówczas można by słusznie zawołać wraz ze św. Hieronimem: "Czy jest jakaś większa 
pycha i niewdzięczność, niż życie w sprzeczności z wolą Tego, któremu zawdzięczamy 
życie, a gardzimy  przykazaniami Tego, który nam nakazuje tylko dlatego, by znaleźć 
powód do wynagrodzenia nas? 
 Boże, zachowaj nas przed przekraczaniem Twego świętego Prawa, które wskazuje 
nam drogę do nieba. 

Spośród wszystkich Twoich przykazań powinny być mi szczególnie drogie 
przykazanie modlitwy; tego przykazania powinienem ze szczególną troskliwością 
przestrzegać; w jego bowiem zachowaniu znajdę siłę do przestrzegania innych przykazań. 
Jakże miło powinno mi być świadczyć o moim całkowitym oddaniu Tobie przez zachowanie 
tego właśnie nakazu, wyznawać swoją nędzę, wysławiać Twoją hojność, czynić wszelkie 
możliwe wysiłki, by uzyskać Twoją łaskę i osiągnąć Twoją chwałę, które przecież 
bezsprzecznie warte są modlitwy, a tylko Ty sam możesz mi ich udzielić. Nie ma z całą 
pewnością łatwiejszego środka do ich uzyskania, jak tylko prosić Cię o nie na kolanach. 
Obowiązek, który na mnie nakładasz, bym się wciąż wznosił ku Tobie, przygotowuje dla 
mnie takie dobro, które powinienem sobie nade wszystko cenić, a mianowicie ciągłe 
przestawanie z Tobą, radość z Twojej obecności, odpoczywanie na Twoim Sercu oraz 
stawanie się podobnym do Ciebie. Ty sam bowiem powiedziałeś: Kto przestaje z mądrym, 
sam mądrym się staje. A cóż dopiero, kiedy się przestaje z samą Mądrością? 
 
 



51 

 

2 ARTYKUŁ - Modlitwa jest człowiekowi absolutnie konieczna 

 Będziemy się starali udowodnić to z teologicznego punktu widzenia oraz na 
podstawie nauki Świętych. 
 
§1. Racja uzasadniająca absolutną konieczność modlitwy 
 
 Największe duchowe zamieszanie powoduje pycha. Trzeba być niezwykle 
zaślepionym w stosunku do samego siebie, żeby być dumnym, pysznym i polegać na 
swoich własnych siłach. Kiedy w  świetle rozumu i wiary rozważa się nicość stworzenia, 
wówczas z wielkim zdziwieniem dostrzega się, jak niektórzy ludzie mówią o niezależności 
oraz wolności myślenia i działania, oraz jak oni przy tym sami się wywyższają. Patrząc na 
to z naturalnego punktu widzenia, wydaje się być oczywistym to, że możemy swobodnie 
myśleć i pragnąć, skoro Bóg dał i nadal nam pozostawia rozum i wolną wolę. Sami ze 
siebie jesteśmy absolutną nicością, z której wszechmoc Boża nas wywiodła, i do której 
wrócilibyśmy natychmiast, gdyby Jego ręka nas nie podtrzymywała w istnieniu. 
 Nie wystarczy to, że Bóg dał nam rozum i wolną wolę, lecz musi On je jeszcze 
nieustannie wspierać w ich działaniu, gdyż bez Jego pomocy nasz rozum nie zdołałby 
poznać nawet prawd naturalnych, a nasza wola nie byłaby zdolna do żadnego wysiłku 
zmierzającego do szukania dobra, które jest jej właściwe. 
 Jednak w tej Bożej pomocy, której potrzebujemy do poznania prawdy i szukania 
dobra w porządku naturalnym, nie ma nic nadprzyrodzonego, gdyż nawet rośliny i 
zwierzęta nie mogą bez Bożej pomocy rosnąć ani działać. 
 Jeżeli natomiast chodzi o prawdy, które przekraczają naszą zdolność poznawczą, 
lub o dobro, którego cel ostateczny przekracza nasze siły, to nasz rozum koniecznie 
potrzebuje jeszcze specjalnego światła, a nasza wola potrzebuje szczególnej pomocy, 
wsparcia w tym działaniu wykraczającym poza nasze możliwości. Każda stworzona siła 
działa w określonych przez naturę granicach. Woda ze swej natury nie jest stworzona do 
ogrzewania. Jeżeli chcemy jej używać do tego celu, to musi ona otrzymać ciepło od innego 
przedmiotu. Ludzki rozum jest stworzony do poznawania tych rzeczy, które możemy 
dostrzec przy pomocy zmysłów. Jeżeli chce on jednak wznieść się wyżej i poznawać na 
przykład przyszłość lub wnikać do nieprzeniknionych głębi Bożej istoty, to musi mu Bóg 
udzielić łaski nadprzyrodzonej wiedzy lub wiary. 
 Wola ludzka jest jeszcze słabsza niż rozum. Przed grzechem pierworodnym mógł 
człowiek przy naturalnej pomocy Bożej praktykować cnoty moralne. Nie był jednak w 
stanie praktykować bez łaski Bożej cnót nadprzyrodzonych, gdyż przekraczają one jego 
naturalne siły. Grzech pierworodny do tego stopnia osłabił człowieka, że nie może on 
nawet w pełni praktykować naturalnego dobra, do czego przedtem był całkowicie zdolny. 
Może on wprawdzie wykonywać niektóre moralnie dobre czyny, jak np. być wiernym w 
przyjaźni, ale nie jest on zdolny do wszystkich moralnie dobrych czynów. Podobnie jak 
człowiek chory może jeszcze mówić i poruszać się, nie może jednak wykonać tego 
wszystkiego, co bez żadnych trudności wykonuje człowiek zdrowy, tak też człowiek po 
grzechu pierworodnym nie może o swoich własnych siłach zachować przykazań Bożych ani 
przezwyciężyć ciężkich pokus. Tym bardziej nie jest on zdolny do praktykowania 
nadprzyrodzonych cnót: wiary, nadziei i miłości. Nie może również bez Bożej łaski 
praktykować w sposób nadprzyrodzony cnót moralnych, to znaczy nie może przez ich 
praktykę zapewnić sobie wiecznego zbawienia, ponieważ nawet przed upadkiem nie był do 
tego zdolny bez łaski Bożej. Jedynie nauka św. Tomasza, która jest równocześnie nauką 
Kościoła, potrafiła to wyjaśnić w sposób zrozumiały dla każdego człowieka. 
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 Święty Doktor Kościoła dodaje jeszcze, że każde działanie zmierzające do jakiegoś 
celu, musi mieć jakiś związek z tym celem. Żadne jednak działanie nie może wykraczać 
ponad siły tego, który je wykonuje. Wiemy dobrze, że żadna rzecz naturalna nie może 
wykonać czynności nieodpowiedniej do jej siły. Ponieważ życie wieczne czyli zbawienie 
polega na oglądaniu Bożej istoty i na uszczęśliwiającym posiadaniu Boga, a więc znajduje 
się poza zasięgiem ludzkiej natury. Żaden więc człowiek swoimi własnymi siłami nie może 
wykonać żadnych czynów zasługujących na wieczność. By być do tego zdolnym, 
potrzebuje on siły wyższej czyli łaski Bożej. Bez łaski Bożej nie może więc człowiek 
zasłużyć na życie wieczne, chociaż może bez łaski Bożej spełniać jakieś naturalne dobre 
czyny, jak zachowanie tajemnicy, być wiernym w przyjaźni itd. 
 Człowiek nie może nawet o swoich własnych siłach bez szczególnej pomocy Bożej 
przygotować się na przyjęcie łaski Bożej. Sam bowiem Zbawiciel powiedział: „Nikt nie 
może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6,44). Gdyby 
człowiek mógł się przygotować na przyjęcie łaski Bożej o swoich własnych siłach, to nie 
byłoby potrzeby, by go ktoś inny pociągał. Żeby osiągnąć stan łaski, nie jest konieczny 
stan łaski, którego się przecież nie posiada, lecz niezasłużona pomoc Boża, która pobudza 
wolę i wskazuje mu dobro, które ma wykonać, aby się przygotować na przyjęcie łaski 
Bożej. Gdyby człowiek sam mógł osiągnąć sprawiedliwość, wówczas nie zachodziłaby 
potrzeba, by Chrystus za niego umierał. Takie twierdzenie jest więc nie do przyjęcia. 
Wobec tego człowiek nie może sam się usprawiedliwić ani przejść ze stanu grzechu do 
stanu łaski. Nie może więc również dźwignąć się ze stanu grzechu bez pomocy łaski Bożej. 
Wyjście ze stanu grzechu oznacza nie tylko zaprzestanie grzeszenia, lecz również 
naprawienie wszelkich szkód spowodowanych przez nasze grzechy. Tymczasem jednak 
grzech wycisnął na duszy swoje zgubne piętno, polegające na utracie łaski uświęcającej; 
następnie skaził on ludzką naturę, która z chwilą wyłamania się woli spod posłuszeństwa 
Bogu, została pozbawiona wszelkich hamulców; no i w końcu człowiek zasłużył na wieczne 
potępienie. 
 Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że tylko sam Bóg może przywrócić człowiekowi to, 
co ten przez grzech utracił. Ponieważ światło łaski jest jedynie odbiciem Bożego światła, 
dlatego nie może ono powrócić, dopóki Bóg nie oświeci człowieka na nowo światłem 
swojej łaski. Porządek w ludzkiej naturze może zostać przywrócony jedynie przez ponowne 
podporządkowanie się ludzkiej woli Bogu, i to w takim stopniu, w jakim Bóg ponownie 
przyciągnie człowieka do siebie przez swoją łaskę. Także i wieczna kara może być 
darowana jedynie przez Boga, gdyż On został przez grzech obrażony, a równocześnie jest 
On sędzią człowieka. Z tego wynika, że do usprawiedliwienia potrzebuje człowiek zarówno 
łaski uświęcającej, jak i wsparcia przez łaskę uczynkową. 
 Czy człowiek może bez pomocy łaski przynajmniej unikać grzechu? Przed grzechem 
pierworodnym było to możliwe nawet bez pomocy łaski; teraz jednak potrzebuje on 
wsparcia łaski, która go podźwignie i uleczy, ponieważ jego natura jest obecnie chwiejna i 
chora. 
 To leczenie dokonuje się w pełni raczej tylko w zakresie duchowym, ponieważ 
pożądanie zmysłowe człowieka nie jest jeszcze całkowicie wyleczone. W stanie łaski 
człowiek może wprawdzie unikać każdego grzechu śmiertelnego; nie jest jednak w stanie 
uniknąć wszystkich grzechów powszednich, z powodu swoich zmysłowych skłonności, 
które mogą stać się dobrowolnymi i zasługującymi na karę, jeżeli się im ulega. Rozum 
może wprawdzie przezwyciężać poszczególne poruszenia tych skłonności, nie może jednak 
przezwyciężyć wszystkich poruszeń, gdy bowiem przezwycięży jedno z nich, wówczas 
pojawia się inne. Trudno więc być w nieustannym pogotowiu i przezwyciężać wszystkie. 
Rozum człowieka żyjącego w stanie grzechu śmiertelnego może czasami uniknąć 
poszczególnych grzechów śmiertelnych, zanim odzyska łaskę uświęcającą, nie jest bowiem 
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skazany na ciągłe grzeszenie. Nie może jednak żyć długo bez popełnienia grzechu 
śmiertelnego. Dlatego św. Tomasz mówi, że grzech, który nie zostanie szybko zgładzony 
przez pokutę, pociąga nas swoim własnym ciężarem do nowych grzechów. Przemawia za 
tym następująca racja: Podobnie jak zmysłowe skłonności muszą być podporządkowane 
rozumowi, tak też i rozum musi być podporządkowany Bogu, a ludzka wola musi być 
ukierunkowana na Boga jako na swój ostateczny cel. Cel ostateczny bowiem reguluje 
wszelkie ludzkie czynności, podobnie jak rozum powinien regulować wszelkie poruszenia 
namiętności. Jak niemożliwą jest rzeczą, by nasze namiętności, które nie są całkowicie 
podporządkowane rozumowi, nie wywoływały innych nieuporządkowanych skłonności, tak 
też niemożliwe jest, aby ludzki rozum nie mylił się w swoim działaniu, jeżeli nie 
podporządkuje się całkowicie Bogu. Jeżeli więc człowiek nie przylgnie tak swym sercem do 
Boga, że za żadną cenę nie chce się odłączać od Boga, to stręczy mu się wówczas tak 
wiele dóbr, które chciałby osiągnąć, i tak wiele przeciwieństw, których chciałby uniknąć, iż 
sprawiają one, że oddala się on od Boga, lekceważy Jego przykazania i w końcu ciężko 
grzeszy. Dochodzi nawet do tego, że gdy nadarzy się nieprzewidziana okazja działania 
zgodnie z uprzednio wyznaczonym sobie celem, skłania się on raczej do działania zgodnie 
z nabytym złym nawykiem. Może człowiek wprawdzie wybrać inny cel niż ten, który miał 
najpierw przed oczyma. Może również walczyć ze swymi nabytymi nawykami. Jednak nie 
zawsze potrafi się on zastanawiać przed każdym czynem i nie potrafi walczyć skutecznie 
przez dłuższy czas ze zgubnymi skłonnościami nabytymi na skutek grzesznego 
postępowania, jeżeli nie postara się szybko odzyskać utraconej łaski i w ten sposób 
doprowadzić do porządku swoją wolę. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas bierze na siebie 
odpowiedzialność za grzechy spowodowane przez to zaniedbanie. Gorzkie doświadczenie 
wielu ludzi potwierdza prawdziwość tej nauki. Wielu ludzi stacza się z jednej przepaści w 
drugą tylko dlatego, że nie starali się po pierwszym grzechu natychmiast pojednać się z 
Bogiem. 
 Powróćmy jednak do tego ważnego pytania. Jeżeli człowiek żyjący w stanie 
grzechu jest tak bezsilny bez łaski Bożej, to może przynajmniej człowiek sprawiedliwy 
potrafi bez pomocy łaski Bożej spełniać uczynki zasługujące na życie wieczne i unikać 
grzechów? Święty Augustyn daje taką odpowiedź: Podobnie jak zupełnie zdrowe oko nie 
może nic widzieć bez światła, tak też i całkowicie usprawiedliwiony człowiek nie potrafi 
dobrze żyć, jeżeli odwieczna Sprawiedliwość nie przyjdzie mu z pomocą. To samo 
powtarza również św. Tomasz. Człowiek bowiem potrzebuje dwojakiej pomocy, a 
mianowicie przede wszystkim łaski uświęcającej, czyli stanu łaski, która leczy jego chorą 
naturę i uzdalnia ją do wykonywania czynów przekraczających jego naturalne możliwości i 
zasługujących na niebo. Następnie potrzebuje on również łaski aktualnej czyli uczynkowej, 
pobudzającej go do wykonywania tych czynów. Kto już posiada łaskę uświęcającą, czyli 
stan łaski, potrzebuje już tylko łaski uczynkowej pobudzającej  go do dobrego. Wynika to z 
ogólnej zasady, że żadne stworzenie nie może działać, jeżeli Bóg go do tego nie nakłoni. 
Przemawiają za tym także inne racje: Chociaż łaska uświęcająca przywróciła ludzkiemu 
duchowi utracone życie nadprzyrodzone, to jednak grzech pozostawił w ciele człowieka 
zarodek zepsucia, a w jego umyśle niepewności, które sprawiają, że nie zawsze on wie, o 
co ma Boga prosić. Ponieważ nie zna on dostatecznie samego siebie, nie wie więc również 
czego mu brakuje; nie wie również czego mu potrzeba, by Bóg, który wszystko wie, bronił 
go i kierował nim w życiu. 
 Na koniec nikt, nawet człowiek sprawiedliwy, nie może bez specjalnej Bożej 
pomocy wytrwać w stanie łaski. Święty Augustyn mówi: „Po co miałoby się prosić Boga o 
łaskę wytrwania, gdyby Bóg tej łaski nie udzielał? Byłoby rzeczą śmieszną prosić Boga o 
coś, gdyby się wiedziało, że Bóg tego nie daje i że można sobie poradzić bez Jego pomocy. 
Skoro więc ci, którzy żyją w stanie łaski, proszą Go o łaskę wytrwania, jest rzeczą 
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oczywistą, że nawet sprawiedliwi potrzebują specjalnej pomocy do wytrwania w dobrym 
do końca. Ta pomoc nie jest nową łaską uświęcającą, lecz jest obecnością Boga, który 
kieruje sprawiedliwym i broni go przed pokusami. Było rzeczywiście wielu takich, którzy 
mieli łaskę uświęcającą, a nie otrzymali łaski wytrwania. 
 O jakże wielka jest słabość i nędza człowieka na tej ziemi! Jako grzesznik, bez  
łaski Bożej mogę jedynie grzeszyć i nie mogę się bez niej z Bogiem pojednać. Jako 
sprawiedliwy, nie mogę bez specjalnej łaski Bożej wykonywać żadnych czynów 
zasługujących na zbawienie. Mogę utracić łaskę Bożą i potępić się, lecz bez Boga nie mogę 
wytrwać w dobrym. Na czymże się więc opiera butna pycha człowieka? Z czego ten proch i 
popiół jest tak dumny? Boski Zbawiciel powiedział: „Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli 
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” 
(J 15,4-5). 
 Święty Augustyn podkreśla, że Zbawiciel nie powiedział: Beze Mnie możecie 
niewiele zrobić, ale powiedział: Nie możecie nic uczynić. Nie można więc zrobić ani dużo, 
ani mało, bez Tego, bez którego nie można nic. Jeżeli bowiem latorośl nie trwa w łączności 
z winnym krzewem, i nie żyje jego życiem, wówczas nie może przynosić absolutnie 
żadnych owoców, nawet najmniejszych. Na innym miejscu Święty Doktor dodaje: „Ludzie 
nie mogą bez łaski niczego dokonać dla swojego zbawienia, ani w dziedzinie myśli, ani w 
dziedzinie chcenia, ani też w dziedzinie działania”. 
 To samo zresztą mówi wyraźnie Apostoł w następujących słowach: „Nie żebyśmy 
uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz [ wiemy, że ] ta możność 
nasza jest z Boga” (2 Kor 3,5).  
 Łaska więc jest konieczna dla każdego do unikania zła i czynienia dobra. Wszyscy 
unosimy się nad przepaścią, zawieszeni jedynie na nitce łaski Bożej, bez której 
wpadlibyśmy w tę przepaść, pociągnięci swoim własnym ciężarem. Nie ma takiego zła ani 
takiej podłości, której nie bylibyśmy zdolni popełnić. Podobnie jak sól chroni mięso przed 
zepsuciem, tak łaska Boża chroni człowieka od zgubnego zła. Ani czas poświęcony 
pełnieniu dobrych czynów, ani niezwykłe dary nadprzyrodzone, oświecenia czy płomienne 
zachęty, ani dobre nawyki nabyte przez długoletnie pełnienie dobrych czynów, nie uwolnią 
człowieka od tej konieczności. Chociaż od samego początku świata powietrze otrzymuje 
codziennie od słońca światło, to jednak nie potrafi ono samo siebie oświetlić, ale i dzisiaj, 
podobnie jak na początku świata, potrzebuje ono nadal słońca. 
 Nasze ciało po 80 latach życia tak samo nie może się obejść bez duszy, jak w 
pierwszej chwili swego istnienia, ponieważ nie ma ono życia z samego siebie, podobnie jak 
powietrze światła. Tak więc zachodzi tu identyczna niemożliwość, zarówno samo-
oświetlenia powietrza, jak i samo-ożywienia ciała. Podobnie dzieje się z człowiekiem. 
Chociaż przez długi czas zachowywał przy pomocy łaski Bożej wszystkie przykazania Boże, 
spełniał akty cnót w stopniu heroicznym, odnosił wspaniałe zwycięstwa nad 
nieprzyjacielem i wspiął się na najwyższe szczyty świętości, to jednak ten człowiek nie stał 
się przez to zdolnym do wykonania swoimi własnymi siłami najmniejszego nawet 
nadprzyrodzonego czynu ani przezwyciężenia trudnych pokus. Aż do samej śmierci 
potrzebuje on do tego łaski Bożej, gdyż ze swojej własnej natury nie posiada on takiej 
zdolności. Codzienne doświadczenie potwierdza prawdziwość tej nauki. Widzimy przecież 
często, jak wielu ludzi, przez wiele lat gorliwych w służbie Bożej, nagle się zachwiało i 
znalazło się w takim stanie, jakim zawsze gardzili i do którego odczuwali wielki wstręt. Bóg 
pokazał im w ten sposób, co oni potrafią bez Jego pomocy. 
 Nawet Święci, którzy otrzymali tak wiele światła odnośnie prawd wiary i cieszyli się 
tak wielkimi pociechami duchowymi, przeżywali w swym życiu chwile, w których czuli się 
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zupełnie bezsilni, ogarniały ich nieprzeniknione ciemności duchowe, a ich serca bywały 
wystawione na ogromne zwątpienia. W takim stanie przekonywali się namacalnie, że 
wszelkie dawne oświecenia i pociechy nie były owocem ich własnych sił, lecz pochodziły z 
łaski Bożej. Natura ludzka pozostaje zawsze taka sama, niezależnie od tego, czy postępuje 
on dobrze czy źle, czy jest wierny Bogu, czy też Go opuszcza. Jeżeli pozostanie on 
wiernym Bogu, to także będzie działaniem łaski Bożej. 
 Będąc tak słabi i bezradni, musimy jednak walczyć z najstraszniejszymi wrogami. 
Pierwszym z nich jest szatan, który jest uzbrojony w nieprzejednaną nienawiść w stosunku 
do nas. Cały swój rozum i swoje bogate doświadczenie wykorzystuje jedynie w tym celu, 
by zastawiać na nas zasadzki. Jego moc jest tak wielka, że możemy powiedzieć wraz z 
Duchem Świętym, iż nie ma sobie równej na całym świecie. Jego zuchwałość pomnażają 
jeszcze liczne odniesione zwycięstwa nad ogromną liczbą ludzi, takich którzy kapitulują 
podczas jego ataków. Krąży on jak ryczący lew, szukając kogo mógłby pożreć. Do pomocy 
ma świat z jego zwodniczymi urokami, ogłupiającymi pochlebstwami i rozleniwiającymi 
bogactwami. W końcu niemal wszystkie stworzenia stanowią tajemnicze pułapki, w które 
wpadają ci wszyscy, którzy są tak nierozumni, że się ich nie wystrzegają. Ponadto szatan 
w swojej walce z nami ma jeszcze jednego sprzymierzeńca, który jest o tyle 
niebezpieczny, że znajduje się w naszym wnętrzu. Ten sprzymierzeniec, niby zdrajca 
wewnątrz twierdzy, to nasze własne ciało ze swymi zdrożnymi skłonnościami do 
przyjemności, ze swoją wrodzoną słabością i ze swoimi buntowniczymi namiętnościami, 
przy pomocy których walczy przeciwko nam, torpedując nasze postanowienia i osłabiając 
naszą odwagę. 
 Czyż można się jeszcze dziwić, że padają cedry libańskie i upadają ludzie o wielkiej 
wiedzy i świętości? Któż był niegdyś mądrzejszy od Salomona. Mimo to upadł tak bardzo, 
że czcił nawet bałwany. Któż był świętszy od Dawida? Mimo to stał się on cudzołożnikiem i 
zabójcą. Któż był mocniejszy od Samsona? Mimo to uległ on zwodniczym powabom Dalili. 
Kim w porównaniu z tymi ludźmi jesteśmy my, którzy z własnego doświadczenia jesteśmy 
świadomi swojej słabości? Co się stanie z małymi dziećmi, skoro padają olbrzymy? Jeżeli 
padają filary uchodzące za niezłomne, co będzie z nami, którzy przypominamy raczej 
trzcinę? Jeżeli burza rozbija wielkie statki i twarde skały i rzuca je w głębiny morza, co się 
stanie z małą łódeczką, jeżeli nie ochroni jej wyższa Siła i nie zabezpieczy jej przed 
rozbiciem? 
 Święty Grzegorz powiedział, że jeżeli ktoś potrafi odważnie działać, to niech nie 
sądzi zbyt wiele o sobie samym, jakoby potrafił coś sam ze siebie. Jeżeli bowiem Bóg 
odmówi mu swego wsparcia, zostanie on nagle pokonany jak słabeusz, i to nawet pod tym 
względem, pod którym uważał się za niezwyciężonego. Jesteśmy tak bardzo uzależnieni od 
łaski Bożej, że bez niej najwięksi święci mogą stać się największymi przestępcami, a przy 
jej pomocy nawet najwięksi grzesznicy mogą się stać wybranymi. Jeżeli więc łaska Boża 
jest konieczna do zbawienia wszystkim ludziom, zarówno grzesznikom jak i sprawiedliwym; 
jeżeli wszyscy jej bezwarunkowo potrzebujemy; jeżeli wreszcie Opatrzność Boża udziela 
nam łaski zwykle na naszą prośbę, to zdaniem św. Alfonsa Liguori „któż nie wyciągnie z 
tego logicznego wniosku, że modlitwa jest nam nieodzownie konieczna do zbawienia? 
Zgodnie ze zwykłym porządkiem działania Opatrzności Bożej jest rzeczą niemożliwą, by 
jakiś chrześcijanin się zbawił, jeżeli nie ucieka się do Boga w modlitwie, podczas której 
prosi o potrzebne do zbawienia łaski”. 
 Modlitwa jest więc sprawą życia i śmierci. Zrezygnować z modlitwy znaczy 
zrezygnować z nieba. Modlić się to znaczy używać klucza, który nam niebo otworzy. Drogi 
Czytelniku! Jeżeli nie chcesz się potępić na wieki, módl się! Módl się! Módl się! 
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§ 2. Nauka Ojców Kościoła i innych znanych autorów o konieczności modlitwy 
 
 Gdy chodzi o zbawienie wszystkich ludzi, to nie można niczego zaniedbać, co się 
odnosi do zdecydowanej woli praktykowania modlitwy, którą trzeba uważać za ostatnią 
deskę ratunku, jaka może nam pomóc do uniknięcia wiecznej zguby. Dlatego też 
przytaczamy tu najważniejsze argumenty doktorów Kościoła i mistrzów życia duchowego. 

Wsłuchajmy się najpierw w to, co sądzi św. Jan Chryzostom o absolutnej 
konieczności modlitwy: „Kiedy zaprzestajesz się modlić, wówczas postępujesz tak samo, 
jak gdybyś wyciągał rybę z wody. Podobnie bowiem jak woda jest życiem dla ryby, tak też 
modlitwa jest życiem dla ciebie. Podobnie jak ciało nie może żyć bez duszy, tak i dusza bez 
modlitwy jest martwa i podobnie jak zwłoki, roztacza ona niemiłą woń. 
 „Podobnie jak miasto nie otoczone murem z wieżami łatwo staje się łupem wroga, 
podobnie i dusza nie umacniana przez modlitwę, dostaje się pod panowanie szatana, który 
bardzo łatwo może ją doprowadzić do różnych wykroczeń. Do duszy zaś chronionej przez 
modlitwę nie waży się on zbliżyć, ponieważ obawia się tej siły i odwagi, które ona czerpie z 
modlitwy” (Chrisostomus-Corn. in 18 Prov. v. 12). 
 Święty Augustyn mówi: „Podobnie jak ciało karmi się różnymi potrawami, tak dusza 
karmi się modlitwą”. Kto więc przestaje się modlić, ten nie może długo się cieszyć życiem 
łaski. 
 Ten sam święty Doktor Kościoła mówi dalej: „Modlitwa jest kluczem do nieba; 
modlitwa wznosi się w górę, a z góry zstępuje do nas miłosierdzie”. Nikt nie może 
wtargnąć do zamkniętego pałacu, jeżeli nie ma w ręce odpowiedniego do niego klucza; 
któż więc odważy się sądzić, że uda mu się bez modlitwy wejść do Bożego pałacu? 
Miłosierdzie nie spłynie z góry, jeżeli modlitwa nie wzniesie się w górę. Boski Zbawiciel 
mówi: „Proście, a otrzymacie”. Święta Teresa w następujący sposób wyjaśnia te słowa: 
„Jeżeli nie będziecie prosić, nic nie otrzymacie”. 
 Święty Tomasz mówi, że po chrzcie potrzebna jest człowiekowi nieustanna 
modlitwa, by się mógł dostać do nieba. Chociaż bowiem grzechy zostały przez chrzest 
zgładzone, to jednak pozostał w nas jeszcze zarodek zła skłaniający nas do grzechu. Od 
zewnątrz natomiast atakuje nas świat oraz złe duchy (3,9,39). 
 Posłuchajmy teraz, co mówi św. Franciszek Salezy: „Kiedy starożytni filozofowie 
mówią o człowieku, to porównują go z drzewem, którego korzenie są skierowane ku 
górze, a gałęzie w dół. Podobnie jak drzewo nie może długo żyć, jeżeli nie czerpie 
nieustannie pokarmu z ziemi, tak też i człowiek długo nie będzie się cieszył życiem łaski, 
jeżeli przez modlitwę nie będzie się kierował ku sprawom niebieskim”. 
 „Pan kieruje krokami człowieka; któryż jednak człowiek zdoła kiedy poznać Jego 
drogi?” Objaśniając ten tekst Pisma świętego, Korneliusz a Lapide dochodzi do wniosku, że 
trzeba koniecznie modlić się ufnie wraz z Psalmistą: „Prostuj moje kroki na Twoich 
ścieżkach, abym się nie zachwiał. Kieruj moimi krokami według Twego słowa, by nie 
opanowała mnie żadna niesprawiedliwość”. Jakże mógłby człowiek stworzony z prochu 
ziemi i z trudem pełzający po niej, znaleźć sam o swoich siłach tak wzniosłą drogę 
prowadzącą do nieba? On sam nie może naprzód przewidzieć, jaką drogą winien wyruszyć 
bezpiecznie, co powinien robić i co przedsięwziąć w chwilach wątpliwości, by mógł 
szczęśliwie swój cel osiągnąć. To wszystko przekracza możliwości jego przewidywania i 
wymaga pomocy Opatrzności Bożej. Często człowiek sądzi, że kroczy prostą drogą cnoty, a 
tymczasem idzie zgubną drogą występku; łudzi się, że znajduje się na drodze wiodącej do 
nieba, tymczasem idzie on drogą, która prowadzi do piekła. Duch Święty mówi, że istnieje 
droga, która wydaje się człowiekowi właściwą, tymczasem okazuje się w końcu, że 
doprowadziła go do śmierci. Kiedy Haman został zaproszony wraz z królem Assuerusem 
przez królową Esterę na ucztę, sądził, że jest na drodze do sławy, a tymczasem znalazł się 
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na szubienicy. Pewien członek rady miejskiej spotkał pewnego razu Ezopa i zapytał go 
dokąd idzie. - Nie wiem - odpowiedział Ezop. Urzędnik poczuł się obrażony jego słowami i 
zamknął go w areszcie. Ezop wówczas powiedział: Czyż nie miałem racji, gdy ci 
powiedziałem, że nie wiem dokąd idę? Szedłem do aresztu, ale wcale o tym początkowo 
nie wiedziałem. 
 „Często nam się przydarza, że różne okoliczności zaprowadzą go do miejsca, o 
którym, wychodząc z domu, wcale nie myśleliśmy. Kiedy więc wychodzimy z domu, 
módlmy się wraz z Psalmistą: «Daj mi, Panie, poznać Twoje drogi, i naucz mnie chodzić 
Twoimi ścieżkami»” (Corn. in 20 Pro. V. 24). 
 Nikt jednak nie mówił tak formalnie o konieczności modlitwy, jak św. Alfons Liguori. 
Ten Doktor Kościoła, którego nikt nie może posądzić o przesadzanie, wciąż powraca do 
tego ważnego punktu. Powtarzał często tym wszystkim, którzy już doszli do używania 
rozumu: „módlcie się, a na pewno będziecie szczęśliwi, jeżeli zaś ktoś się nie modli, ten z 
pewnością będzie zgubiony. Ci, którzy się zbawili, zbawili się dzięki modlitwie, a ci 
wszyscy, którzy się potępili, zostali potępieni dlatego, ponieważ zaniedbali modlitwę; to 
właśnie jest dla nich najważniejszym powodem do rozpaczy w piekle. Mogli bowiem tak 
łatwo zbawić się przez modlitwę, teraz zaś ten czas już dla nich przeminął i już nie mogą 
szukać w niej ucieczki. Wyobraźmy sobie człowieka, który został przez kogoś przywiązany 
na linie i wisi nad przepaścią. Czyż nie będzie on w tym niebezpieczeństwie nieustannie 
wołał do tego, który go trzyma: «Proszę cię, trzymaj! Trzymaj mocno! Nie puszczaj!» 
Podobnie dzieje się z nami. Każdy z nas znajduje się w niebezpieczeństwie popadnięcia w 
różne występki, jeżeli Boża ręka nie będzie go trzymać. Musimy więc zawsze i wszędzie 
nieustannie prosić Pana Boga, by nigdy nie oddalał od nas swej zbawczej ręki i zawsze 
nam śpieszył z pomocą, gdy znajdziemy się w niebezpieczeństwie. Dlatego św. Teresa 
mówiła, że chciałaby stanąć na jakiejś wysokiej górze, gdzie wszyscy ludzie mogliby ją 
usłyszeć, i nie chciałaby nic innego robić, tylko nieustannie wołać: Ludzie, módlcie się, 
módlcie się, módlcie się! To wołanie powtarzamy wszystkim naszym czytelnikom. Oby Bóg 
dał, by to zrozumieli, gdyż od tego zależy ich zbawienie. 
 
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY - Przykłady Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki 
 
 Jeżeli te liczne argumenty i świadectwa nie przekonały nas do pilnego 
praktykowania modlitwy, to pozwólmy się przynajmniej pociągnąć przez przykłady. Verba 
movent, exempla trahunt. 
 Przyjrzyjmy się najpierw Jezusowi, Sprawcy i Wykonawcy naszej wiary. Jego to 
Ojciec niebieski dał nam za nauczyciela, żeby nas pouczał i stał się dla nas naocznym 
przykładem, abyśmy się starali Go naśladować. Im bardziej staniemy się do Niego 
podobni, tym bardziej spodobamy się naszemu Ojcu i z tym większą pewnością zostaniemy 
zaliczeni do grona wybranych. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że Chrystus chciał 
praktykować modlitwę do swego Ojca, żeby dać nam przykład modlitwy i przekonać nas, 
że przyszedł On od swego Ojca, z którego został zrodzony przed wiekami w swojej boskiej 
naturze i od którego otrzymał wszystko, co posiada w zakresie swojej ludzkiej natury. 
Dlatego też dziękował On swojemu Ojcu za wszystkie dobra, jakie Jego ludzka natura już 
od Niego otrzymała, i prosił o to, czego jeszcze tej ludzkiej naturze brakowało, a więc o 
uwielbienie Jego ciała. W ten sposób pouczył nas, że trzeba dziękować za otrzymane 
dobrodziejstwa i prosić o nowe. 
 Modlitwa, którą nasz Zbawiciel zanosił za siebie samego, nie odnosiła się zresztą do 
Niego samego, lecz przeważnie do innych. Jeżeli bowiem ktoś prosi o jakieś dobro, które 
chce przeznaczyć ku pożytkowi innych, to prosi on nie tylko za samego siebie, lecz także 
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za innych (3.21.a.8.). Na innym miejscu święty Doktor Kościoła dodaje: „Duch Chrystusa 
był zawsze wzniesiony ku Bogu”, co łatwo zrozumieć, gdyż nasz Zbawiciel podczas swego 
życia na tej ziemi oglądał Bożą istotę w podobny, chociaż jeszcze doskonalszy sposób, jak 
oglądają Ją zbawieni w niebie. 
 Jakże wiele światła daje nam ta nauka o całym życiu Jezusa Chrystusa od pierwszej 
chwili Jego wcielenia w łonie Niepokalanej Dziewicy aż do jego śmierci na krzyżu. 
 To dziewicze łono było pierwszą świątynią, w której Syn Boży, prawdziwy Czciciel 
swego Ojca, oddawał Mu cześć w Duchu i w Prawdzie. Składał On tam Bogu za ludzi hołdy 
o nieskończonej wartości. Co robiłeś Ty, o godne podziwu Dziecię, w swoich ubogich 
pieluszkach w Betlejem oraz na swoim wygnaniu w Egipcie? Modliłeś się nieustannie, a 
niebieski Ojciec przyjmował Twoje uwielbienia, dziękczynienia i prośby z większym 
upodobaniem niż wszystkie hołdy aniołów. Co robiłeś w ukryciu, w warsztacie ubogiego 
cieśli w Nazarecie? Twoje ręce zajmowały się od wczesnego dzieciństwa jakąś prostą 
pracą, lecz Twoje serce było płomiennym ołtarzem świętej miłości, z którego we dnie i w 
nocy wznosił się dym kadzielny modlitwy. 
 Co robiłeś podczas swego czterdziestodniowego pobytu na pustyni. Zachowywałeś 
tam oczywiście ścisły post, którego wieczna pamiątka uświęciła wielkopostną praktykę 
Kościoła. Jednak przez cały ten czas swojej samotności pozostawałeś w nieustannej 
łączności ze swoim niebieskim Ojcem. Przez swój post uczyłeś nas łączenia modlitwy z 
umartwieniem, które pomnaża jej skuteczność. 
 Całe swoje publiczne życie spędził Zbawiciel na czynieniu dobra. Głosił swoją boską 
naukę, zakładał swój Kościół, obsypywał wszystkich swymi dobrodziejstwami, leczył 
niemych, głuchych, sparaliżowanych, przywracał niewidomym wzrok, a zmarłym życie; 
uwalniał opętanych i pocieszał wszystkich nieszczęśliwych. Wszystkim tym dobrym czynom 
towarzyszyła jednak modlitwa. Dla naszego zbudowania przykładał on szczególną wagę do 
swojej modlitwy. Często spędzał na modlitwie całe noce. Modlił się w niezwykle uroczysty 
sposób, kiedy miał dokonać jakiegoś wielkiego cudu. W rzeczywistości Jego serce i duch 
we dnie i w nocy były nieustannie wzniesione do Ojca. Korneliusz a Lapide mówi: 
„Wiarygodną rzeczą jest, że Jezus Chrystus podczas swego ziemskiego życia często modlił 
się ze łzami w oczach. Działo się to przede wszystkim w Ogrodzie oliwnym, gdzie, jak 
mówi św. Bernard, nie poprzestał On na wylewaniu łez z oczu, lecz opłakiwał i zmywał 
nasze grzechy krwawymi łzami występującymi na całym Jego ciele. Jezus płakał również 
na krzyżu, kiedy to wydał głośny okrzyk połączony ze łzami i ze względu na swoją uległość 
oraz ze względu na upodobanie, jakie miał w Nim Ojciec, został wysłuchany” (Corn. Heb. 
v. 7.). 
 W niebie modli się Jezus Chrystus, kiedy staje przed Ojcem i ukazuje Mu rany 
odniesione podczas swojej męki, by wszystkie zasługi Jego czynów i cierpień zostały nam 
przydzielone. Modli się jednak również w sposób naturalny. W niebie bowiem, podobnie 
jak na ziemi, jest On naszym Pośrednikiem, Orędownikiem i Arcykapłanem. Czyż nie 
powiedział nam o tym, gdy mówił do Apostołów: „Będę prosił Ojca, a On da wam innego 
Pocieszyciela”. Święty Paweł poucza nas, że On oręduje za nami, to znaczy że się modli, 
jak to wykładają św. Augustyn, św. Jan Chryzostom, św. Bonawentura i inni. Nasz 
Zbawiciel swoją modlitwą nie może nam jednak nic nowego wysłużyć ani wyjednać, czego 
nam nie wysłużył lub nie wyjednał podczas swego ziemskiego życia. Wówczas bowiem 
zostało dokonane całkowite dzieło Odkupienia. Więcej nie może On nam już nic wysłużyć 
ani wyjednać. Swoją modlitwą jednak wyprasza dla nas to, co dla nas zasłużył i zapłacił, a 
więc wszystkie łaski potrzebne nam do zbawienia, które chce nam przydzielić. 
 Ojciec złożył niewątpliwie wszystko w Jego ręce. Ponieważ On sam jest Bogiem, 
więc może nam wszystko dać. Kościół więc, zwracając się do Niego, nie prosi Go o 
wstawiennictwo, lecz o miłosierdzie, mając na względzie przede wszystkim Jego Bóstwo. 
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Jednak jako Człowiek, okazuje On swojemu Ojcu religijną cześć, gdy Go uwielbia, chwali i 
dziękuje Mu. Czemu więc nie miałby Go prosić? Przecież takie jest zadanie orędownika i 
pośrednika (Corn. Rom. 8.34). Święty Jan mówi: „Jeżeli ktoś zgrzeszy, mamy Rzecznika u 
Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, który jest przebłaganiem za nasze grzechy, i nie 
tylko za nasze, lecz i całego świata” (1J 2,1). Jakąż więc pociechę daje nam myśl, że 
mamy w niebie Kapłana, który nie przestaje się za nami wstawiać. 
 Najświętsza Dziewica Maryja jest stworzeniem, które w odwiecznych planach 
Bożych zostało powołane do współpracy w dziele naszego odkupienia, i które 
najdoskonalej uczestniczyło w łasce, w życiu i w Duchu naszego Zbawiciela. Dlatego też 
można powiedzieć, że Jej życie było nieustanną modlitwą. Suarez uczy, że chociaż Maryja 
nie cieszyła się bynajmniej bezpośrednim oglądaniem Boga, to jednak została Ona w 
cudowny sposób oświecona przez Boga dzięki darowi wlanej wiedzy, przez co mogła ona 
poznawać nie tylko, jak inni ludzie, za pośrednictwem zmysłów, ale poprzez idee, które 
Bóg dał Jej duchowi podobnie jak aniołom. Dlatego też mogła się modlić nawet wówczas, 
gdy sen opanował Jej zmysły. Gdy bowiem Jej zmysły nie były już w akcji, wiedza wlana, 
która nie jest zależna od zmysłów, mogła działać swobodnie i bez żadnych przeszkód. 
Prawdopodobnie dlatego do Najświętszej Dziewicy stosuje się słowa Pieśni nad Pieśniami: 
„Ja śpię, lecz moje serce czuwa”. 
 To, co Maryja czyniła na ziemi, czyni również i w niebie. Ukazała się bowiem 19 
września 1846 roku w La Salette, by nam oznajmić: „Jeżeli chcę, by mój Syn was nie 
opuścił, jestem zmuszona nieustannie modlić się za was”. Widzimy więc, jakie zadanie ma 
Najświętsza Dziewica: jest Ona naszą Pośredniczką u naszego Pośrednika Jezusa 
Chrystusa, który jest przecież Pośrednikiem Maryi i wszystkich ludzi u Ojca; dzięki bowiem 
Jego pośrednictwu stał się On kanałem wszelkich dóbr, jakie spłynęły z łona Ojca na 
Maryję i na nas wszystkich. 
 Jezus i Maryja są doskonałymi wzorami dla wszystkich chrześcijan. Oni się modlili i 
modlą się nieustannie za nas. Módlmy się więc wraz z Nimi. Ich przykład pobudza nas nie 
tylko do modlitwy, lecz umacnia jeszcze w nas ufność, że na pewno zostaniemy 
wysłuchani. Czego mógłby odmówić taki Ojciec takiemu Synowi? czego mógłby odmówić 
taki Syn takiej Matce jak Maryja? Najważniejsze jest byśmy w naszych modlitwach 
jednoczyli się z Jezusem i Maryją, i starali się wszelkimi siłami stale się modlić razem z 
Tym, „który wciąż żyje, by się wstawiać za nami”, z Tą, która jest zmuszona nieustannie 
się modlić za nami, oraz ze świętym Józefem, który tak wiernie naśladował Jezusa i 
Maryję. 
 O Najświętsza Rodzino z Nazaretu, w której wszystkie serca biły jedynie dla Boga i 
w której usta otwierano jedynie w tym celu, by wielbić Boga; o ziemska Trójco, która 
jesteś przedmiotem podziwu wszystkich duchów niebieskich, kiedyż wybije godzina, w 
której będą Cię naśladować wszystkie chrześcijańskie rodziny? 
 
 
ROZDZIAŁ SIÓDMY - Przykłady Świętych 
 
 Nauczanie naszego Zbawiciela, Jego przykłady oraz zstąpienie Ducha Świętego na 
Kościół święty rozlały w jego sercu przebogate łaski wraz umiłowaniem modlitwy. W ten 
sposób wypełnił dobry Bóg przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa 
przepowiednię proroka Zachariasza: „Wyleję Ducha łaski i modlitwy”. Wszędzie rozkwitło 
umiłowanie modlitwy. „Apostołowie zachęcali nieustannie wiernych do jej praktykowania i 
sami świecili w tym dobrym przykładem”. 
 Ci mężowie Boży przekazali innym troskę o ubogich, by sami mogli się oddawać 
posłudze Słowa, a przede wszystkim modlitwie. Z tych niebiańskich kontaktów czerpali oni 
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nadludzką odwagę, dzięki której przezwyciężyli wszelkie trudy i różnego rodzaju 
prześladowania, i chłonęli to życie, o którym jeden z nich odważył się powiedzieć: „Ja żyję, 
lecz to nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. 
 Kiedy później ścigano ich za modlitwę, chronili się w katakumbach. Te podziemne 
korytarze Rzymu zamieniły się wkrótce w świątynie, w których oddawano Bogu hołdy 
większe i milsze niż niegdyś w świątyni Salomona, zaliczanej do siedmiu cudów świata. 
 Pobożność chrześcijańska potrafiła nawet zachować rzymskie wojsko od 
niebezpieczeństwa rozbicia. 
 Podczas wojny rzymskiego Cezara Marka Aureliusza z Sarmatami wydawało się już, 
że jego armia, otoczona przez nieprzyjaciela, zginie całkowicie na skutek głodu i 
pragnienia. W tej skrajnej potrzebie chrześcijańska pobożność uratowała rzymskie wojsko 
od zguby. Znajdowała się tam bowiem duża liczba chrześcijańskich żołnierzy, którzy zaczęli 
się modlić. Nagle niebo pokryło się chmurami i spadł na rzymski obóz obfity deszcz, 
natomiast na obóz ich wrogów spadły wśród grzmotów i błyskawic ogromne bryły gradu. 
W ten sposób zaatakowani Sarmaci przerazili się bardzo i szukali ocalenia w ucieczce. 
 Modlitwa zaludniła pustynie Wschodu. W tych nieurodzajnych okolicach wypełniły 
się słowa proroka Izajasza: „Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się 
raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, 
skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. 
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga” (Iz 35,1-2). Bardzo wielu Świętych 
chodziło tymi drogami. Bardzo wiele ust wyśpiewywało dniem i nocą na pustyni chwałę 
Pana. 
 Święty Paweł Pustelnik tak się przyzwyczaił do modlitwy, że nawet zmarł na 
kolanach i w takiej pozycji znalazł jego ciało św. Antoni Pustelnik. Przebywali tam tacy 
Święci, jak Hilarion, Makary, Arseniusz i wielu innych. Byli w nieustannym kontakcie z 
Bogiem. Ich miejscem pobytu było niebo. Pod ich kierownictwem powstało wiele zakonów, 
których głównym zajęciem była modlitwa. Na przykład w czwartym wieku w mieście 
Oxyerrynchus w Dolnym Egipcie mieszkało ponad dziesięć tysięcy poświęconych Bogu 
dziewic i dwadzieścia tysięcy mnichów. 
 Modlitwa wznosiła się ku niebu nie tylko w samotności na pustyni, lecz wszędzie, 
gdzie się gromadzili chrześcijanie. Na tych zebraniach modlono się tylko i uczestniczono w 
Eucharystii. Także rodziny chrześcijańskie tworzyły w swoich domach wspólnoty, w których 
służono Bogu, uwielbiano Go i wychwalano, jak o tym opowiada św. Paweł. 
 Sławną stała się modlitwa św. Moniki, która zgodnie ze świadectwem samego św. 
Augustyna, błagała Boga nie o złoto ani srebro czy inne znikome dobro, lecz jedynie o 
nawrócenie i zbawienie swojego syna. Ta prawdziwie chrześcijańska matka włączyła do 
swojej modlitwy gorące łzy. Gdy ktoś chciał wiedzieć, w którym miejscu w kościele ona się 
modliła, mógł to łatwo odgadnąć, gdyż było ono obficie zwilżone łzami, które ona wylała. 
Kiedy pewnego dnia zwierzyła się ze swej obawy o zbawienie swojego syna swojemu 
biskupowi, ten odpowiedział: Módl się dalej, niemożliwe jest bowiem, by syn tak wielu łez 
miał zginąć. Była to przepowiednia. Augustyn nawrócił się i został jednym z największych 
Świętych czczonych przez Kościół. 
 Gdy później społeczność europejska stała się chrześcijańską, modlitwa znalazła dla 
siebie nowy grunt. We wszystkich krajach zachodniej Europy zbudowano wiele klasztorów, 
w których całe zastępy mężczyzn i niewiast wszystkich stanów i w różnym wieku 
rezygnowały z życia w świecie oraz we dnie i w nocy oddawały się modlitwie, której 
poświęciły większą część swojego życia. 
 Modlitwa natchnęła w średniowieczu szlachetną myśl zbudowania wspaniałych 
świątyń, których bogate portale i strzeliste wieże wołają do ludzi: Sursum corda - W górę 
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serca! i przypominają wszystkim, że chrześcijańska dusza powinna się wznosić wysoko 
ponad ziemię i zajmować się raczej sprawami niebieskimi. 
 Królowie, jak np. św. Ludwik, spędzali całe noce na modlitwie, by się godnie 
przygotować do wielkich uroczystości. Pasterki, jak św. Genowefa i Germana Cousin, 
potrafiły poufale obcować z Bogiem, podobnie jak niegdyś Patriarchowie, gdy strzegły 
swoich trzód. Chrześcijańscy bohaterowie, jak Türenne i Tilly, modlili się na czele swoich 
wojsk. Robotnicy i rolnicy starali się łączyć swoje prace z chwalebną praktyką odmawiania 
różańca. 
 We wszystkich stuleciach różne święte osoby na ziemi kochały modlitwę i 
poświęcały jej tyle czasu, ile było tylko możliwe. Kiedy barbarzyńcy wzięli św. Patryka do 
niewoli, musiał on pilnować ich trzód. Ponieważ jego serce było przepełnione miłością do 
Boga, nawet przy najgorszej pogodzie wstawał on wcześnie rano, by ofiarować Bogu 
swoje modlitwy. Deszcz ani śnieg nie potrafiły mu przeszkodzić w tych świętych 
praktykach. Starał się on modlić sto razy w ciągu dnia i sto razy w nocy. Kiedy został w 
końcu uwolniony z niewoli, został kapłanem, następnie biskupem i został posłany przez 
Papieża do Irlandii, by tam głosić Ewangelię, także i wówczas nie zaniedbał on swoich 
dawnych modlitw, a nawet jeszcze inne do nich dołączył. Codziennie odmawiał cały 
Psałterz wraz z pieśniami i hymnami, a ponadto odmawiał nadal swoje dwieście modlitw. 
W ciągu dnia sto razy przyklękał by uwielbić Boga, a podczas każdej godziny kanonicznej 
sto razy się żegnał. Noc dzielił na trzy części. W pierwszej części odmawiał sto psalmów i 
dwieście razy przyklękał. Podczas drugiej części nocy wskakiwał do lodowatej wody, i 
wzniósłszy ku niebu oczy, ręce i serce, odmawiał pozostałe pięćdziesiąt psalmów. Podczas 
trzeciej części nocy kładł się na twardym kamieniu, by nieco odpocząć. Trudno się więc 
dziwić jego niezwykłym  sukcesom, jakie uwieńczyły działalność tego świętego Apostoła w 
Irlandii. Kraj, w którym przed jego przybyciem czczono bałwany, po jego śmierci został 
nazwany Wyspą Świętych. 
 Święty Bonawentura opowiada o św. Franciszku z Asyżu, że ten seraficzny mąż, 
który czuł się na tej biednej ziemi wygnańcem z dala od Bożej obecności i żył w 
całkowitym oderwaniu od wpływów ziemskich i wszystkich stworzeń, siłą miłości, która 
płonęła w jego sercu, żył w atmosferze nieustannej modlitwy, podczas której wznosił 
swoją duszę do Boga, żeby  nie być całkowicie odciętym od miłości Bożej i móc z Nim stale 
obcować, jak tylko ziemskie warunki na to pozwalały. Gdziekolwiek przebywał: w podróży, 
w klasztorze i poza nim, podczas pracy i odpoczynku, zawsze modlił się z jednakową 
gorliwością i miłością, tak że w tej świętej czynności brały udział nie tylko jego ciało i 
dusza, lecz i wszystek jego czas i wszystkie jego prace. Święty Bonawentura dodaje, że 
ten święty mąż tak wysoko cenił modlitwę, że twierdził iż zakonnik powinien więcej prosić 
o dar modlitwy niż o wszystkie inne dary, ponieważ uważał za rzecz niemożliwą, by bez 
modlitwy można było wytrwać w służbie Bożej. Dlatego też zachęcał swoich współbraci 
zakonnych do pilnego korzystania z tego środka, który zawsze mają do dyspozycji. 
 Święty Dominik, druga "pochodnia" z tego samego okresu, postępował podobnie. 
Jego historia opowiada, że po komplecie, gdy już wszyscy jego współbracia udali się do 
swoich cel, aby udać się na spoczynek, on zwykle pozostawał w kościele, by spędzić noc 
na modlitwie. Swoje modlitwy odprawiał z taką uwagą, że żaden odgłos nie potrafił go 
rozproszyć. Modlił się zawsze w postawie klęczącej. Często padał twarzą na ziemię, a 
czasami wydawał takie okrzyki, którym towarzyszyły głębokie i bolesne westchnienia, że 
ci, którzy mieli swoje cele tuż przy kościele, bywali przez nie budzeni i byli wzruszeni do 
łez. Dzień poświęcał on dziełom miłości bliźniego, noc zaś na modlitwę. Po długim czasie 
spędzonym na modlitwie czasami morzył go sen. Wówczas nieco odpoczywał, opierając 
głowę o ołtarz lub o coś innego. Wkrótce jednak budził się i z nową gorliwością powracał 
do swojego kontaktu z Bogiem. 
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 Święty Franciszek Borgiasz nawet wówczas, gdy był jeszcze w stanie świeckim i był 
wicekrólem Katalonii, spędzał codziennie rano 5-6 godzin na modlitwie. Przyzwyczaił się 
również do tego, że nie jadał kolacji i cały ten czas, a nawet jeszcze dłużej, poświęcał na 
modlitwę. Kiedy został zakonnikiem, lubił szczególnie oddawać się głębokim i długim 
rozmyślaniom, które rozpoczynał zaraz po północy. Pięć do sześciu godzin, które na to 
poświęcał, wydawały mu się tak krótkie jak kwadrans. Gdy zakończył swoją modlitwę, 
jego twarz była rozpalona od tej żarliwości. Współbratu, którego mu dano do pomocy, był 
doskonale posłuszny. Kiedy spędzał długie godziny na modlitwie, ów współbrat obawiał 
się, by mu to nie zaszkodziło na zdrowiu, wzywał go do zakończenia modlitw. Święty prosił 
go jednak pokornie, by mu pozwolił jeszcze się modlić. Jeszcze trochę, mój bracie, jeszcze 
trochę, jeszcze trochę! Modlitwa stała się dla niego nawykiem, tak że wszystko, nawet 
rzeczy zewnętrzne służyły za stopnie do wznoszenia się ku Bogu. Każde miejsce było dla 
niego domem modlitwy. 
 Święta Katarzyna z Genui w wieku 22 lat, kiedy już była zamężna, poświęcała 
codziennie dziewięć godzin na modlitwę, która odprawiała klęcząc  na twardej podłodze w 
swoim pokoju. 
 Dla św. Alojzego Gonzagi odwrócenie swojej uwagi od Bożej obecności stanowiło 
wielką trudność i wielki ból. Duch modlitwy był równocześnie duszą, która go ożywiała. 
Święty Stanisław Kostka już w wieku sześciu lat często ukrywał się w jakimś zakątku 
ojcowskiego domu, gdzie całkowicie zatopiony w Bogu, modlił się przez 5-6 godzin z 
rozłożonymi rękami i ze łzami w oczach. 
 Chociaż święta Róża z Limy była ubogą robotnicą, jednak osiem godzin dziennie 
poświęcała na modlitwę. Wiele można by opowiadać o gorliwości w modlitwie u takich 
Świętych, jak Benedykt, Scholastyka, Dominik, Franciszek z Asyżu, Teresa od Jezusa, 
Franciszek Salezy, Paweł od Krzyża, Alfons Liguori i o wielu innych. Należałoby właściwie 
wymienić tu imiona wszystkich Świętych, gdyż wszyscy przykładali się bardzo gorliwie do 
modlitwy. Kto czyta życiorysy Świętych, ten wie, że każdy ich biograf poświęca 
przynajmniej jeden rozdział w tym celu, by nam opowiedzieć o ich duchu modlitwy oraz 
wykazać, że właśnie modlitwa była tym źródłem, z którego wyniknęły wszystkie ich cnoty i 
które użyźniało wszystkie ich dzieła. 
 Niech ktoś spróbuje znaleźć Świętego, który nie modlił się wiele. Jeżeli dzisiaj 
uważamy kogoś za Świętego, to tylko takiego, którego ciało przebywa wprawdzie na ziemi, 
lecz dusza wznosi się nieustannie do Boga i z Nim obcuje. Filii sanctorum sumus. Jesteśmy 
dziećmi Świętych. Oni byli naszymi współbraćmi w wierze. Naśladujmy więc ich przykłady, 
strzeżmy pilnie naszej sławy jako chrześcijan i nie sprzeniewierzajmy się jej... Czyż nie 
musimy, podobnie jak oni, wspinać się do tego samego nieba? Owszem, nawet nie 
chcielibyśmy niczego innego. Byłoby to przecież straszne nieszczęście, gdyby niebo miało 
być dla nas na wieki zamknięte. Dostaniemy się tam jednak tylko wówczas, jeżeli 
będziemy tam szli tą samą drogą, co Święci. Podobnie jak oni musimy również naśladować 
przykłady Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Podobnie jak dla nich, tak i dla nas 
modlitwa jest łatwa i miła, gdyż tylko w niej znajdziemy prawdziwą pociechę i pokój dla 
serca. Jeżeli zaniedbujemy modlitwę, to sami się poniżamy. Jeżeli przestaniemy wznosić 
się ku Bogu, to pozbawimy się niebiańskich skarbów, które On dla nas zarezerwował, aby 
nam ich udzielić, gdy będziemy Go o nie prosić. Wyrzekniemy się wówczas skutecznych 
łask, które można otrzymać przez modlitwę, a bez której my grzesznicy nigdy nie 
wydostaniemy się z grobów naszych grzechów, a jeżeli nawet jesteśmy sprawiedliwi, to nie 
zdołamy wytrwać w tej sprawiedliwości. Jedynie przez modlitwę otrzymamy niezawodnie 
łaskę wytrwania do końca. Albo więc będziemy modlić się na tym świecie, by w innym 
świecie na wieki Go chwalić, bądź też będziemy stronić od modlitwy, by w innym świecie 
bluźnić razem z potępionymi. Co za straszna alternatywa! 
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 Drogi czytelniku, oferujemy ci więc błogosławieństwo i życie. Jakiż to pożytek dla 
ciebie wybierać przekleństwo i śmierć? Zaniedbywanie modlitwy jest przekleństwem i 
śmiercią dla społeczeństwa, rodziny i dla każdego poszczególnego człowieka. Częsta 
natomiast modlitwa jest błogosławieństwem i życiem. Sięgaj więc, drogi czytelniku, po 
błogosławieństwo. W twoje ręce składamy klucz do nieba. Pokaż więc, że potrafisz się nim 
sprawnie i skutecznie posługiwać. Dokładniej pouczymy cię o tym w drugiej części tej 
książki. 
 
 
CZĘŚĆ DRUGA - Praktyka modlitwy 
 
 Wszystko, co zostało powiedziane w poprzednich rozdziałach, miało na celu tylko 
pouczenie i przekonanie naszych czytelników o pożytku i absolutnej konieczności modlitwy 
oraz zalecenie im, by odważnie i wytrwale ją praktykowali. Czy osiągniemy nasz cel? Jest 
to wielka łaska dla tego, kto nas dobrze zrozumiał i mocno postanowił odtąd wytrwale się 
modlić. Jeżeli jednak jeszcze się nie zdecydowałeś, to drogi czytelniku, zaklinamy cię, byś 
miał litość dla swojej duszy. Przeczytaj jeszcze raz pierwszą część tej książki, przemyśl 
uważnie to wszystko i proś usilnie dobrego Boga, by ci pomógł jej treść dokładnie 
zrozumieć i przekonać się do niej. Chodzi tu przecież o twoje najważniejsze sprawy, o 
twoje zbawienie i wieczność. 
 W drugiej części tej książki omówimy praktykę modlitwy. Żeby w tym ważnym 
przedmiocie niczego nie pominąć, będziemy mówić o wszystkich okolicznościach modlitwy, 
zachowując przy tym taki porządek, jaki zalecają filozofowie i ci, którzy zajmują się 
zasadami sztuki przemawiania: Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Są 
to okoliczności osoby, przedmiotu modlitwy, miejsca modlitwy, środków, które czynią 
modlitwę skuteczną, oraz celu, jaki mamy przed oczyma podczas modlitwy. Następnie jest 
jeszcze kwestia sposobu, w jaki należy się modlić, no i na koniec okoliczność czasu, kiedy 
mamy się modlić. Te okoliczności modlitwy będą treścią siedmiu kolejnych rozdziałów tej 
książki. 
 
 
ROZDZIAŁ PIERWSZY - Quis?  Okoliczności osoby 
 
 Nasuwają się tu trzy zasadnicze pytania: 1. Kto może i musi się modlić?  2. Do 
kogo trzeba się modlić?  3. Za kogo trzeba się modlić?  Na te pytania odpowiemy w trzech 
kolejnych artykułach. 
 
1 ARTYKUŁ - Kto może i musi się modlić? 
 
 Zostało już powiedziane, że istoty nie obdarzone rozumem nie są zdolne do 
modlitwy, ponieważ modlitwa jest czynnością rozumu. Każda zaś obdarzona rozumem 
istota, która ma nad sobą jakąś wyższą istotę, a więc anioł lub człowiek, może się do niej 
modlić. Tutaj nie zajmujemy się modlitwą z punktu widzenia aniołów, lecz na pożytek 
ludzi, którzy żyją na ziemi, a w szczególności chrześcijan. Massillon mówi, że modlitwa nie 
jest jakimś szczególnym darem, który byłby zarezerwowany jedynie dla jakichś 
uprzywilejowanych osób, lecz jest powszechnym obowiązkiem nałożonym na każdego 
człowieka wierzącego. Modlitwa nie jest jakąś cnotą doskonałości zarezerwowaną tylko dla 
ludzi czystych i świętych, lecz jest cnotą bezwzględnie konieczną, podobnie jak miłość, dla 
wszystkich, tak niedoskonałych, jak i doskonałych, zarówno dla uczonych, jak i dla 
nieuczonych, zarówno dla ludzi prostych, jak i dla ludzi ze sfer wyższych. Modlitwa jest 
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cnotą wszystkich ludzi, każdego wierzącego i doskonałością każdego rozumnego 
stworzenia. Wszystko, co ma serce i zdolne jest do kochania Sprawcy swojego istnienia; 
wszystko, co ma rozum i zdolne jest do poznania znikomości stworzenia i wielkości Boga, 
musi umieć uwielbiać Go, dziękować Mu, uciekać się do Niego, przebłagać Go, gdy jest 
zagniewany, wzywać Go, kiedy jest daleko, dziękować Mu, gdy okazuje łaskawość, 
upokarzać się, kiedy On karze, przedstawiać Mu swoje pragnienia lub prosić Go o łaski”. 
 Wszystko, cośmy dotychczas powiedzieli, jest zupełnie jasne dla tego, kto to 
uważnie przeczytał, że modlitwa jest ważnym obowiązkiem chrześcijanina, niezależnie od 
tego, czy jest on w stanie łaski, czy też nie. 
 
§ 1. Sprawiedliwy musi się modlić 
 
 Jest rzeczą niemożliwą, by człowiek sprawiedliwy zdołał bez łaski Bożej zwalczyć 
ciężkie pokusy i wytrwać w przyjaźni z Bogiem. Tę łaskę, która zapewnia nam zwycięstwo 
nad szatanem, nad światem i nad sobą samym, otrzymujemy na skutek modlitwy. 
Człowiek sprawiedliwy musi się więc modlić, a do gorliwej modlitwy winna go zachęcać 
myśl, że jego modlitwa jest szczególnie miła Bogu, a więc i skuteczna. 
 Dwudziestu czterech Starszych, których widział św. Jan w swoim tajemniczym 
objawieniu, upadli przed tronem Baranka, mając w rękach złote czasze pełne kadzidła, 
którym były modlitwy Świętych (Ap 5,8). A więc, według Apostoła miłości modlitwy 
Świętych jest przyjemną wonią, niby dym kadzidła, unoszącą się przed tron Boga. 
Podobnie jak kadzidło usuwa wszelki nieprzyjemny zapach, podobnie modlitwa oddala 
nieprzyjemną woń grzechu i zmusza szatana do ucieczki. Podobnie jak wonne korzenie 
swój zapach przejawiają dopiero wówczas, gdy zostaną zmielone lub spalone, tak też i 
modlitwa jest tym żarliwsza im więcej kosztuje trudu i z większą miłością ku Bogu jest 
odprawiana. Podobnie jak kadzidło jest tym wonniejsze, im więcej zawiera wonnych 
składników, tak też i modlitwa jest tym bardziej miła Bogu, im cnotliwszy jest człowiek, 
który się modli, względnie o więcej cnót Boga prosi (Corn. in Eccli. 35. 21.). Modląc się 
bowiem, spełniamy akty wiary, nadziei, religijności, pokory, wdzięczności i innych. Bóg 
cieszy się nawet, gdy człowiek grzeszny wykonuje tego rodzaju akty cnót, a cóż dopiero 
mówić, gdy ofiaruje Mu je człowiek święty. Wówczas przyjmuje je z wielkim upodobaniem 
i jest bardziej skłonny do wysłuchania jego modlitw. 
 Dlatego właśnie mówi św. Jan Chryzostom, że nie ma na świecie większej potęgi 
niż sprawiedliwy człowiek, który się modli. Tego samego uczy również św. Jakub w swoim 
liście: „Wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego”. Korneliusz a Lapide tak oto 
wykłada powyższy werset: „Abraham modlił się i Bóg mu obiecał, że Sodoma zostanie 
oszczędzona, jeżeli znajdzie się w niej chociaż dziesięciu sprawiedliwych. Jeden jedyny 
sprawiedliwy człowiek jest więcej wart wobec Boga niż wszyscy grzesznicy, a nawet więcej 
niż niebo i ziemia. Także Rufin mówi, że modlitwa człowieka świętego jest uniwersalnym 
lekarstwem na wszelkie choroby. Czy jest w tym coś dziwnego? Cezar August zdobył 
Aleksandrię. Chociaż to miasto wielokrotnie bardzo go obraziło, to jednak oszczędził je ze 
względu na jednego jego mieszkańca, filozofia Ariusza, którego kochał. Bóg jest 
nieskończenie łagodniejszym i wspaniałomyślniejszym niż August. Czyż Bóg nie polecił 
prorokowi Jeremiaszowi: „Przebiegnij ulice Jerozolimy, rozglądaj się, obserwuj i szukaj na 
wszystkich placach, czy znajdziesz kogoś, kto postępuje sprawiedliwie, a Ja okażę 
Jerozolimie swoje miłosierdzie”. Sprawiedliwi są więc ostoją i ochroną miast, prowincji i 
królestw. Rufin mówi również, że nie można wątpić, że świat jest właśnie podtrzymywany 
w istnieniu dzięki modlitwie ludzi świętych. Święty Bazyli mówi, że ogromną wartość 
posiada obecność tych, którzy mogą przebłagać Boga swoimi modlitwami. 
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 Zakonnicy i zakonnice, którzy się modlą, ratują miasta, które bez ich modlitwy, 
zostałyby zniszczone przez Boga, jak ongiś Sodoma, ponieważ przez swoje występki 
ściągają na siebie Jego gniew. Są oni z tego względu filarami ludzkiej społeczności, która 
winna jest im nie tylko cześć i poważanie, lecz także pomoc. Kiedy się ich prześladuje, 
wypędza, rozprasza, rozwiązuje się ich wspólnoty, tym samym przyśpiesza się zgubę tego 
świata. Trzeba się wystrzegać błyskawic. Jeżeli modlitwy prześladowanych i innych 
świątobliwych ludzi nie rozbroją Bożego gniewu, to pewnego dnia spadnie Boży grom i 
rozbije narody ingerujące w dzieła Boże, a także ludzi, którzy służą szatanowi za 
narzędzia. 
 Jedynie od nas zależy, czy nasze modlitwy okażą się skuteczne, gdyż ich 
skuteczność pochodzi od stanu łaski w nas samych. Któż nie może być sprawiedliwym, 
jeżeli tego chce? Czyż pragnienie, by nasze modlitwy łatwiej zostały wysłuchane, nie jest 
poważną pobudką do unikania grzechu? Społeczność jest podkopywana przez ducha pychy 
i przez występki, które są jego owocem. Wielu ludzi traci wiarę. Są kraje, gdzie dzieci 
wzrastają w otoczeniu, w którym wcale nie mówi się o Bogu; nie dopuszcza się kapłanów 
do łoża konającego, aby umierający jak najszybciej zaludnili piekło. Zamiast nakłaniać 
ludzi do refleksji, wychowuje się ludzi do bluźnienia Bogu. Najświętsza Dziewica 
powiedziała nam na górze La Salette: „jeżeli mój lud się nie opamięta, będę zmuszona 
puścić ramię mojego Syna”; gdybyśmy byli sprawiedliwi, moglibyśmy Jej pomóc swoimi 
modlitwami oddalić nieszczęścia, które zagrażają światu; moglibyśmy również o wiele 
skuteczniej sprowadzić dla nas samych pomoc z nieba, której tak bardzo potrzebujemy; 
nie mielibyśmy również trudności stale żyć w przyjaźni z Bogiem i z każdym dniem coraz 
bardziej wzrastać w Jego miłości. Praktykujmy więc sprawiedliwość, ale nie taką 
sprawiedliwość, jaką chełpią się niektórzy ludzie, lecz bądźmy sprawiedliwi wobec Boga, to 
znaczy nie tolerujmy w swoim sumieniu żadnego grzechu śmiertelnego. Na ten temat 
mówi Apostoł Miłości: „Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i 
o co prosić będziemy, (odnośnie wiecznego zbawienia), otrzymamy od Niego, ponieważ 
zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba”  (1 J 3,21-22). 
Korneliusz a Lapide w następujący sposób wyjaśnia powyższe słowa: „Ten, kto jest 
świadomy, że nie jest jeszcze gotowy do czynienia tego, czego Bóg od niego wymaga, to, 
zgodnie z nauką św. Grzegorza, obawia się, że może nie otrzymać tego, o co prosi. Nasze 
sumienie robi nam również wyrzuty, gdy czuje, że przeciwstawiamy się przykazaniom 
Tego, do którego się modlimy”. 
 Podczas modlitwy właśnie czyste sumienie przysparza nam najwięcej ufności i 
pewności wysłuchania. Dzięki czystemu sumieniu otrzymujemy wszystko, o co prosimy, to 
bowiem przynagla nas do zachowywania przykazań Bożych i czynienia wszystkiego, co się 
Bogu podoba. Godzi się bowiem, aby Bóg spełniał wolę tego, który zawsze wiernie 
wypełnia wolę Bożą. Jest to właśnie zapłata wynikająca z posłuszeństwa i przyjaźni, 
zgodnie ze słowami Pisma świętego: „Bóg spełnia wolę tych, co się Go boją”. Dlatego 
właśnie Święci zalecają nam praktykę stawiania sobie o każdej godzinie pytań, czego Bóg 
w danej chwili od nas się domaga, żeby to natychmiast wypełnić. (Corn. 1 Joan 3. 21-22). 
 Na innym miejscu mówi tenże uczony wykładowca Pisma świętego: „Jeżeli chcesz, 
aby Bóg zważał na to, co mówisz do Niego, ty najpierw zważaj na to, co On mówi do 
ciebie, a mianowicie przez swoje przykazania, za pośrednictwem Pisma świętego, poprzez 
kazania, a także wewnętrznie poprzez swoje święte natchnienia. Jeżeli chcesz, by Bóg 
spełniał twoją wolę, to czyń ty najpierw to, czego On chce i co ci nakazuje; jeżeli chcesz, 
aby On przyszedł do ciebie, idź ty najpierw do Niego; jeżeli chcesz, aby On cieszył się z 
ciebie, najpierw ty ciesz się z Niego. „Szukaj swojej radości w Bogu, a On spełni wszystkie 
prośby twego serca”. Święci otrzymują od Boga wszystko, o co Go proszą, ponieważ oni 
wypełniają wszystko, czego On od nich wymaga. Jeżeli nasze modlitwy nie są 
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wysłuchiwane, to dzieje się to często dlatego, że my nie słuchamy Boga i nie chcemy być 
posłuszni Jego słowom. Jakże wielkimi bylibyśmy w oczach Bożych, gdybyśmy zawsze Go 
słuchali i zawsze Mu okazywali posłuszeństwo. Kiedy św. Franciszek z Asyżu otrzymywał 
jakieś natchnienia łaski Bożej, zawsze przystawał, nawet wówczas gdy znajdował się w 
drodze, żeby ich wysłuchać z większą uwagą, i na każdy otrzymany wewnętrzny głos 
odpowiadał: „Mów, Panie, Twój sługa słucha”; trwał tak w bezruchu, jak długo trwało to 
wewnętrzne natchnienie. Wysłuchawszy go, starał się je jak najszybciej wypełnić. Przez 
tak wierną współpracę z łaską Bożą stał się on wielkim świętym. (Corn. in Deut. 30, 10). 
 
§ 2.  Grzesznik musi się modlić 
 
 Któż mógłby zwolnić grzesznika od modlitwy? Skoro jego potrzeby są bardziej 
naglące, to i modlitwa jest dla niego bardziej konieczna niż dla sprawiedliwego. Jeżeli chce 
on, by jego modlitwa była zasługująca i wynagradzająca, to zanim rozpocznie się modlić, 
musi najpierw wzbudzić akt doskonałego żalu. Może to bardzo łatwo uczynić, byleby tylko 
przemawiał do Boga z całym sercem: „Mój Boże, miłuję Cię nade wszystko, ponieważ 
jesteś godzien nieskończonej miłości, i dla Twojej miłości żałuję z całego serca, że Cię 
obraziłem. Przyrzekam Ci, że nie chcę już nigdy tego popełniać...” 
 Akt doskonałego żalu posiada rzeczywiście moc zgładzenia wszystkich grzechów, 
nawet poza sakramentem pokuty, ponieważ doskonały żal wypływa z miłości. Duch Święty 
mówi, że miłość gładzi mnóstwo grzechów. Jest jednak rzeczą niemożliwą, by miłość 
panowała w sercu równocześnie z grzechem. Miłość jest deską ratunku dla tych, którzy 
ulegli niebezpiecznemu dla życia wypadkowi i nie mają czasu na przyjęcie świętych 
sakramentów. Jest ona również wielka pomocą dla tych, którzy popełnili ciężki grzech i nie 
mogą się zaraz wyspowiadać. Konieczne jest, by całym sercem wzbudzili akt doskonałego 
żalu połączonego z mocnym postanowieniem zachowania w przyszłości przykazań Bożych i 
wyznania swoich grzechów na spowiedzi. W ten sposób mogą odzyskać utraconą łaskę. 
 Czym innym jest jednak zasługa za modlitwę, a czym innym jest skuteczność w 
otrzymywaniu tego, o co się prosi. Modlitwa człowieka sprawiedliwego posiada absolutne 
prawo do zasługi; natomiast skuteczność modlitwy, jak twierdzi św. Tomasz, zależy 
jedynie od miłosierdzia Bożego. Jedynie od Bożego miłosierdzia zależy, czy modlitwa 
grzesznika będzie skuteczna. Boża obietnica otrzymania wszystkiego, o co się prosi, odnosi 
się do wszystkich ludzi. „Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu 
otworzą” (Mt 7,8). Zakłada się oczywiście, że modlitwa spełnia wszystkie konieczne 
warunki. 
 Święty Jan Chryzostom tak się wypowiada odnośnie powyższych słów Ewangelii: 
„Każdy, kto prosi, otrzyma, niezależnie od tego, czy jest on sprawiedliwym, czy też 
grzesznikiem”. 
 Jeżeli ktoś mówi, że jest zbyt wielkim grzesznikiem, by mógł się zwracać do Boga, 
to jest podobnie, jak gdyby ktoś mówił: jestem zbyt ubogim, by prosić o jałmużnę; jestem 
zbyt chorym, by prosić lekarza o pomoc. Takie stwierdzenie powinno przecież tym bardziej 
skłaniać człowieka do modlitwy. 
 Jest wprawdzie napisane w Ewangelii, że Bóg nie wysłuchuje modlitwy grzesznika. 
Słowa te jednak nie pochodzą od naszego Boskiego Zbawiciela ani od żadnego z 
Apostołów, lecz od niewidomego od urodzenia. Święty Augustyn zauważa, że ten człowiek 
tak powiedział, ponieważ nie był jeszcze dostatecznie oświecony w wierze. Celnik był lepiej 
uświadomiony, dlatego też został nawet pochwalony przez Jezusa Chrystusa, a jego 
modlitwa została uznana za dobrą. Stał on daleko od miejsca świętego, ponieważ uważał 
się za niegodnego by się bardziej zbliżyć; uważał się za wielkiego grzesznika, co było dla 
niego pobudką, by z większą ufnością prosić o miłosierdzie dla siebie. Mówił: „Panie, bądź 



67 

 

dla mnie miłościwy, ponieważ jestem grzesznikiem”. I odszedł stamtąd usprawiedliwiony. 
Święty Augustyn mówi, że taka modlitwa byłaby bezużyteczna, gdyby Bóg nie wysłuchiwał 
grzeszników. Święty Tomasz mówi, że niezależnie od tego, jakie winy ma kapłan na 
sumieniu, to wszystkie modlitwy, jakie on w imieniu Kościoła odprawia przy ołtarzu, bądź 
też podczas innych funkcji, są skuteczne nawet wówczas, gdyby jego osobista modlitwa 
nie miała żadnej wartości, ponieważ Kościół, w którego imieniu on się modli, jest zawsze 
miły Bogu (3. q. 82. a.6). Święty Augustyn woła do wszystkich, nawet największych 
grzeszników: Przykładajcie się pilnie do modlitwy, wyznawajcie swoje grzechy, proście, by 
zostały one odpuszczone, żeby ich było coraz mniej, a w końcu by całkowicie znikły, kiedy 
zaczniecie postępować w dobrym. Jeżeli nawet jesteście wielkimi grzesznikami, tym 
bardziej się nie zniechęcajcie, lecz módlcie się! (Aug. Serm. 135). 
 Są niestety ludzie, którzy utracili światło łaski pod wpływem występnych nawyków. 
Żyją oni w szczególnym zaślepieniu. Ich serca nie mają żadnego zapału do dobra, głusi są 
na wszelkie napomnienia kapłanów, rodziców i przyjaciół. Nawet grom nie potrafi ich 
obudzić z tego uśmiercającego snu. Jakie środki zaradcze im jeszcze pozostają? Modlitwa, 
na skutek której Bóg udziela swojej łaski wszystkim ludziom. Powinni więc wołać, jak ten 
niewidomy z Ewangelii: „Domine fac ut videam. Panie, spraw abym przejrzał”. Lub też 
podobnie jak trędowaty: „Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jeżeli nie będą 
ustawać w modlitwie, a ich modlitwa będzie spełniała wszystkie wymagane warunki, Bóg 
nigdy ich nie opuści. On właśnie w tym celu pozostawia ich jeszcze na ziemi, by w końcu 
opamiętali się i powrócili do Niego. 
 Każdy, kto pozostaje w stanie grzechu i modli się, by się z tego stanu uwolnić, musi 
jednak strać się usilnie współpracować z łaską, którą otrzymuje na skutek modlitwy. Musi 
się poważnie starać przełamywać swoje złe nawyki i unikać wszystkich okoliczności, które 
prowadzą go do zguby. Ten bowiem, który  stworzył nas bez nas, bez nas nie zbawi. 
Jednak przy pomocy modlitwy i przy dobrej woli grzesznik potrafi przestać grzeszyć, nie 
stawiać przeszkód Bożej dobroci, która jest zawsze gotowa pomagać, powrócić do 
przyjaźni z Bogiem, wytrwać w łasce Bożej i zasłużyć na niebo. 
 
2 ARTYKUŁ - Do kogo należy się modlić? 
 
 Modlitwa powinna być skierowana do tego, kto potrafi spełnić jej cel, albo także do 
tego, kto może nam być pomocny do otrzymania tego, czego pragniemy. Ponieważ nasze 
modlitwy mają nam wyjednać łaskę i chwałę, których udziela tylko Bóg, jasne jest więc, że 
tylko u Niego nasze modlitwy mogą osiągnąć swój skutek. Aby jednak można było 
osiągnąć to szybciej i łatwiej, zwracamy się do Aniołów i Świętych, prosząc ich, aby 
połączyli swoje modlitwy z naszymi. Dlatego też w litaniach prosimy Boga, by się nad nami 
zmiłował, natomiast Świętych prosimy, by się za nami modlili (2.2.183). 
 Zgodnie nauką świętego Tomasza i innych autorów są modlitwy, które można 
kierować jedynie do Boga, a nie do żadnych stworzeń. Są to mianowicie modlitwy, w 
których traktujemy Tego, do którego się modlimy, jako źródło wszelkiego dobra, jakiego 
od Niego oczekujemy, gdyż nie jest On od nikogo zależny w udzielaniu łask i potrafi 
usunąć wszelkie występujące przeszkody, oraz swoją własną mocą i wolą może wszystkim 
tak pokierować, by nasze modlitwy odniosły pożądany skutek. 
 Kto więc podczas modlitwy w ten sposób myśli, ten może swoją modlitwę kierować 
jedynie do Boga. Tylko On bowiem jest źródłem wszelkiego dobra, tylko On jest niezależny 
i może swoją własną mocą dysponować wszystkimi rzeczami według własnego 
upodobania. Jeżeli modlimy się z takim przekonaniem, wówczas nasza modlitwa stanowi 
akt „latriae” czyli uwielbienie prawdziwego Boga. Taką modlitwę możemy kierować ogólnie 
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do Boga, do Trójcy Przenajświętszej, bądź też do poszczególnych Osób Boskich, jak to 
właśnie czyni Kościół. 
 Powinniśmy się oczywiście zbliżać z całą ufnością do tronu wszelkich łask, gdyż 
przecież Bóg pragnie, byśmy się zwracali do Niego jak do Ojca, który zawsze z miłością 
słucha modlitw swoich dzieci. Jest On zawsze gotowy przyjmować ich z nieskończoną 
dobrocią, pocieszać ich, być z nimi obecnym we wszystkich potrzebach i okolicznościach, 
nawet pomimo ich niedbalstwa a nawet zuchwalstwa, z jakim one przeciwko Niemu 
grzeszą. 
 Nie wolno nam żywić żadnej nieufności w stosunku do Boga, wolno nam jednak nie 
dowierzać samym sobie. Tak bardzo przecież odczuwamy swoją własną nieudolność, a 
całą naszą ufność pokładamy w Bożym Miłosierdziu, do którego w swoich modlitwach się 
uciekamy. Nasza modlitwa jest jednak często tak niedoskonała, że uważamy za konieczne 
zapewnić sobie wstawiennictwo innych, którzy potrafią więcej uprosić u Boga niż my. Taka 
jest właśnie przyczyna, że zwracamy się do Świętych, a zwłaszcza do Najświętszej 
Dziewicy Maryi, naszej Matki. O tym właśnie teraz będzie mowa. 
 
§ 1. Wzywanie wstawiennictwa Świętych 
 
 Jeżeli gorąco pragniemy uzyskać jakąś łaskę, zwracamy się wówczas do krewnych, 
przyjaciół lub do osób zakonnych, którzy prowadzą bardziej święte życie niż my, i prosimy 
ich, by nas wspomagali swoimi modlitwami. Gdy oni nam obiecują, że będą się za nas 
modlić, wówczas bardzo się cieszymy i czujemy się szczęśliwi. Taka praktyka jest jak 
najbardziej zgodna z rozumem i z wiarą, tak że nawet protestanci nie odważyli się jej 
zaatakować. Bóg sam powiedział przyjaciołom Joba, by prosili o modlitwę tego świętego 
męża, i obiecał im wysłuchanie tych modlitw. Także i Apostołowie nieustannie prosili 
wszystkich wiernych, by się za nich modlili. 
 Kiedy na ziemi szukamy kogoś żyjącego, by się za nas modlił, wówczas nawet na 
myśl nam nie przyjdzie, że to od nich otrzymamy to, czego pragniemy, np. zdrowie czy 
nawrócenie. Wiemy przecież doskonale, że tylko od Boga możemy oczekiwać skutków 
modlitwy, zarówno własnej, jak i tych, którzy się za nas modlą. 
 Podobnie ma się sprawa, gdy zwracamy się do Świętych w niebie. Ich także nie 
uważamy za niezależnych dawców dóbr, jakie pragniemy uzyskać, lecz prosimy ich po 
prostu, by nas wspierali swoimi prośbami, żeby nasze modlitwy poparte ich prośbami, 
odniosły pożądany dla nas skutek. Kiedy uciekamy się z prośbą do Świętych, nie obrażamy 
tym bynajmniej Boga; przeciwnie, czcimy Go w ten sposób jeszcze bardziej, ponieważ w 
ten sposób podkreślamy wyraźniej wzniosłość Jego Boskiego Majestatu, dajemy 
świadectwo naszej pokory, ponieważ czujemy się niegodni otrzymania potrzebnych nam 
łask i dlatego właśnie potrzebujemy, by ci Książęta niebieskiego dworu wspierali nasze 
prośby swoim potężnym wstawiennictwem u Boga. Tak więc modlitwa skierowana do 
Świętych nie jest aktem takiej czci, jaka przysługuje jedynie Bogu, lecz jest aktem czci, 
jaką oddajemy tym, którzy są świętymi, przyjaciółmi i wybrańcami Boga oraz dziedzicami 
Jego chwały. 
 My doskonale wiemy, że nikt inny, poza naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, 
nie jest naszym przemożnym pośrednikiem u Boga; że dzięki Jego zasługom, zarówno 
nasze modlitwy, jak i modlitwy Świętych, a nawet Najświętszej Dziewicy Maryi, mają 
przystęp do Najwyższego; że przez Niego nawet Aniołowie, Archaniołowie, Księstwa i Moce 
Niebieskie wysławiają Boży Majestat, jak o tym śpiewa Kościół w liturgii. Jednak 
pośrednictwo Jezusa Chrystusa nie ulega żadnemu osłabieniu przez pośrednictwo 
Świętych; przeciwnie, ono w ten sposób ukazuje się nam w pełniejszym świetle. Gdy Bóg 
daje swoim stworzeniom możliwość działania, okazuje się przez to jeszcze bardziej 
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potężnym, niż gdyby sam osobiście wykonywał wszystkie absolutnie czynności. Podobnie i 
pośrednictwo Jezusa Chrystusa bardziej się uwydatnia przez udzielenie skuteczności 
modlitwom Świętych i naszym, niż gdyby On sam jedynie sprawował nasze pośrednictwo u 
Boga. Im bardziej skuteczne w działaniu jest Chrystusowe pośrednictwo, tym jest ono 
doskonalsze. Potęga Świętych przyczynia się ostatecznie do chwały Chrystusa, ponieważ tę 
potęgę mają oni od Niego i tylko dzięki Niemu mogą czegoś dokonać. Mały jest ten król, 
którego otaczają jedynie pachołkowie. Jeżeli chce być wielkim, musi mieć w swoim 
otoczeniu potężnych i poważanych książąt. Trzeba być protestantem, żeby odmówić Bogu 
tego rodzaju czci. 
 Dobrą i zbawienną jest więc rzeczą wzywanie Świętych i szukanie pomocy w ich 
modlitwach, które przyczyniają się do tego, że przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa 
otrzymujemy Boże dobrodziejstwa. Taka jest nauka Kościoła sformułowana na Soborze 
Trydenckim. Jest rzeczą oczywistą, że zbawieni w niebie, oświeceni światłem chwały, znają 
nasze potrzeby, niedostatki i modlitwy; mając zaś zapewnione własne zbawienie, są 
bardziej skłonni pomagać do naszego zbawienia. Święty Tomasz mówi, że modlitwa za 
innych wynika z miłości. Im większa jest więc miłość Świętych przebywających w niebie, 
tym więcej modlą się oni za tych, którzy przebywają jeszcze na ziemi i mogą być 
wspierani. Im bliżej Boga oni się znajdują, tym skuteczniejsze są ich modlitwy. Dlatego 
właśnie św. Hieronim pisze w polemice z Vigilantiusem: „Jeżeli Apostołowie i Męczennicy, 
przebywając jeszcze w ciele i nie będąc jeszcze wolnymi od troski o własne zbawienie, 
modlą się za innych, z jakże większą jeszcze gorliwością będą to czynić, kiedy już osiągną 
koronę chwały, wywalczą zwycięstwo i odziedziczą wieczną szczęśliwość. Skuteczność ich 
modlitw wynika z zasług, jakie przedtem zdobyli, oraz z miłosierdzia Bożego, z jakim ich 
wstawiennictwo zostaje przyjęte” (2. 2. q. 83. a. 11). 
 Do tych szczęśliwych, których najczęściej wzywamy, należą święci Aniołowie i 
ludzie, którzy są już w niebie. Kościół kieruje swoje oficjalne modlitwy tylko do tych 
mieszkańców nieba, którzy zostali kanonizowani lub beatyfikowani. W naszych osobistych 
modlitwach wystarczy natomiast duże prawdopodobieństwo, że ktoś jest już w niebie, by 
można go wzywać w modlitwie. 
 Jest rzeczą oczywistą, że można również modlić się o wstawiennictwo dzieci, które 
zmarły po chrzcie, gdyż nie ma z ich strony żadnej przeszkody, by mogły po swojej śmierci 
pójść od razu do nieba. Szkoda, że tak rzadko się o tym mówi i pamięta. 
 W związku z tym pozwolę sobie opowiedzieć o jednym przeżyciu ze swojego życia 
misjonarskiego. Podczas misji w pewnej górskiej parafii niedaleko La Salette cieszyłem się 
bardzo z tego, że wierni każdego wieczoru śpieszyli do kościoła, by posłuchać Słowa 
Bożego. Pewnego dnia przyszła na misje pewna matka wraz ze swoim mężem, 
zamknąwszy drzwi swojego mieszkania w przekonaniu, że jedno z jej małych dzieci, które 
spało w łóżku, nie będzie potrzebować jej pomocy. Zdarzyło się jednak, że wówczas, gdy 
rodzice byli w kościele, dziecko przebudziło się ze snu, a odczuwając wielkie pragnienie, 
podeszło do wielkiego naczynia wypełnionego do połowy wodą. Kiedy się nachyliło, by 
ustami dosięgnąć wody, straciło równowagę, wpadło głową do wody i utonęło. Wielki był 
ból obojga rodziców, gdy po powrocie z kościoła znaleźli martwe dziecko. Następnego dnia 
odbył się pogrzeb tego dziecka. W owej parafii był zwyczaj, że zwłoki małych dzieci, 
ubrane na biało i przyozdobione kwiatami, inne dzieci pięknie ubrane przynosiły do 
kościoła w otwartych trumienkach. Obserwując doczesne szczątki tego małego aniołka, 
który już uleciał ku niebu, nie mogłem powstrzymać łez. Kilka miesięcy później mieszkańcy 
tej parafii przybyli z pielgrzymką do La Salette. Przemawiając z ambony, przypomniałem 
im to wydarzenie, a na zakończenie powiedziałem im, że w ich parafii, podobnie jak we 
wszystkich chrześcijańskich parafiach, są Święci przebywający w niebie i mogą im 
pomagać, chociażby były to tylko dzieci, które zmarły po chrzcie. Ta myśl wycisnęła łzy z 
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oczu wielu osób, gdyż jest to rzeczywiście prawda wzruszająca, a zarazem pocieszająca. 
Są ojcowie, którzy zapomnieli o swoich religijnych obowiązkach; są matki, które się już 
prawie wcale nie modlą, a które przecież dały niebu jednego lub nawet kilku wybranych. 
Jak mogą ci rodzice o nich zapomnieć? Jeżeli zaś myślą o nich, to dlaczego nie zdecydują 
się wzywać tej swojej drogiej istoty i prosić ją, by była ich orędownikiem u Boga i 
wypraszała im łaski do znoszenia wszystkich ciężarów życia, do unikania grzechów i do 
wytrwania w łasce do śmierci, by się w niebie połączyć z tymi, z którymi byli tak ściśle 
powiązani na ziemi. 
 Jednak nie tylko małe dzieci z chrześcijańskich rodzin idą do nieba. Ludzie, którzy 
w naszych czasach zobojętnieli religijnie, mają często rodziców lub dziadków, którzy żyli i 
pomarli w takim usposobieniu miłości i bojaźni Bożej, że mamy poważne podstawy, by 
wierzyć, że oni są już w niebie. Czemuż więc nie proszą ich oni codziennie, by im wyjednali 
tę łaskę, by na wieki nie byli z nimi rozłączeni? 
 Święty Alfons Liguori i Suarez nauczają, że chociażby nawet dusze zmarłych były 
jeszcze w czyśćcu, to i tam one się za nas modlą. Można zupełnie bezpiecznie wierzyć, że 
możemy je wzywać, a Aniołowie Stróże ich lub nasi przekazują im nasze modlitwy, a one, 
jako przyjaciele Boga, mogą się skutecznie wstawiać za nami. Ta nauka jest pocieszająca i 
całkowicie odpowiada duchowi Ewangelii. Więź miłości łączy bowiem wszystkich członków 
Kościoła, zarówno tych, którzy już zażywają szczęścia w niebie, jak tych, którzy cierpią w 
czyśćcu, oraz tych, którzy jeszcze pielgrzymują przez ziemię. Zgodnie ze świadectwem św. 
Alfonsa Liguori, św. Katarzyna z Bolonii zwracała się do dusz czyśćcowych, ilekroć chciała 
uzyskać jakąś szczególną łaskę, i wnet odczuła, że została wysłuchana. Sama twierdziła, 
że dzięki pośrednictwu dusz cierpiących w czyśćcu otrzymała bardzo wiele łask, których 
przez wstawiennictwo Świętych w niebie nie mogła otrzymać. 
 Niezależnie od tego, jak jest w rzeczywistości, wzywajmy wstawiennictwa Świętych. 
Podobnie jak obcowanie z szatanem jest znakiem potępienia, tak też przyzwyczajenie do 
zwracania się do Świętych w niebie jest znakiem, że pewnego dnia otrzymamy udział w ich 
chwale. Uciekanie się więc do wielu z nich jest rzeczą dobrą samą w sobie. Święty Tomasz 
przytacza rację przemawiającą za tym: „Niekiedy dzięki modlitwom wielu możemy 
otrzymać to, czego nie zdołamy uzyskać przez wstawiennictwo jednego”. 
 Zbawienną praktyką jest ułożenie sobie swojej własnej litanii, w której będziemy 
wzywać tych Świętych, do których mamy szczególne nabożeństwo, jak np. świętych 
Patronów swojej rodziny czy swojego kraju, w tym przekonaniu, że każdy z nich może 
nam wyjednać tę łaskę, którą mu Bóg szczególnie powierzył, albo tę cnotę, jaką ten 
Święty się szczególnie odznaczał. Nie należy jednak zapominać szczególnie o tym, by 
uciekać się zwłaszcza do Królowej wszystkich Świętych. 
 
§ 2.  Wzywanie Najświętszej Dziewicy Maryi 
 
 Święty Alfons Liguori naucza, że wzywanie Najświętszej Dziewicy Maryi jest 
moralnie konieczne do zbawienia, oraz że jest moralnie niemożliwe osiągnięcie wysokiego 
stopnia doskonałości, jeżeli się nie praktykuje prawdziwego nabożeństwa do Maryi. 
Przytoczymy teraz, za św. Bernardem, podstawę takiej nauki: Nie uzyskamy dostępu do 
naszego niebieskiego Ojca bez pomocy Jego Syna, który jest pośrednikiem 
sprawiedliwości. Podobnie też nie uzyskamy przystępu do Syna bez pomocy Jego Matki, 
która jest pośredniczką łask i Jej wstawiennictwo wyprasza nam wysłużone przez 
Chrystusa dobra. Na innym miejscu mówi tenże Święty, że Maryja otrzymała od Boga dwie 
pełnie łask; pierwszą było wcielenie przedwiecznego Słowa w Jej najczystszym łonie, 
drugą zaś jest pełnia łask, których Bóg chce nam udzielać przez Jej wstawiennictwo. 
Dlatego też ów Doktor Kościoła kontynuuje: Bóg złożył w Maryi pełnię wszelkich dóbr, 
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abyśmy oczekując z nadzieją swojego zbawienia oraz wszelkich innych łask, musieli 
wierzyć, że z tej Jej pełni otrzymujemy w obfitości to wszystko, co się rodzi w Bożych 
dobrach za pośrednictwem tej, która jest wonnym Ogrodem, w którym roztacza się 
najprzyjemniejsza woń i rozlewają się obfite źródła łask. W ten sposób otrzymujemy przez 
pośrednictwo Maryi wszelkie dobra pochodzące od Chrystusa. Dlaczego tak? Święty 
Bernard odpowiada: „Taka jest bowiem wola Boża”. Inną rację tej uprzywilejowanej 
pozycji Maryi przedstawia św. Augustyn, mówiąc że Ona zupełnie słusznie została 
nazwana naszą Matką, ponieważ przez swoją miłość współdziałała w tym, byśmy się 
zrodzili jako członkowie Chrystusa, naszej Głowy, do życia łaski. Podobnie więc jak miłość 
Maryi współdziałała w duchowym narodzeniu się wierzących, tak też Bóg pragnie, by Jej 
wstawiennictwo było im pomocne do otrzymania łaski w tym życiu i wiecznej chwały w 
życiu przyszłym. Pouczeni w ten sposób przez święty Kościół katolicki, nie wahajmy się 
pozdrawiać Jej jak najpiękniejszymi tytułami: Nasze Życie, Nasza Słodycz, Nasza Nadzieja. 
Na tej podstawie św. Bernard zachęca nas, abyśmy w każdym czasie uciekali się do Tej 
Bożej Matki, ponieważ jej modlitwy nie mogą pozostać nie wysłuchane. „Idźcie do Maryi, 
ponieważ nie mam żadnych wątpliwości, że Syn wysłucha próśb swojej Matki”. I dodaje: 
„Moje dzieci, Maryja jest ratunkową drabiną dla grzeszników, jest główną podstawą 
mojego zaufania oraz głównym fundamentem mojej nadziei”. Ten Święty nazywa Maryję 
drabiną z następującego powodu: Podobnie jak na trzeci szczebel drabiny można wejść 
tylko wówczas, gdy wejdziemy na drugi, a na drugi możemy wejść tylko z pierwszego 
szczebla, tak też do Boga za pośrednictwem Chrystusa możemy dojść tylko przez Maryję. 
Nazywa on Ją również najpewniejszą podstawą swojej ufności i nadziei, a to w oparciu o 
tę prawdę, że Bóg nie chce udzielać żadnych łask, które nie przechodziłyby przez ręce 
Maryi. Kończy zaś swoim najgłębszym przekonaniem, że przez pośrednictwo Maryi bardzo 
szybko wyprosimy sobie wszystkie łaski, jakich potrzebujemy, ponieważ Ona zawsze 
otrzymuje to, o co prosi, bo Jej prośby nigdy nie mogą zostać odrzucone. 
 Ta nauka nie pochodzi jedynie od św. Bernarda, gdyż podobnie nauczali: św. 
Efrem, św. Idelfons, św. Germanus, św. Piotr Damiani, św. Antoni, św. Bernardyn ze 
Sieny, św. Bonawentura i bardzo wielu innych teologów. Także św. Alfons Liguori głosi ją i 
usprawiedliwia bardzo wyraźnie. Mówi on, że nie ulega żadnej wątpliwości, iż Bóg, który 
tak chętnie widzi, że uciekamy się do wstawiennictwa Świętych, z jeszcze większym 
upodobaniem spogląda na tych, którzy uciekają się pod opiekuńczy płaszcz Maryi, by Jej 
wysoka godność mogła zastąpić naszą niegodność. Godność Maryi, zdaniem św. Tomasza, 
jest właściwie nieskończona, ponieważ Maryja jest Matką Chrystusa. Nie przesadzamy więc 
wcale gdy stwierdzamy, że Jej modlitwy są u Boga więcej znaczące, niż razem wzięte 
modlitwy całego nieba. Dlatego właśnie Kościół nazywa Maryję Bramą niebieską, Ucieczką 
grzesznych, Pocieszycielką strapionych, Uzdrowieniem chorych. Także i Święci zapewniają 
nas, że prawdziwy czciciel Maryi nigdy nie może zginąć. Jako grzesznicy, śpieszmy do 
Maryi i wołajmy do Niej: Solve vincla reis - zerwij łańcuchy, które nas przykuły do 
grzechów - a Maryja nas wysłucha. Jako sprawiedliwi, idźmy do Niej z ufnością, gdyż Ona 
nas miłuje tą samą miłością, jaką żywi do Jezusa, z którym jesteśmy zjednoczeni przez 
łaskę. Prośmy Ją, by się za nami wstawiała jak Matka i broniła nas przed atakami 
nieprzyjaciela naszego zbawienia, gdyż jest Ona Wieżą Dawidową; prośmy, by nam 
pozwoliła uczestniczyć w jej cnotach, a zwłaszcza w jej miłości ku Bogu, jest bowiem 
Matką bojaźni Bożej i Matką pięknej miłości oraz nadziei; prośmy wreszcie, by nam 
pewnego dnia, po tym ziemskim wygnaniu, ukazała błogosławiony owoc żywota swojego. 
Ona niczego więcej nie pragnie, jak tylko byśmy uzyskali te łaski, które pozwolą nam 
osiągnąć wieczną szczęśliwość. Matki są dumne, gdy mogą pokazać innym swoje dzieci, a 
Jezus jest tak piękny i dobry. 
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Nie pozwólmy więc, aby minął nawet jeden dzień bez okazania Maryi jakiegoś 
znaku czci i miłości. Nie zaniedbujmy odmawiania różańca, kiedy to tylko możliwe. Czcijmy 
Maryję w szczególny sposób w soboty, które Kościół szczególnie poświęcił Jej czci. 
Przygotowujmy się do Jej świąt przez nowenny, a w same Jej święta starajmy się 
przystąpić do sakramentów świętych. Nie pozwalajmy sobie jednak na trwanie w grzechu, 
sądząc, że dzięki Jej opiece nie zostaniemy ukarani. Podczas praktyk spełnianych ku Jej 
czci miejmy na względzie przede wszystkim uzyskanie łaski świątobliwego życia, gdyż tylko 
wówczas będziemy Jej prawdziwymi dziećmi, gdy odtworzymy w sobie Jej rysy, a 
mianowicie nienawiść do zła i umiłowanie cnoty. 
 
3 ARTYKUŁ - Za kogo trzeba się modlić? 
 
 Z tego, cośmy powiedzieli w pierwszej części tej książki, jasno wynika, że trzeba się 
koniecznie modlić za siebie samego, by otrzymać wszystkie łaski, jakich potrzebujemy, by 
się wyzwolić z grzechu, wytrwać w łasce i dostać się do nieba. 
 Tutaj chodzi raczej o modlitwę, którą winniśmy ofiarować za innych. Posłuchajmy 
świętego Tomasza: „Święty Jakub mówi: Módlcie się wzajemnie za siebie, byście zostali 
zbawieni. Musimy się modlić o to, czego sobie życzymy, lecz winniśmy dobrze życzyć nie 
tylko sobie, lecz także i innym; wynika to z zobowiązania, jakie nakłada na nas miłość 
bliźniego. Z tego wynika, że miłość bliźniego nakazuje nam modlić się za innych. Dlatego 
mówi św. Jan Chryzostom: Konieczność zmusza nas do modlitwy za siebie samych, a 
miłość braterska nakłania nas do modlitwy za innych. Modlitwa zanoszona z miłości, jaką 
mamy w stosunku do naszych współbraci, jest milsza Bogu niż modlitwa, do której zmusza 
nas konieczność. Dlatego też nasz Boski Zbawiciel nauczył nas modlić się: Ojcze nasz, a 
nie Ojcze mój; daj nam, a nie daj mi”. 
 Wielu autorów wprawdzie sądzi, że obietnice Boskiego Zbawiciela uzyskania 
wszystkiego, o co będziemy prosić, nie odnoszą się do modlitwy zanoszonej za innych. Inni 
jednak wybitni teologowie mają inne zdanie na ten temat. Opierają się oni na wypowiedzi 
św. Bazylego, który naucza, że modlitwa osiąga swoją niezawodną skuteczność, w oparciu 
o Boże obietnice, właśnie wówczas, gdy się modlimy za innych, zakładając, że nie 
napotyka ona na swej drodze jakichś rzeczywistych przeszkód. Opierają się oni bowiem na 
tekstach Pisma świętego: Mamy bowiem taką pewność w Bogu, że jeżeli będziemy o coś 
prosić zgodnie z Jego wolą, On nas wysłucha. Jeżeli więc modlimy się za innych, to nasza 
modlitwa odpowiada woli Bożej, ponieważ On sam powiedział: Módlcie się za tych, którzy 
was prześladują i zniesławiają, a następnie: Módlcie się wzajemnie za siebie, byście zostali 
zbawieni. Ci, którzy są odmiennego zdania, mówią, że gdy się modlimy za innych, może 
się niekiedy zdarzyć, iż ten, za kogo się modlimy, nie jest zdolny do otrzymania tego, o co 
dla niego prosimy. Na to odpowiada Suarez: „Może być również tak, że gdy się modlimy za 
siebie samych, ten który modli się za samego siebie, także nie znajduje się w odpowiednim 
usposobieniu, by mógł otrzymać to, o co prosi. Jest wprawdzie łatwiej przygotować 
samego siebie niż kogoś innego do otrzymania owoców modlitwy. Uwarunkowanie jednak 
odnoszące się do skuteczności modlitwy nie zaleca bynajmniej modlitwy tylko za siebie 
samego. Jest to uwarunkowanie ogólne, że ten, za kogo się modlimy, nie stawia przed 
modlitwą żadnych przeszkód”. Korneliusz a Lapide mówi podobnie jak Suarez: „Obietnica 
naszego Pana odnosi się zarówno dobrze do modlitwy zanoszonej za innych, tym bardziej 
że spełniamy wówczas większy akt miłości, kiedy modlimy się za innych, a szczególnie za 
nieprzyjaciół. Dlatego też wiemy, że św. Szczepan modlił się o nawrócenie św. Pawła i 
otrzymał to, o co prosił. Czytamy również w Piśmie świętym, że Job modlił się za swoich 
przyjaciół i uzyskał dla nich przebaczenie od Boga. Judyta wspierała swoją modlitwą swych 
współobywateli i doprowadziła do śmierci nieprzyjacielskiego wodza Holofernesa. 
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Jeremiasz modlił się za swój naród i jego modlitwa złagodziła gniew Boga. Kiedy św. Piotr 
przebywał w więzieniu, chrześcijanie modlili się za niego i wyprosili jego cudowne 
uwolnienie. Święty Paweł modlił za chrześcijan, a także ich prosił, aby go wspierali swoimi 
modlitwami. Sam Jezus modlił się za swoich Apostołów i za wszystkich wierzących. 
 Modlitwa za innych jest również bardziej owocna niż modlitwa za samego siebie, 
przede wszystkim dlatego, że towarzyszy jej zawsze wonne kadzidło miłości bliźniego i 
dlatego Bóg chętniej ją przyjmuje. Z tej właśnie racji św. Augustyn twierdzi, że modlitwy 
wspólnotowe i odmawiane na przemian posiadają większą wartość, niż modlitwy 
prywatne. Święty Ambroży sądzi, że gdy jeden modli się za wszystkich, wówczas wszyscy 
modlą się za jednego. Tak więc czynność jednego uzyskuje uczestnictwo w modlitwach 
innych i w ten sposób otrzymuje wielką obfitość łask. Już samo to, że stajemy się 
uczestnikami modlitw wielu, wśród których jest wielu Świętych, jest wielkim dobrem; ich 
modły bowiem potrafią niekiedy uzyskać to, czego same nasze modlitwy, może mniej miłe 
Bogu, wyprosić nie zdołają (Corn. in Jac. V. 15). Z tego jednak wcale nie wynika, że każdy 
z nas nie powinien się sam modlić za siebie i za innych. W pewnych przypadkach jest to 
nawet obowiązek wynikający z miłości bliźniego. Pewne jest również, że modlitwa 
wynagradzająca, której owoce ofiarujemy jednej osobie, więcej jej pomoże, niż wówczas, 
gdybyśmy te owoce ofiarowali większej grupie ludzi. 
 Jeżeli modlitwa zanoszona za innych nie zostaje wysłuchana, to może być zarówno 
z naszej winy, gdy nasza modlitwa nie spełnia wymaganych warunków, bądź też mogą być 
winni ci, za których się modlimy, ponieważ przez swoją złość lub niedbalstwo czynią się 
niegodnymi otrzymania łaski, którą być może nawet lekceważą. Ten, za kogo się modlimy, 
powinien umieć korzystać z modlitwy innych, podobnie jak chory powinien współpracować 
z lekarzem, który podejmuje się go leczyć; w przeciwnym wypadku lekarz traci tylko czas i 
trud. Ci, którzy modlą się za innych i nie zostają wysłuchani, powinni wiedzieć dla własnej 
pociechy to, co mówi św. Tomasz, że zachowują swoją zasługę za modlitwę i miłość 
bliźniego. Dla nas samych modlitwa za innych jest więc zawsze korzystna. 
 Za kogo jednak powinniśmy się modlić? Powinniśmy się modlić za żyjących i za 
zmarłych. Wyjaśnimy to w dwóch następujących paragrafach. 
 
§ 1.   Modlitwa za żyjących 
 
 Wszyscy ludzie żyjący na ziemi są naszymi braćmi, wszyscy mają tego samego 
Ojca, co my, a jest nim Bóg. Wszyscy zostali powołani do uczestnictwa w Jego 
dziedzictwie. Wszyscy mają duszę, która jest obrazem Boga, i z tej właśnie racji zasługuje 
na miłość. Święty Paweł mówi: Przede wszystkim proszę was, byście zanosili za wszystkich 
ludzi modlitwy błagalne i dziękczynne. Trzeba się więc modlić za wszystkich. Święty 
Tomasz mówi, że za sprawiedliwych trzeba się modlić z trzech powodów. Przede 
wszystkim dlatego, że gdy wielu się razem modli, modlitwa bywa łatwiej wysłuchana. 
Wspierajcie mnie waszymi modlitwami - napisał św. Paweł do Rzymian. Dobrze czynił 
Apostoł, prosząc o modlitwę ludzi niższych od siebie godnością. Duża liczba słabych ludzi 
staje się silniejszą, kiedy się zjednoczy. Jest rzeczą niemożliwą, by modlitwa wielu nie 
uzyskała tego, co jest możliwe do uzyskania. Tak więc wielka liczba ludzi powinna 
dziękować Bogu za dobrodziejstwa, jakie On świadczy sprawiedliwym, a które służą 
pożytkowi wielu. No i wreszcie powinniśmy się modlić za sprawiedliwych, aby ci, którzy 
zajmują wysokie stanowiska w Kościele, nie wbijali się w pychę, gdy się przekonają, że 
potrzebują modlitwy innych (2. 2. q. 83. a. 7). Spośród sprawiedliwych powinniśmy 
najczęściej polecać Bogu kapłanów i tych, którzy są powołani do kapłaństwa. Święta 
Teresa i święta Maria Magdalena de Pazzi starały nieustannie mnożyć swoje modlitwy 
zanoszone do Boga w tej intencji. Od kapłanów zależy zbawienie świata. Wiadomo czego 
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dokonali Apostołowie i tacy święci jak Wincenty a Paulo, Piotr Fourier i  Jan Vianney. Nie 
możemy już nic więcej uczynić dla chwały Bożej i dla uświęcenia ludzi, niż gdy się 
będziemy modlić do Boga o uświęcenie kapłanów i o pomnożenie ich liczby w Kościele. Dni 
kwartalne w ciągu roku zostały w tym celu ustanowione, by nam przypomnieć, abyśmy się 
modlili za tych, którzy mają otrzymać święcenia kapłańskie. Naszą modlitwę łączymy z 
pokutą, by pewniej uzyskać jej wysłuchanie. Wszyscy wierni, którym zbawienie ludzi i 
pomyślność Kościoła leży na sercu, powinni w tych dniach modlić się i w miarę możliwości 
pościć, by wyprosić kapłanów według Bożego Serca. 
 Święty Alfons Liguori mówi: „Gdy człowiek kochający Boga i rozważający Jego 
miłość do ludzi, a także wszystkie prace i trudy, jakie poniósł nasz Zbawiciel Jezus 
Chrystus dla ich zbawienia, bierze sobie do serca Jego gorące pragnienie, byśmy się 
modlili za grzeszników, nie może on pozostać obojętnym na tak wielka liczbę ludzi 
nieszczęśliwych oddalonych od Boga i skutych więzami szatana. Nie może on żałować 
trudów i ofiar w pracy dla ich wyzwolenia. Modli się on nieustannie do Boga, by ich 
oświecał i dawał im potrzebną siłę do wyrwania się z tego godnego pożałowania stanu i do 
uniknięcia ostatecznej zguby w przepaści, w jaką się staczają”. 
 Święta Maria Magdalena de Pazzi każdego dnia ofiarowała Bogu pięćdziesiąt razy 
Krew Boskiego Zbawiciela za zbawienie grzeszników. Kiedy trawiło ją ogromne pragnienie 
ich nawrócenia, wołała: „Panie, jakże mnie to boli, gdy widzę, że mogłabym być bardzo 
użyteczną dla tych Twoich stworzeń, gdybym oddała za nie swoje życie, a nie mogę tego 
uczynić”. We wszystkich swoich pobożnych ćwiczeniach polecała Bogu grzeszników. 
Możemy czytać w jej biografii, że nie było godziny w ciągu dnia, w której nie modliłaby się 
za nich. Często nawet wstawała o północy i udawała się przed Najświętszy Sakrament, aby 
się wstawiać za grzesznikami. Mimo tak wielkiej gorliwości w modlitwie spotykano ją 
często zalaną łzami. Kiedy ją pytano o przyczynę tego wielkiego smutku, odpowiadała: 
„Płaczę, gdyż wydaje mi się, że nic nie robię dla zbawienia grzeszników”. Posunęła się 
nawet tak daleko, że byłaby gotowa cierpieć dla ich nawrócenia męki piekła, byleby nie 
musiała tam nienawidzić Boga. Kilkakrotnie prosiła Boga, by dopuścił na nią największe 
cierpienia i choroby dla zbawienia grzeszników i zadośćuczynienia pragnieniu Boga. Modliła 
się szczególnie za kapłanów, gdyż uważała, że ich dobre postępowanie jest wielką pomocą 
do zbawienia innych, natomiast ich niewłaściwy sposób życia pociąga za sobą zgubę wielu 
dusz. Dlatego też prosiła gorąco Pana Boga, by kary za ich wykroczenia ona mogła 
ponosić. Mówiła: Panie, pozwól mi tak często umierać i ponownie wracać do życia, dopóki 
nie spłacę wystarczającego zadośćuczynienia Twojej sprawiedliwości. Jej biograf 
opowiada, że rzeczywiście przez swoje modlitwy wyratowała wiele dusz z rąk szatana. 
 Biedni niewierzący, którzy jeszcze siedzą w ciemnościach i w cieniu śmierci, być 
może są jeszcze bardziej godni pożałowania niż grzesznicy, jeżeli nie wspiera ich modlitwa 
wiernych. Słusznie podziwiamy ducha ofiary u misjonarzy, którzy opuszczają ojczyznę i 
rodziny, by zanieść światło Ewangelii tym, którzy nie znają jeszcze Boga, który umarł dla 
ich zbawienia. Pomagamy im przez jałmużnę poprzez Dzieło Ewangelizacji, które nigdy nie 
jest zalecane w dostatecznym stopniu. Wspomagamy szkoły apostolskie, w których młodzi 
ludzie przygotowują się przez modlitwę i studium do przyszłej pracy apostolskiej. To także 
jest godne pochwały. Jeżeli wychowamy apostoła, będziemy mieć kiedyś udział w 
apostolskiej nagrodzie. Łączmy jednak również z jałmużną modlitwę za niewierzących. 
Opowiadają, że św. Teresa tyle samo dusz nawróciła swoją modlitwą, co św. Franciszek 
Ksawery przez swoje misje. 
 Święty Tomasz mówi, że modląc się za grzeszników, nie powinniśmy wykluczać z 
naszej modlitwy zanoszonej za innych także naszych nieprzyjaciół. Specjalna modlitwa w 
ich intencji jest aktem doskonałej miłości, nie jest jednak ścisłym obowiązkiem, chyba że 
specjalna konieczność zobowiązuje nas do tego (2. 2. q. 83. a. 8). 
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 Zróbmy więc wraz ze św. Alfonsem Liguori podsumowanie: „Nigdy nie 
zapominajmy polecać Bogu biednych grzeszników, gdy odprawiamy Mszę św., 
uczestniczymy w niej i przystępujemy do Komunii świętej; gdy odprawiamy rozmyślanie i 
nawiedzamy Najświętszy Sakrament. Pewien uczony autor twierdzi, że modlitwa za bliźnich 
jest środkiem do łatwiejszego uzyskania łask, o które chcemy prosić dla siebie”. 
 Korneliusz a Lapide tak oto wyjaśnia słowa, w których św. Paweł zaklina wiernych, 
by się modlili za królów i za wszystkich, którzy uczestniczą w sprawowaniu władzy: 
„Widzimy stąd, że każdy wierny powinien się szczególnie modlić za duchownych i 
świeckich przełożonych, ponieważ ci właśnie potrzebują wiele pomocy, gdyż od nich zależą 
sprawy państwa i Kościoła. Trzeba się modlić nie tylko za chrześcijańskich królów i mężów 
stanu, lecz także za niewierzących i pogan, chociażby byli oni tacy jak Neron czy inni jemu 
podobni, którzy rządzili za czasów św. Pawła. Zgodnie z zaleceniem sławnego Apostoła 
Narodów, należy za nich odprawiać modły z trzech głównych powodów, jak to podkreśla 
św. Jan Chryzostom. Po pierwsze, by chrześcijanie wyzbywali się wszelkiej nienawiści; nie 
można bowiem nienawidzić tych, za których się modlimy. Po drugie, żeby ci książęta 
wiedzieli, że chrześcijanie modlą się za tych, którzy ich prześladują, i zmienili swoje 
względem nich postępowanie. Po trzecie, by wyprosić książętom łaskę, która im pomoże 
lepiej rządzić dla pomyślności, pokoju i dobrobytu Kościoła. Pisze o tym również Tertulian: 
„Z rozłożonymi rękami i z oczyma zwróconymi ku niebu modlą się zawsze chrześcijanie za 
cesarza, prosząc dla niego o długie życie, o bezpieczeństwo jego państwa i pałacu, o 
potęgę i siłę dla jego wojska, o wierność w Senacie i o lojalność jego podwładnych. 
 Można również wypraszać dla rządzących łaskę wiary pobożności, Apostoł mówi 
bowiem, że jest to dobre i miłe Bogu, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i 
doszli do poznania prawdy. 
 W Księdze Joba czytamy: Ze względu na grzechy ludu, Bóg pozwala, by rządził nim 
człowiek obłudny. Święty Grzegorz wyjaśnia te słowa i uczy, że podwładni nie powinni się 
skarżyć na występki swoich przełożonych, ale winni ubolewać nad swoimi własnymi 
błędami, które są przyczyną, że Bóg daje im takich przełożonych. Ci, którzy sprawują 
władzę, są takimi ludźmi, na jakich podwładni zasługują. Trzeba z tego wyciągnąć 
wniosek, że należy się wiele modlić za rządzących i za cały lud. Modlitwa jest więc obfitym 
źródłem pomocy dla nas samych, dla naszych bliźnich, dla rodzin i dla społeczeństwa. A 
więc módlmy się! 
 
§ 2.  Modlitwa za zmarłych 
 
 Jest rzeczą oczywistą, że nie ma potrzeby modlenia się za zbawionych w niebie, 
ponieważ oni cieszą się już uszczęśliwiającym widzeniem Boga. Nie ma również potrzeby 
modlenia się za potępionych, ponieważ ich zgubą będzie trwać wiecznie i jest 
nieodwołalna. Chodzi tu więc tylko o modlitwę za dusze przebywające w czyśćcu. 
 Święty Alfons Liguori mówi, że chrześcijańska miłość domaga się, byśmy śpieszyli z 
pomocą naszym bliźnim, którzy jej potrzebują, jeżeli możemy to uczynić bez wielkich 
trudności. Takimi naszymi bliźnimi są także ci, którzy przebywają w czyśćcu, którzy chociaż 
odeszli już z tego świata, to jednak nie zostali wykluczeni ze społeczności Świętych. Święty 
Augustyn mówi: „Dusze zmarłych w wierze nie są wyłączone z Kościoła”. 
 Święty Tomasz wypowiada się na ten temat jeszcze wyraźniej i w sposób bardziej 
odpowiadający naszemu przedmiotowi. „Miłość, która nas łączy ze zmarłymi w stanie łaski 
wiernymi, jest tylko kontynuacją tej miłości, która nas łączy z naszymi braćmi żyjącymi”. 
Musimy więc śpieszyć w miarę sił z pomocą tym świętym duszom, a ponieważ one bardziej 
potrzebują pomocy niż ludzie żyjący, dlatego mają one większe prawo do naszego 
wsparcia. 
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 W jakiej potrzebie znajdują się ci święci bracia? Ich cierpień nie można właściwie 
opisać. Według św. Augustyna, ogień, w którym przebywają, powoduje takie udręki, które 
przewyższają wszystkie cierpienia, jakie mogą spotkać ludzi na ziemi. Podobnego zdania 
jest św. Tomasz, który dodaje, że ogień w miejscu oczyszczenia nie różni się wcale od 
ognia piekielnego. Odnosi się to kary w sferze uczuciowej. Straszniejsza jest jednak 
jeszcze tzw. kara utraty, czyli pozbawienie oglądania Boga, które jest udziałem tych 
oblubienic Jezusa Chrystusa. One bowiem odczuwają nie tylko naturalną, lecz również 
nadprzyrodzoną miłość ku Bogu, która pociąga ich gwałtownie do zjednoczenia z 
najwyższym Dobrem. Ponieważ jednak wiedzą one, że przeszkadza im w tym własna wina, 
dlatego odczuwają tak wielki ból, że mógłby on je w jednej chwili uśmiercić, gdyby mogły 
umrzeć. Dlatego mówi św. Jan Chryzostom, że ta udręka oddalenia od Boga jest o wiele 
większym cierpieniem niż oczyszczanie uczuć. Dusze te z radością wycierpiałyby wszelkie 
możliwe udręki, byleby tylko osiągnąć upragnione zjednoczenie z Bogiem, chociażby tylko 
na jedną chwilę. Doktor Anielski zapewnia, że najmniejsza udręka czyśćcowa niezmiernie 
przewyższa nawet największe cierpienia, jakie mogą nas spotkać na tym świecie. Można 
czytać u Dionizego Kartuza o pewnym człowieku, który został przywrócony do życia na 
skutek modlitw św. Hieronima, zwierzył się św. Cyrylowi Jerozolimskiemu, że wszelkie 
cierpienia, jakie można sobie wyobrazić na tym świecie, w porównaniu z udrękami 
czyśćcowymi są właściwie ulgą i rozkoszą. Dodał nawet, że kto kiedyś doświadczył tych 
cierpień, ten wolałby znosić aż do sądu ostatecznego wszystkie udręki tego świata, niż 
przez jeden dzień znosić nawet najmniejszą mękę czyśćcową. Dlatego właśnie napisał św. 
Cyryl do św. Augustyna: „Cierpienia w miejscu oczyszczenia nie różnią się od mąk 
piekielnych co do jakości; różnią się tylko co do długości trwania, ponieważ te pierwsze nie 
są wieczne”. 
 Wśród takich udręk jednak dusze czyśćcowe nie mogą zadośćuczynić za swoje 
grzechy. Czas zasługiwania i wynagradzania minął już bowiem. Według św. Bonawentury, 
ich ubóstwo jest tak wielkie, że nie dysponują absolutnie niczym, by mogli spłacić swoje 
długi. 
 W pewnością znajdują się wśród nich tacy, którzy byli nam szczególnie drodzy gdy 
jeszcze żyli na tej ziemi lub tacy, wobec których mamy dług wdzięczności za otrzymane od 
nich dobrodziejstwa. Może są wśród nich również tacy, za których cierpienia my ponosimy 
winę, ponieważ ich miłość do nas była zbyt naturalna, lub daliśmy im okazję do 
popełniania grzechów, za które teraz muszą pokutować w tym miejscu oczyszczenia. Czy 
to nie wystarczy, by nas pobudzić do współuczestniczenia w ich ciężkim losie? 
 Z drugiej strony jest pewne, a nawet jest prawdą wiary, że możemy przynieść ulgę 
tym świętym duszom przez modlitwę, jałmużnę lub inne pobożne uczynki. Kościół nie 
poprzestaje na zalecaniu takich aktów miłości, lecz sam daje nam w tym względzie dobry 
przykład. Skoro tak się rzeczy mają, jak można usprawiedliwić tych, którzy wcale nie dbają 
o to, by śpieszyć z pomocą cierpiącym duszom i wcale się za nie, nie modlą? Jeżeli myśl o 
obowiązku nie potrafi nas pobudzić do tego, by pamiętać o nich, to przynajmniej radość, 
jaką w ten sposób sprawiamy Jezusowi Chrystusowi, niech nas skłoni do tego, by 
przyczyniać się do wybawienia Jego umiłowanych oblubienic, by się z Nim zjednoczyły w 
wiecznej radości. 
 Niech nas pobudzi nasz własny interes do współczucia względem tych świętych 
dusz, które może być dla nas źródłem licznych zasług. Te święte dusze ze swej strony 
potrafią być niezmiernie wdzięczne i właściwie ocenić ogromną przysługę, jaką im 
świadczymy przez nasze modlitwy, przynosząc im ulgę w cierpieniach i przyśpieszając 
godzinę ich wejścia do wiecznej szczęśliwości. Kiedy zaś one znajdą się przed obliczem 
Boga, wówczas już nieustannie będą się za nas modlić. Skoro Pan przyrzekł miłosierdzie 
tym, którzy okazali się miłosierni względem bliźnich, to ten, kto śpieszył z pomocą tym 
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doświadczanym i gorąco umiłowanym przez Pana duszom, może z większą ufnością 
spodziewać się wiecznej radości. Kiedy Jonatan, odniósłszy zwycięstwo nad Filistynami, 
ocalił swój naród od zguby, a mimo to został skazany przez własnego ojca Saula na śmierć 
za to, że mimo zakazu królewskiego skosztował trochę miodu, cały lud zgromadził się 
przed królem i zawołał: „Co! Jonatan ma umrzeć, on który ocalił właśnie Izraela? 
 Podobnie i dusza, która dzięki naszym modlitwom została wybawiona z czyśćca i 
znalazła się w niebie, z całą pewnością będzie prosić Boga: Panie, nie pozwól, by ten, 
który się przyczynił do mojego wybawienia z mąk czyśćcowych, miał zginąć na wieki! 
Podobnie jak Saul na prośbę ludu darował Jonatanowi życie, tym bardziej Bóg nie odmówi 
prośbie duszy, która jest Jego oblubienicą, zanoszonej o zbawienie Jego sługi. Święty 
Augustyn zapewnia nas ponadto, że ci, którzy wykazali wielką gorliwość w przynoszeniu 
ulgi tym świętym duszom, sami podczas swego pobytu w miejscu oczyszczenia z łaski 
Bożej otrzymają obfitą pomoc. 
 „Była to myśl święta i pobożna...,że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,46). 
 Najskuteczniejszym sposobem wspomagania dusz czyśćcowych jest zamawianie za 
nich Mszy świętej, lub przynajmniej uczestniczenie w niej w ich intencji. Jest to akt 
pobożności względem tych dusz, które dzięki tej Najświętszej Ofierze zostaną wybawione z 
czyśćca; względem zbawionych w niebie, których liczba, radość i chwała zostanie 
pomnożona; względem Kościoła, któremu zostanie przysporzona liczba świętych patronów 
i orędowników; oraz względem tej osoby, która zamawia Mszę świętą, bowiem dusze, 
które ona w ten sposób uwolni, odpłacą się jej przez nieustanną modlitwę o jej zbawienie. 
Innym skutecznym środkiem do niesienia pomocy duszom czyśćcowym jest odprawianie 
Drogi Krzyżowej, odmawianie 6 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu przywiązanych 
do błękitnego szkaplerza, oraz ofiarowanie za nie odpustów przywiązanych do spełniania 
różnych dobrych czynów. 
 
 
ROZDZIAŁ DRUGI - Quid?  O co trzeba Pana Boga prosić? 
 
 Przede wszystkim trzeba wszystkim przypomnieć za św. Tomaszem, że poważny 
błąd popełniłby ten, kto by sądził, że nic określonego nie można sobie u Boga uprosić. 
Podobnie sądził pogański filozof Sokrates, a później kwietyści, którzy zostali potępieni 
przez Kościół. Można wprawdzie pozostawić Bożej Opatrzności wysłuchanie swoich 
modlitw odnoszących się do rzeczy, których można nadużyć, jak bogactwo, zaszczyty, 
wysokie godności, zaszczytne związki małżeńskie, które mogą mieć bardzo przykre 
następstwa. Istnieją jednak dobra, których człowiek nie może nadużyć i których 
posiadanie nie powoduje przykrych następstw. Są to dobra, dzięki którym można zasłużyć 
lub osiągnąć wieczne szczęście. Dlatego też Święci prosili w sposób nieograniczony i 
nieuwarunkowany: „Mój Boże, ukaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Prowadź nas 
drogą Twoich przykazań”. Tak uczył nas również Boski Zbawiciel, że możemy w określony 
sposób modlić się o to wszystko, co jest zawarte w „Ojcze nasz”. Jeżeli pragniemy czegoś, 
co się przyczynia do naszego zbawienia, wówczas postępujemy zgodnie z wolą Bożą, 
ponieważ Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (2. 2. q. 83. a. 5). 
 Postaramy się więc w pierwszym artykule dobrze poznać modlitwę „Ojcze nasz”, 
która jest wzorcem dla każdej naszej modlitwy; w kolejnych zaś artykułach będziemy 
mówić o duchowych i doczesnych dobrach, o które możemy i musimy prosić; następnie o 
doczesnych nieszczęściach i okolicznościach, jakich możemy pragnąć dla siebie lub dla 
innych; na koniec omówimy „Pozdrowienie anielskie”, które po „Ojcze nasz” jest 
najczęściej praktykowaną modlitwą. 
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1 ARTYKUŁ - Ojcze nasz czyli Modlitwa Pańska 
 
 Gdy pewnego dnia uczniowie prosili Boskiego Zbawiciela: „Panie, naucz nas się 
modlić”, On im odpowiedział: „Gdy się będziecie modlić, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś 
w niebie”. Święty Cyprian stawia pytanie: „Czy moglibyśmy skierować do naszego 
niebieskiego Ojca bardziej odpowiednią modlitwę, niż ta, która wyszła z ust Jego własnego 
Syna, który jest samą Prawdą? Oby niebieski Ojciec rozpoznał w naszych modlitwach 
słowa swojego Syna, a ten, który w nas mieszka, niech będzie na naszych ustach, 
ponieważ jest On naszym Orędownikiem u Ojca. Kiedy więc jako grzesznicy błagamy o 
łaskę, róbmy użytek ze słów naszego niebieskiego Orędownika. Skoro On sam powiedział, 
że chce nam dać wszystko, o co prosimy Ojca w Jego imię, to czyż nie otrzymamy tego 
jeszcze łatwiej, gdy będziemy prosić w imię Jezusa Chrystusa, używając modlitwy samego 
Jezusa Chrystusa?” 
 Dla lepszego zrozumienia właściwości tej modlitwy wystarczy przytoczyć jeden 
artykuł z pism św. Tomasza i włączyć do niego niektóre wypowiedzi Bossueta. Święty 
Tomasz mówi: „Ojcze nasz jest bardzo doskonałą modlitwą”. Podobnie również pisze św. 
Augustyn do Proby: „Jeżeli chcemy się modlić jak należy, to nie możemy się modlić 
inaczej, jak tylko zgodnie z tą modlitwą. Ponieważ modlitwa jest wyrazem naszych 
pragnień wobec Boga, nie możemy prosić o nic innego, jak tylko o to, czego możemy 
pragnąć. W Modlitwie Pańskiej prosimy nie tylko o to, czego wolno nam pragnąć, ale 
prosimy w takiej kolejności, jakiej wymaga hierarchia dóbr, których pragniemy. Tak więc 
„Ojcze nasz” uczy nas nie tylko prosić jak należy, lecz także porządkować pragnienia 
naszego serca. W gruncie rzeczy jest oczywiste, że nasze pragnienia powinny być przede 
wszystkim ukierunkowane na cel ostateczny, a dopiero na drugim miejscu na to, co do 
tego celu prowadzi. Naszym celem ostatecznym jest Bóg, któremu możemy okazywać 
swoją miłość i przywiązanie w dwojaki sposób: najpierw gdy pragniemy Jego chwały, a 
następnie gdy pragniemy dla siebie uczestnictwa w Jego chwale. Pierwszy sposób odnosi 
się do miłości, którą Mu okazujemy ze względu na Niego samego, drugi zaś odnosi się do 
miłości, która ma za przedmiot nas samych w Bogu. Dlatego też pierwsza prośba „Ojcze 
nasz” brzmi: „Święć się imię Twoje”. W tej prośbie wyrażamy nasze pragnienie 
pomnożenia chwały Bożej. 
 Święć się imię Twoje!” Bossuet mówi: Czyje imię możemy wysławiać, jeżeli nie imię 
„Ojciec”, które Mu nadajemy? Starajmy się więc czcić to Imię, by niegodnie nie nosić 
imienia „dzieci”. Nie wyłączajmy się z Bożej rodziny i okazujmy się godnymi takiego Ojca i 
takiego pochodzenia. Jakie jeszcze imię? Imię Dobrego, w którym pokładamy swoją 
ufność. Imię Sprawiedliwego, gdy postępujemy sprawiedliwie i zachowujemy Jego 
przykazania. Imię Potężnego, nie boimy się niczego pod Jego opieką. Imię Świętego, kiedy 
Go wysławiamy jako Świętego Izraela i nieustannie Mu śpiewamy: Święty, Święty, Święty 
jesteś, Panie; Niebo i ziemia pełne są Twojej chwały (Iz 6,3; Ap 4,8); kiedy sami się 
uświęcamy z miłości ku Niemu i staramy się Go naśladować, zgodnie z zaleceniem: 
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty (Kpł 1,44; 1 P 1,16). Czcimy wreszcie imię Boga 
Stwórcy i Pana, kiedy jesteśmy Mu posłuszni z czystej i stałej miłości, czcią otaczamy 
wszystkie święte sprawy i rzeczy, przynosimy chlubę chrześcijańskiemu imieniu przez 
swoje własne życie i tak się staramy układać swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne, by Bóg 
był przez nie uwielbiony”. 
 Święty Tomasz mówi: „W drugiej prośbie Przyjdź królestwo Twoje prosimy, byśmy 
mogli wejść do chwały Bożego Królestwa. 
 Najlepszy owoc czystego sumienia i zjednoczenia duszy z Bogiem polega na tym, 
że nasze ciała, które nas oddalają od Boga, uważamy za nieznośne i tęsknimy za snem 
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sprawiedliwych. Boże, niech przyjdzie wreszcie to Królestwo!  Kiedyż wreszcie będę w 
Twoim Królestwie? Moja dusza tęskni, moja dusza słabnie i czuje się bezsilna, wzdychając 
do twoich wiecznych przybytków i do wiecznego miasta. Wszystko przemija, wszystko 
znika, kiedyż więc ujrzę Tego, który nigdy nie przemija? Kiedyż wreszcie będę w Nim tak 
umocniony, że nie będę się już bał wiecznej zguby? Obym wreszcie wkrótce znalazł się w 
tym Królestwie! Tymczasem Ty panuj we mnie; panuj nad wszystkimi moimi pragnieniami; 
Ty sam panuj nade mną! 
 „Nikt nie może dwom panom służyć” (Mt 6,24); nie może przywiązać swego serca 
do dwóch królów ani do dwóch przedmiotów. Kogo się kocha, temu się służy. Syn Boży, 
który jest odwieczną Prawdą, uczy nas: „Nikt nie może dwom panom służyć - i dodaje - 
ponieważ człowiek będzie jednego nienawidził, a drugiego będzie miłował; a więc służyć 
znaczy miłować, służyć bez podziału znaczy miłować bez podziału; z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie ma tu żadnej pośredniej możliwości. Albo kochamy, albo 
nienawidzimy; albo z kimś trzymamy, lub go opuszczamy. Ty więc sam panuj! 
 W następnych prośbach błagamy o rzeczy, które mają nam posłużyć do osiągnięcia 
ostatecznego celu. Jedne z nich służą do tego z samej swej istoty, inne zaś mogą służyć 
przez przypadek. Do naszego celu wiodą nas same przez się te rzeczy, które są celowe. 
Celowe mogą być zaś w dwojakim sensie: bezpośrednim i pierwszorzędnym lub pośrednim 
i nadrzędnym - jako środki. Bezpośrednio i w pierwszym rzędzie zasługujemy na wieczne 
szczęście, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu; dlatego też: Bądź wola Twoja, jako w niebie tak 
i na ziemi. 
 Bądź wola Twoja. Jest to czysta miłość. Miłować znaczy żywić tę samą wolę aż do 
wyniszczenia wszelkich przeciwstawnych pragnień i do podporządkowania się całym 
sercem. Niech Twoja wola dzieje się wszędzie i niech ją wszyscy wypełniają. Chcę sam 
kochać i chcę by wszyscy ludzie kochali; skutkiem miłości jest bowiem wola, by wszyscy 
zostali pociągnięci do miłości Boga. Bądź wola Twoja! Niech będzie wypełniana wszelka 
sprawiedliwość, wszelkie prawo i wszelka prawda, taka jest bowiem Twoja wola. Niech 
ona się spełnia dokładnie na ziemi w niebie, tak przez ludzi, jak i przez aniołów, te 
szczęśliwe duchy, które Cię kochają, ponieważ Cię widzą. Niech Twoja wola się spełnia z 
miłości, z czystej miłości, ze stałej i niezmiennej miłości. W tak doskonały sposób wypełni 
się ona tylko w niebie; tylko tam jest możliwe doskonałe wypełnienie przykazania: 
Będziesz miłował. Gdzie indziej doskonałe wypełnienie woli Bożej jest niemożliwe. 

„Następnie prosimy o to, co nam służy jako środek do osiągnięcia wiecznego 
szczęścia. Prosimy więc: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Te słowa mogą 
się odnosić do Chleba eucharystycznego, którego codzienne przyjmowanie jest bardzo 
pomocne do osiągnięcia wiecznego zbawienia. Mogą one obejmować również wszystkie 
inne sakramenty. Mogą jednak również odnosić się do materialnego chleba, który jest 
symbolem wszystkiego, co jest nam potrzebne do podtrzymywania naszego życia. 
Najświętszy Sakrament Eucharystii jest bowiem najważniejszym ze wszystkich 
sakramentów, a chleb jest naszym najważniejszym pokarmem. 
 Szczęście osiągamy również przez usuwanie wszystkiego, co nam przeszkadza w 
jego osiągnięciu. Można tu wymienić trzy główne przeszkody. Przede wszystkim grzech, 
który bezpośrednio wyklucza nas z królestwa Bożego. Modlimy się więc: Odpuść nam 
nasze winy. Następną przeszkodą jest pokusa, która nam przeszkadza w posłuszeństwie 
woli Bożej, dlatego też prosimy: I nie wódź nas na pokuszenie. No i wreszcie dochodzą do 
tego jeszcze różne trudności napotykane w naszym doczesnym życiu. Często bowiem 
tracimy to, co jest nam konieczne do życia. Modlimy się więc: Ale nas zbaw ode złego. 
Żeby obudzić w sobie większe zaufanie do Boga, Na początku Modlitwy Pańskiej mówimy: 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie” (2.2. q. 83. a. 9). 
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 „Już przy pierwszych słowach Modlitwy Pańskiej rozpala się serce miłością. Bóg 
chce być naszym Ojcem i dlatego podnosi nas do godności dzieci Bożych. Ma On jedynego 
Syna, który jest Mu równy i w którym ma On całkowite upodobanie. Mimo to przyjmuje 
grzeszników za swoje dzieci. Ludzie przyjmują cudze dzieci zwykle wtedy, gdy nie mają 
własnych. Natomiast Bóg, który ma jednorodzonego i umiłowanego nade wszystko Syna, 
nie wstydzi się przyjąć nas za swoje dzieci. Przyjęcie jest skutkiem miłości, ponieważ 
wybiera się tego, którego chce się przyjąć za dziecko. Natura rodzi wszystkie dzieci, 
natomiast dzieci adoptowane są owocem miłości. Bóg, który miłuje swojego Syna 
nieskończoną miłością, tę miłość rozciąga jednak także na nas. Wyraża to Jezus w swojej 
cudownej modlitwie, którą zanosił za nas do swojego Ojca: „Żeby miłość, którą Ty Mnie 
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17,26). Miłujmy więc bardzo takiego Ojca. 
Powtarzajmy mu tysiące tysięcy razy Ojcze nasz. Ojcze, czy nigdy Cię nie pokochamy? Czy 
nigdy nie będziemy Twoimi prawdziwymi dziećmi, przenikniętymi gorącą miłością ku 
Tobie?” 
 „Clamamus: Abba, Pater. Wołamy: Abba, Ojcze! Dlaczego św. Paweł wydaje taki 
okrzyk? Głośno wołamy tylko w wielkiej potrzebie. Dziecko głośno woła tylko wtedy, gdy 
cierpi lub gdy czegoś potrzebuje. W takiej potrzebie woła dziecko nie do kogo innego, lecz 
do ojca, do matki, do piastunki lub do kogoś, w kim z natury dostrzega coś ojcowskiego. 
Wołajmy więc z ufnością, gdyż nasze potrzeby są naprawdę bardzo wielkie. Słabniemy, 
nasze grzechy nas ujarzmiają, zmysłowe pragnienia ciągną nas mocno ku sobie. Wołajmy, 
że już nie mamy siły. Wołajmy do naszego niebieskiego Ojca. Kto nas pobudza do tego 
wołania? Duch Święty, Bóg miłości, Miłość Ojca i Syna, Ten, który wlewa miłość w nasze 
serca (Rz 5,5). Wołajmy więc z zapałem; niech wołają wszystkie nasze kości: Boże, Ty 
jesteś naszym Ojcem!” (Bossuet). 
 
2 ARTYKUŁ - Dobra duchowe, o które trzeba prosić 
 
 Trzeba najpierw sobie uświadomić, jak mówi Suarez, że przede wszystkim trzeba 
sobie wypraszać dobra duchowe, za równo dla siebie, jak i dla innych. Nie ulega to żadnej 
wątpliwości, ponieważ rozumiemy, że dobra duchowe to właśnie życie wieczne oraz 
wszystkie środki, jakie mogą nam posłużyć do jego osiągnięcia. Jest więc rzeczą pewną, że 
właśnie to musimy sobie u Boga uprosić. Wszystkie prawie prośby Modlitwy Pańskiej 
odnoszą się do dóbr duchowych, a Modlitwa Pańska jest wzorcem tego wszystkiego, co 
musimy sobie uprosić u Boga. Oczywiste jest, że prosimy o dobra duchowe, kiedy się 
modlimy, by Bóg został w nas uwielbiony, byśmy mieli udział w królestwie Bożym i w 
wiecznej szczęśliwości oraz abyśmy zawsze dokładnie wypełniali Jego wolę. Ponieważ nie 
możemy tego osiągnąć własnymi siłami, dlatego musimy zawsze i wszędzie błagać o 
pomoc łaski Bożej. Musimy również stale prosić o przebaczenie naszych grzechów i 
konieczne do tego usposobienie duchowe. Ponieważ jednak nasza słabość jest bardzo 
wielka, musimy więc prosić również, by Bóg dał nam siłę do przezwyciężenia wszelkich 
pokus i by nas wybawił od wszelkiego zła. Boski Zbawiciel nie tylko nas nauczył w „Ojcze 
nasz” prosić o dobra duchowe, lecz wyraźnie nam powiedział: Szukajcie przede wszystkim 
królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko 
inne, to znaczy to, co jest konieczne do podtrzymania naszego życia, a nie to, co schlebia 
naszym namiętnościom. 
 Święty Jakub mówi: Jeżeli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga. 
Według Korneliusza a Lapide, ta mądrość to nic innego, jak poznanie Boga, naszego 
ostatecznego celu i wszystkich środków, które do niego prowadzą. To wszystko łączy się z 
odpowiednim usposobieniem serca w dążeniu do tego celu oraz z praktycznym sposobem 
życia odpowiadającym temu celowi. 
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 Każdy człowiek, nawet najmądrzejszy, potrzebuje takiej mądrości; jeżeli nie 
potrzebuje już jej nabywać, to przynajmniej potrzebuje pomocy do jej pomnażania i 
udoskonalania. Niech więc prosi o nią Boga, który jest istotną, niestworzoną, wieczną i 
niezrównaną Mądrością, źródłem wszelkiej mądrości, którą rozdziela aniołom i ludziom, 
każdemu według jego uzdolnienia. Qui dat omnibus affluenter - Który daje każdemu w 
obfitości (Jk 1). Bóg daje każdemu według bogatej miary, nie sprzedaje, jak to niektórzy 
czynią, daje wspaniałomyślnie, nie tylko niektórym, ale wszystkim, udziela obficie a nie 
skąpo, daje z pełnym zaufaniem i z miłością, nie robiąc z tego powodu wymówek. 
 Kościół prosi nieustannie o dobra duchowe dla wszystkich swoich dzieci. Można się 
łatwo o tym przekonać, przeglądając modlitwy zawarte w mszale i w brewiarzu. Kiedy się 
modlimy o takie dobra, możemy z całą ufnością spodziewać się ich wysłuchania. Jest 
bowiem wolą Bożą, by wszyscy zostali zbawieni. Święty Jan mówi: Mamy taką ufność w 
Bogu, że gdy o coś prosimy zgodnie z jego wolą, to On nas wysłucha. Boski Zbawiciel zaś 
powiedział: Wszystko otrzymacie, jeżeli będziecie prosić Ojca w moim imieniu. Święty 
Grzegorz w następujący sposób wyjaśnia te słowa: „Syn Boży ma na imię Jezus, co znaczy 
Zbawiciel lub Odkupiciel. W imieniu Odkupiciela prosi każdy, kto pragnie tego, co się 
odnosi do zbawienia. Rozważ więc to, o co prosisz, i zastanów się, czy się modlisz w imię 
Jezusa, to znaczy czy prosisz o radości życia wiecznego. Jeżeli w świątyni wiecznego Boga 
prosisz natarczywie o dobra ziemskie, wówczas nie szukasz Jezusa w domu Jezusa. Jeden 
prosi o żonę, drugi o pałac, trzeci o ubranie, czwarty o artykuły żywnościowe. Można 
niewątpliwie prosić o te ziemskie rzeczy, jeżeli są one konieczne, jednak nie należy 
zapominać o słowach Boskiego Zbawiciela: «Szukajcie przede wszystkim królestwa 
Bożego»”. Posłuchajmy św. Alfonsa Liguori: „Jak to możliwe, by Bóg nie wysłuchał duszy, 
która woła do Niego: Panie, ja nie proszę o dobra ziemskie, bogactwa, przyjemności i 
zaszczyty; ja proszę tylko o Twoją łaskę; uwolnij mnie od moich grzechów, daj mi łaskę 
dobrej śmierci i wieczne szczęście; udziel mi przede wszystkim Twojej świętej miłości (św. 
Franciszek Salezy mówi, że o tę łaskę przede wszystkim trzeba się modlić), oraz 
całkowitego poddania się Twojej świętej woli”. Święty Augustyn woła: Quas preces 
exaudis, si has non exaudis? - Które prośby wysłuchujesz, mój Boże, jeżeli nie 
wysłuchujesz tych, które są według Twego Serca? I mówi dalej: „Nie bójmy się być 
natarczywymi, kiedy prosimy o te dobra. Można i trzeba wiele sobie wypraszać. Kiedy więc 
zanosicie swoje prośby do Wszechmogącego, proście o coś wielkiego”. 
 Dopóki żyjemy na tej ziemi, łaska Boża może się pomnażać. Bóg uważa sobie za 
punkt honoru, by nie skąpić w jej udzielaniu. Źle byśmy czcili króla, gdybyśmy prosili go o 
jeden grosz. Prośmy więc o gorliwość w modlitwie św. Teresy, o miłość bliźniego św. 
Wincentego a Paulo, o pokorę św. Franciszka z Pauli i o miłość Boga na wzór św. 
Franciszka z Asyżu. Bóg jest bogaty i wszechmocny. 
 Istnieją niezwykłe łaski, jak np. widzenia, lub niezwykłe pociechy duchowe, które 
nie są istotne dla doskonałości, które mogą istnieć nawet bez doskonałości, bez których na 
pewno można się zbawić, a których można bardzo łatwo nadużywać. O takie łaski można 
prosić bardzo ostrożnie i pod warunkiem, że one będą pożyteczne dla naszego zbawienia. 
 To samo można powiedzieć w przypadku, gdy ktoś prosi o uwolnienie od pewnych 
uciążliwych pokus. Uwolnienie od nich bowiem nie jest łaską konieczną do naszego 
zbawienia. Niekiedy wprawdzie jest ona dla kogoś konieczna, lecz Bóg sam najlepiej wie, 
komu ona jest potrzebna. Pokusy ani nawet złe myśli nie oddalają nas od Boga, tylko 
dobrowolne w nich upodobanie, jak uczy św. Alfons Liguori. Człowiek może wielkimi 
krokami zdążać do doskonałości i coraz ściślej jednoczyć się z Bogiem, kiedy właśnie w 
pokusach wzywa Bożej pomocy i przy tej pomocy mężnie się im przeciwstawia. Taka 
właśnie bywa przyczyna, że Bóg nie wysłuchuje próśb o uwolnienie od pokus. Święty 
Paweł Apostoł wytrwale modlił się o uwolnienie od nieczystych pokus: Dano mi bodziec 
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ciała, sługę szatana, by mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, by ten 
odstąpił ode mnie. Pan jednak mu odpowiedział: Wystarczy ci moja łaska. Właśnie w 
pokusach musimy stale się modlić z ufnością i mówić: Panie, uwolnij mnie od tych 
trudności, jeżeli będzie to dla mnie pożyteczne, jeżeli zaś nie, to pomóż mi przynajmniej 
zwyciężać w walce z nimi. 
 Warto tutaj przypomnieć słowa św. Bernarda: „Kiedy prosimy Boga o jakąś łaskę, 
to albo udziela On nam tej łaski, bądź też daje nam coś bardziej dla nas odpowiedniego”. 
Często Bóg dopuszcza na nas pokusy, by wypróbować naszą wierność i wydobyć z nas to, 
co najlepsze. Często wydaje się nam, że nas wcale nie słucha, bądźmy jednak pewni, że 
jest On blisko nas, słucha nas, pomaga nam w sposób nie zawsze dla nas zrozumiały i 
daje nam siłę do przezwyciężenia ataków nieprzyjaciela. 
 Jeżeli jednak chodzi o konieczne łaski, takie, co do których nie zachodzi obawa ich 
nadużycia i które na pewno są pożyteczne dla naszego zbawienia, to można o nie prosić w 
sposób nieograniczony i bezwarunkowo. Można więc prosić w sposób określony i bez 
żadnego skrępowania o odpuszczenie grzechów, o wytrwanie w łasce, o wszelką skuteczną 
pomoc do unikania grzechów śmiertelnych, do postępowania w doskonałości, a przede 
wszystkim o miłość i inne cnoty, które jej towarzyszą. To wszystko bowiem jest samo w 
sobie bardzo dobre i samo przez się nie może być przyczyną jakiegoś zła. 
 Oto są właśnie prawdziwe bogactwa, o które trzeba się ubiegać. Żaden złodziej nie 
może ich ukraść. Są to dobra, o które prosząc, sprawiamy Bogu radość, a więc zawsze jest 
On gotów nam ich udzielić. Im więcej Go prosimy, tym obficiej nas obdarza. 
 Mój Boże, daj mi swoją miłość i łaskę, będę wówczas wystarczająco bogaty i 
niczego więcej nie będę potrzebował. 
 
3 ARTYKUŁ - Dobra doczesne 
 
 Ponieważ Bóg jest Panem zarówno wszelkich dóbr naturalnych, jak i łask 
nadprzyrodzonych, możemy więc prosić Go nie tylko o same łaski, lecz także o inne dobra. 
Przecież jest On Ojcem pełnym prawdziwej miłości ku nam i naprawdę troszczy się o 
wszelkie nasze potrzeby. Jeżeli te dobra są potrzebne i pożyteczne, z pewnością je 
otrzymamy na mocy obietnicy samego Boga. Święty Tomasz mówi, że wolno nam prosić o 
to wszystko, czego wolno nam pragnąć. Jednak wolno nam pragnąć dóbr doczesnych, lecz 
nie w ten sposób, aby traktować je jako swój cel ostateczny, lecz trzeba je stosować jako 
środki pomocne do osiągnięcia wiecznego szczęścia, do podtrzymywania naszego życia 
doczesnego oraz jako środki do świadczenia naszej miłości bliźnim. Można więc o nie bez 
obawy prosić. Święty Augustyn napisał do Proby, że kto chce posiadać dobra materialne 
nie ze względu na nie same, lecz dla podtrzymywania swego ciała, do życia 
odpowiedniego dla swego stanu, ten żywi właściwe pragnienia. Wolno więc prosić o 
pomnożenie i zachowanie tych dóbr. Trzeba wprawdzie szukać najpierw królestwa Bożego 
i jego sprawiedliwości, lecz nic nie przeszkadza, byśmy się starali ubocznie o potrzebne 
nam dobra doczesne. Nasz Boski Zbawiciel odrzuca jedynie przesadne i nieuporządkowane 
troski o rzeczy doczesne. Prosić tylko ubocznie o dobra ziemskie znaczy chcieć je posiadać 
o tyle, o ile one są korzystne dla naszego wiecznego zbawienia” (2.2. q. 83. a. 6). 
 Nie pozwólmy się jednak pod tym względem wprowadzić w błąd i uważać za dobre 
to, co nam namiętności sugerują jako takie, co jednak w rzeczywistości jest złe. Niektórzy 
ludzie na przykład uważają za wielkie szczęście możliwość zemszczenia się na 
nieprzyjacielu, co w rzeczywistości jest wielką krzywdą. O to więc nie wolno nam się 
modlić. Nie można się modlić o to, czego nie można dokonać bez grzechu, gdyż w takim 
przypadku Bóg stałby się przyczyną i sprawcą zła, co jest przecież niegodne Boga. Nawet 
wówczas, gdyby to, czego pragniemy, było tylko grzechem powszednim, to według 



83 

 

teologa Suareza, ten kto modliłby się o to, popełniłby grzech śmiertelny. Skoro bowiem 
zawsze ciężko grzeszy ten, kto fałszywie przysięga, ponieważ wzywa Boga na świadka 
swojego może nawet drobnego kłamstwa, to również ciężko obraża Boga, kto Go prosi, by 
stał się sprawcą jego zła, chociażby było ono nawet bardzo małe. Bóg nawet nigdy nie 
obiecywał wysłuchania takich modlitw, a gdyby nawet wysłuchał taką modlitwę, to tylko 
dla ukarania tego, kto się w ten sposób do Niego modli. 
 Oprócz tego wśród dóbr doczesnych są również takie, które same w sobie nie są 
dobre ani złe i prosi się o nie dla jakiejś  słusznej przyczyny, lecz jedynie dla przyjemności 
lub zysku, jakiego się po tym spodziewamy. Na przykład gdyby ktoś się modlił o wygraną 
w loterii. Prośba skierowana do Boga bez żadnej słusznej przyczyny o rzeczy same w sobie 
obojętne, nie przynosi Mu żadnej chwały. Nie ma też żadnej gwarancji, że taka modlitwa 
wyjedna otrzymanie tego, o co się prosi. Nawet obraża się wtedy Boga, chociaż nie tak 
ciężko, jak wówczas gdy się Go prosi o rzeczy złe. Święty Jakub mówi: Modlicie się, lecz 
nie otrzymujecie, ponieważ źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz 
(Jk 4,3). Czcigodny Beda, Doktor Kościoła, tak oto wyjaśnia powyższe słowa: „Źle się 
modli ten, kto prosi o znikome dobra ziemskie nie w tym celu, by znaleźć w nich pomoc 
przeciwko swej ludzkiej ułomności, lecz jedynie w tym celu, by mieć zysk i rozrywkę dla 
swojej zmysłowości. To się właśnie nazywa zaspakajaniem swych żądz. 

Suarez mówi, że należałoby zestawić ze sobą wszystkie dobra doczesne, jak np. 
bogactwo, życie i zdrowie ciała, dobra odnoszące się do duszy, lecz takie, z których można 
robić zły użytek, jak np. wiedza, sztuka itp. Jeżeli te dobra są same w sobie dobre, lub są 
konieczne do podtrzymywania ludzkiego życia, wówczas możemy się o nie modlić do Boga 
bez żadnych zastrzeżeń. Można się modlić również o zdrowie, o nabycie wiedzy, o chleb 
powszedni i o wszystko, co jest konieczne do naszego utrzymania, zakładając, że nie 
uważamy tych dóbr za cel naszego życia, to znaczy, że nie chcemy ich otrzymać za 
wszelką cenę, lecz tylko o tyle, o ile mogą nam one posłużyć do zbawienia. Jeżeli prosimy 
o nie w taki właśnie sposób, to teolog Suarez zapewnia nas, że możemy z nich korzystać 
bez popełniania ciężkiego grzechu. 
 Jeżeli nie stawiamy tych dóbr wyżej niż swoje zbawienie, które powinno zawsze 
zajmować w naszym życiu pierwsze miejsce, to nie musimy dołączać za każdym razem do 
swojej modlitwy warunku: jeżeli są one korzystne dla mojego zbawienia. Można jednak 
według własnego życzenia taki warunek dołączyć i taka modlitwa na pewno będzie miła 
Bogu. 
 Jeżeli natomiast chodzi o dobra, które same w sobie są obojętne i nie są konieczne 
do naszego odpowiedniego utrzymania, jak np. wielkie bogactwo, wielkie zaszczyty, 
wysokie godności, to można o nie prosić tylko wówczas, gdy się ich pragnie do uczciwych 
celów, ale z zastrzeżeniem, że bardzo łatwo można ich nadużywać. Taka modlitwa będzie 
jednak zawsze niedoskonała, gdyż sam nasz Zbawiciel zalecał nam ubóstwo i obojętność 
dla bogactw i zaszczytów tego świata. Możemy więc pragnąć tych i tym podobnych rzeczy 
jedynie pod warunkiem, że nie staną się one przeszkodą do naszego zbawienia. 
 Zresztą na mocy Bożych obietnic możemy być pewni, że otrzymamy tylko takie 
dobra doczesne, o których Bóg wie, że rzeczywiście będą one pomocne do naszego 
zbawienia. 
 Jeżeli więc prosimy o nie pod wymaganymi warunkami, lecz mimo to nie 
otrzymujemy ich, to musimy wyciągnąć wniosek, że Bóg, który nas kocha, nie chce nam 
ich dać, ponieważ wie, że one zaszkodzą naszej duszy. Lekarz, który kocha swego 
pacjenta, nigdy mu nie przepisze niczego, co mogłoby mu zaszkodzić. 
 Święty Augustyn mówi: „Czasami się zdarza, że Święci nieświadomie proszą o 
rzeczy, które przeszkadzają do zbawienia, lecz zostają wysłuchani na podstawie jakiegoś 
tajemniczego Bożego zamiaru, lecz nie według swojej woli, lecz w sposób bardziej 
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sprzyjający ich zbawieniu. Lepiej jest być wysłuchanym dla dobra swego zbawienia niż 
zgodnie ze swoją wolą. By lepiej to zrozumieć, rozważmy przypadek, jak dwie osoby 
równocześnie się modlą. Jedna z nich jest dobra a druga zła. Dobra się modli i nie zostaje 
wysłuchana, natomiast zła zostaje wysłuchana. Żeby nikt nie sądził, że ta osoba 
wysłuchana jest sprawiedliwa w oczach Bożych, zaś ta nie wysłuchana nią nie jest, 
przyjmijmy, że osoba wysłuchana jest powszechnie znana ze swego złego postępowania, 
druga zaś jest powszechnie uważana za świętą. A więc przyjmijmy, że jedną z tych osób 
jest św. Paweł Apostoł, drugą zaś sam szatan. Szatan prosi Boga by mógł zaszkodzić 
Jobowi. Bóg mu odpowiedział: Wszystko, co on (Job) posiada, jest w twojej mocy. Święty 
Paweł prosił o uwolnienie go od „bodźca” swego ciała i nie został wysłuchany. Który z nich 
został najlepiej wysłuchany, szatan czy św. Paweł?  Szatan został wysłuchany zgodnie ze 
swoją wolą, lecz nie dla swego dobra, gdyż przez to, że zaszkodził sprawiedliwemu 
Jobowi, stał się jeszcze gorszym. Natomiast św. Paweł został wysłuchany nie według swej 
woli, lecz dla swojego dobra; nie został bowiem uwolniony od „bodźca ciała”, który został 
mu dany, by się mógł ćwiczyć w pokorze (Aug. Sermo XVII). 
 Ta nauka Doktora Kościoła jest oparta na Ewangelii. Jezus Chrystus bowiem 
powiedział: Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 
Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co 
dobre. tym, którzy Go proszą (Mt 7,9-11). 
 P. Lejeune  bardzo pięknie wyjaśnia powyższe słowa naszego Pana: Gdy matka nie 
chce dać swoim chorym dzieciom tyle wina, ile by chciały, wówczas dzieci mogłyby 
pomyśleć, że matka czyni tak z oszczędności. Jeżeli jednak nie chce im dać tyle wody, ile 
by chciały, wówczas nie mogą tego powiedzieć, gdyż woda jej nic nie kosztuje. Kiedy 
widzą, że matka z miłości do nich nie żałuje pieniędzy na drogie lekarstwa, to chociażby 
jeszcze niewiele rozumiały, to jednak się domyślą, że matka dlatego ogranicza im wino i 
wodę, żeby im nie zaszkodziło. Gdyby zachodziła taka potrzeba, to dałaby im chętnie 
nawet całe wiadro. Boga nic nie kosztowałoby dać ci nawet sto tysięcy złotych monet, 
jeżeli jednak ich nie daje, to nie z jakiejś oszczędności czy z braku miłości. Skoro bowiem 
dał nam to, co Go tak wiele kosztowało, a mianowicie swoje cierpienia i życie, to jeżeli nie 
daje nam tego złota, to jedynie dlatego, że mogłoby nam ono zaszkodzić. Jeżeli daje ci On 
jeden grosz, to mógłby ci również dać sto tysięcy, i dałby ci je z całą pewnością, gdyby nie 
przewidywał, że zrobisz z tego zły użytek. 
 „Kiedy dziecko znajdujące się w ramionach matki zauważy błyszczący ostry nóż, 
zaraz chciałoby go wziąć do ręki. Jednak jego matka nigdy na to nie pozwoli. My wszyscy 
jesteśmy takimi dużymi dziećmi. Widzimy wszystkie dobra i radości tego świata. Wydaje 
się nam, że byłoby bardzo pięknie i wspaniale, gdybyśmy byli wielkimi i bogatymi, i mogli 
żyć sobie bardzo wygodnie. Patrzymy na innych, którzy są pięknie ubrani i żyją sobie 
przyjemnie. Chcielibyśmy być podobnymi do nich. Jesteśmy jak te dzieci, które wyciągają 
ręce po błyszczący nóż. Bóg jednak wie, że gdybyśmy mieli to wszystko, poszlibyśmy z 
pewnością na wieczną zgubę. Setki kobiet i dziewcząt będą wiecznie cierpieć w piekle tylko 
dlatego, że były piękne i ich piękność stała się pokusą dla innych osób i uwiodła je. Gdyby 
były brzydkie, teraz z pewnością cieszyłyby się wraz z aniołami wiecznym szczęściem w 
niebie. Może przez długie miesiące a nawet lata jesteś przykuty do łóżka, tracisz 
cierpliwość i prosisz nieustannie dobrego Boga, aby zechciał ci przywrócić utracone 
zdrowie. Wydaje ci się, że Bóg wyrządza ci krzywdę, kiedy ci tego odmawia. Jesteś właśnie 
takim dzieckiem, które prosi o nóż. Bóg wie, że gdybyś odzyskał zdrowie, znalazłbyś się z 
pewnością w sytuacji, która zaprowadziłaby cię na wieczną zgubę”. 
 „W życiorysie św. Jana Jałmużnika, którego tak nazwano, ponieważ wszystko co 
miał, rozdał ubogim, czytamy, że pewien bogaty szlachcic widział go, jak niósł wielką 
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sumę pieniędzy, by je rozdać ubogim. Bogacz prosił go, by się modlił za jego jedynego 
syna, który był chory i na którego życiu bardzo mu zależało. Dał mu również dużą sumę 
pieniędzy na ubogich. Święty wziął pieniądze, rozdał je ubogim, odprawił kilka Mszy 
świętych i dużo się modlił w intencji tego chłopca. Ten jednak w niedługim czasie zmarł. 
Święty skarżył się więc w modlitwie: „Mój Boże, Ty nie dajesz ludziom możliwości 
współdziałania we wspieraniu ubogich. Prosiłem Cię wytrwale o zdrowie dla syna tego 
dobrego ojca, a Tyś go jednak odwołał z tego świata”. Bóg objawił Świętemu, że ta śmierć 
została spowodowana przez jałmużny ojca. Gdyby bowiem syn pozostał przy życiu, byliby 
się obaj potępili; ojciec za swoją chciwość, by pozostawić swemu synowi większe 
bogactwo, syn zaś za swoje hulanki i za niewłaściwe użytkowanie dóbr, które mu ojciec 
pozostawił”. 
 Łudzą się bardzo niektórzy ludzie, którzy zatracili zmysł dla spraw niebieskich i 
proszą Boga jedynie o dobra ziemskie. Zwracają się do Boga tylko wtedy, gdy się obawiają 
przegranego procesu, niepowodzenia w robieniu interesów, a przestają się modlić, skoro 
tylko osiągną to, czego tak bardzo pragnęli. Posługują się oni modlitwą jak murarze 
rusztowaniem przy budowie domu. Kiedy zakończą pracę, odrzucają deski, które nie są już 
im potrzebne. Kto w ten sposób postępuje, nie przynosi Bogu żadnej chwały. Pewien król 
odwiedził zarządcę swych dóbr. Zarządca urządził królowi wspaniałe przyjęcie. Uradowany 
król powiedział zarządcy, że może go prosić o co chce, a bez wątpienia otrzyma. Zarządca 
zachęcony obietnicą powiedział: Wasza Wysokość ma piękne konie w swoich stajniach. 
Niech mi więc da kilka takich wierzchowców do pracy na polu. Ta prośba wywołała ogólny 
śmiech w całym dworze królewskim. Czy nie jest to w pewnym sensie nasza historia, kiedy 
my zwracamy się do Boga w modlitwie jedynie po to, by otrzymać przemijające dobra. Są 
być może i tacy, którzy wstydziliby się prosić ludzi o to, o co proszą Boga w modlitwie. 
Sami czują z pewnością, jak śmieszna jest ich modlitwa. 

Pożałowania godni są ci, tak gorliwie proszą Boga o dobra doczesne, że gdy nie 
zostaną wysłuchani, zaczynają szemrać przeciwko Opatrzności Bożej, zniechęcają się lub 
też pogrążają się w głębokim smutku. Zapominają, że chrześcijanin jest stworzony nie dla 
ziemi, lecz dla nieba, i że korzystanie z dóbr tego świata ma być jedynie skutecznym 
środkiem do zasłużenia na dobra wieczne. Ci, którzy na tym świecie cierpią, powinni umieć 
przez cierpliwe znoszenie cierpień i niewygód wysłużyć sobie szczęście w innym świecie. 
Jeżeli Bóg nie uwalnia ich od tych trudności, to tylko dlatego, że wie, iż są one korzystne 
dla ich zbawienia. 
 Jeżeli będą oni prosić o poddanie się woli Bożej, zostaną z cała pewnością 
wysłuchani, i mogą dojść nawet tak daleko, że będą mogli powiedzieć za św. Pawłem: 
Moje serce raduje się ze wszystkich moich utrapień. Będą mieli również prawo liczyć na 
piękny wieniec w raju, ponieważ jest napisane: Jeżeli wraz z Chrystusem cierpieć 
będziemy, zostaniemy również wraz z Nim uwielbieni. 
 
4 ARTYKUŁ - O jakie zło możemy Boga prosić 
 
 Zbawiciel uczy nas, byśmy prosili Boga o uwolnienie nas od zła. Nie wolno nam 
więc pragnąć, by Bóg odmówił nam swojej łaski lub innych środków koniecznych do 
naszego zbawienia. Suarez uczy, że nie wolno nam pod grzechem prosić Boga, by nam lub 
komuś innemu pozwolił popełnić grzech pod pretekstem, że ten grzech spowoduje jakieś 
dobre skutki. Nigdy nie wolno czynić źle z pragnieniem, by z tego wynikło jakieś dobro. 
Ponadto miłość zobowiązuje nas do starania się o łaskę Bożą i życzenia jej naszym bliźnim. 
Suarez mówi, że gdy chodzi o zło doczesne, to pożądanie go dla siebie lub dla innych nie 
jest samo w sobie grzeszne. Zło to bowiem z moralnego punktu widzenia nie jest dobre 
ani złe, staje się natomiast dobrem, jeżeli pragnie się go ze szlachetnych pobudek i w 
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dobrym celu. Można więc prosić Boga o tego rodzaju zło z różnych powodów, a przede 
wszystkim wówczas, gdy się obawiamy, że przeciwne mu dobro może stać się szkodliwe 
dla naszego zbawienia. Można na przykład prosić Boga o bolesną chorobę, żeby ona 
zgasiła w nas płomień żądz cielesnych. Wiemy na przykład o niektórych Świętych, że 
prosili oni Boga o cierpienia, udręki, prześladowania i wzgardę. 
 Takie modlitwy są dopuszczalne, jednak nie wszystkim można je zalecać. Nie 
wszyscy bowiem są w stanie należycie wykorzystać dotkliwe cierpienia. Niekiedy takie 
pragnienie mogłoby  nawet być zuchwałym kuszeniem Boga. Wiemy, że św. Paweł 
trzykrotnie prosił o uwolnienie go od pokus, ponieważ jeszcze wówczas nie wiedział, jaką 
korzyść może z nich osiągnąć. Lepiej nawet naśladować przykład Apostoła, gdyż nie 
jesteśmy przecież bardziej święci niż on. Nie powinniśmy jednak potępiać tych, którzy 
pobudzeni przez Ducha Świętego, pragną dla siebie doświadczeń. 
 Chociaż niekiedy można bez popełnienia grzechu pragnąć doczesnego zła dla kogoś 
innego; nie można jednak życzyć komuś tego z taką pewnością, jak sobie samemu. Trzeba 
być pod tym względem bardzo ostrożnym. 
 Ten, który się o to modli, nie może jednak sobie życzyć, by sam mógł to zło na 
bliźniego sprowadzić. Grzeszy więc ten, kto się modli, by sam mógł się zemścić na bliźnim. 
Ciężko grzeszyłby ten, kto prosiłby o zło dla bliźniego, by mieć z tego osobistą satysfakcję, 
gdyż byłaby to wówczas nienawiść. Kiedy życzy się komuś zła jako satysfakcji za 
poniesione przez kogoś szkody lub wyrządzone krzywdy, popełnia się wówczas grzech 
ciężki. Inaczej byłoby wówczas, gdyby się miało na oku nie osobistą zemstę, lecz ogólne 
dobro. 
 Wolno zasadniczo prosić dla bliźniego o zło doczesne, jeżeli ma się na względzie 
wyświadczenie mu przez to innego dobra, które w porządku miłości przeważy doznane zło. 
Pragnie się bowiem wówczas nie samego zła, lecz raczej dobra, które jest większe niż 
doznane zło. Tak więc wolno życzyć komuś śmierci i prosić o nią, jeżeli ten ktoś może być 
zgubą dla narodu lub jest zdeklarowanym wrogiem Kościoła. Przy takiej prośbie zakłada 
się, że nie ma już innego wyjścia, niż śmierć danej osoby. Można również prosić o śmierć 
dla sprawiedliwego, jeżeli zachodzą poważne i uzasadnione obawy, że on nie wytrwa w 
dobrym; można prosić o śmierć grzesznika, gdy się obawiamy, że stanie się on jeszcze 
gorszym. Zawsze jednak trzeba pozostawić ostateczne rozwiązanie w ręku Boga, który 
najlepiej wie, co dla kogo jest lepsze. 
 Wydaje się, że nie jest żadną krzywdą prosić dla kogoś o jakieś doczesne 
nieszczęście, żeby on wyciągnął z tego jakiś pożytek duchowy. Może być to nawet aktem 
miłości. Nie można tu jednak działać z taką pewnością, jak w stosunku do samego siebie, 
gdyż siebie znamy lepiej i łatwiej możemy przewidzieć własną korzyść z jakiegoś 
nieszczęścia niż to, czy ktoś inny taką korzyść odniesie. Gdy chodzi o nas samych, to 
zachodzi mniejsze niebezpieczeństwo oporu, niż gdyby chodziło o bliźniego. Dlatego 
właśnie zaznaczyłem, że trzeba być bardzo ostrożnym, gdy chce się prosić Boga o jakieś 
doczesne zło dla innych. Trzeba być ponadto pewnym, że zło, o które prosimy, spowoduje 
pożądany dobry skutek i że bardzo trudno byłoby osiągnąć ten dobry skutek w inny 
sposób. 
 
5 ARTYKUŁ - Pozdrowienie anielskie czyli Zdrowaś Maryjo 
 
 Ta modlitwa zawiera, oprócz przekazanej przez Ducha Świętego pochwały dla 
Dziewicy Maryi, te modlitwy, poprzez które pragniemy zapewnić sobie opiekę tej dobrej 
Matki na czas naszego ziemskiego życia i na godzinę śmierci. Jeżeli pamiętamy, co było 
wyżej powiedziane na temat posłannictwa Najświętszej Dziewicy, łatwo zrozumiemy, że 
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zbawienną jest rzeczą jak najczęstsze pozdrawianie Jej tymi słowami, którymi najlepiej Ją 
czcimy, a równocześnie wzywamy Jej pośrednictwa. 
 Ave! Bądź pozdrowiona! Archanioł przynosi to pozdrowienie z nieba i przekazuje je 
Dziewicy. Kiedy my powtarzamy to pozdrowienie, musielibyśmy mieć wszyscy czystość i 
miłość Serafinów, gdyż sam Jezus w ten właśnie sposób często pozdrawiał swoją 
Najświętszą Matkę. Boże Dziecię, coś Ty powtarzał każdego ranka i wieczoru swojej 
Najświętszej Matce w skromnym domku nazaretańskim? Na pewno te same słowa: Ave! 
Bądź pozdrowiona! Jeżeli i my wypowiadamy te słowa z taką samą czcią i miłością, to i 
Najświętsza Dziewica odwzajemnia nam to pozdrowienie ilekroć my Ją pozdrawiamy. 
 Zdarza się często, że pozdrawiamy jakieś pyszne lub wysoko postawione osoby, 
które nam nigdy za to nie podziękują. Nie potrzebujemy się jednak tego obawiać wówczas, 
gdy mówimy do Najświętszej Dziewicy: Ave! Bądź pozdrowiona! 
 Gdy św. Bernard wstąpił do klasztoru, miał zwyczaj, przechodząc obok figury Maryi, 
skłaniać głowę i mówić: Ave Maria! Pewnego dnia figura Maryi skłoniła głowę i 
powiedziała: Bądź pozdrowiony, Bernardzie! Takie cudowne wydarzenie z pewnością nie 
będzie miało miejsca w naszym życiu. Pamiętajmy jednak, co powiedział pewien Święty, że 
Maryja jest najwdzięczniejsza i najmilsza ze wszystkich stworzeń. Żadne nasze 
pozdrowienie skierowane do Niej nie pozostanie bez podziękowania. Tym podziękowaniem 
Maryi dla nas jest błogosławieństwo i łaska, które ona nam wyprasza. 
 Ave Maria! Imieniem Dziewicy, którą pozdrawia sam Jezus Chrystus za 
pośrednictwem Archanioła i która zostanie uwielbiona wobec całego wszechświata, jest 
Maryja. Aniołowie w niebie wyśpiewują to imię „Maryja”, a wypowiadając je, pochylają się 
jak na imię Jezusa. Wysławia je również cała ziemia. Matki uczą dzieci wymawiania tego 
imienia; dziewczęta wypowiadają je z miłością w swoich modlitwach; wzywają Ją nawet 
grzesznicy; dla ludzi starszych to imię jest nadzieją na wieczną radość. Przed tym imieniem 
panicznie cofa się piekło. Dla szatanów jest ono postrachem. 
 Imię „Maryja” oznacza moc i słodycz. Moc, ponieważ określa ono „Panią”. Maryja 
jest Królową nieba i ziemi. Słodycz - oznacza bowiem także światło, Gwiazdę Morza. Jest 
ono również gwiazdą nadziei, która oświeca naszego ducha na wzburzonym morzu, 
rozprasza nasze obawy i wskazuje nam drogę do portu zbawienia. Ktokolwiek wymówił to 
imię z ufnością, do jego serca przeniknął promień pociechy, zbudziła się w nim nowa 
nadzieja i znalazł błogi pokój wśród życiowych burz. Samo wezwanie imienia Maryi 
pomogło do pokonania niezliczonych pokus. Nośmy więc zawsze to imię na swoich ustach, 
a przede wszystkim w swoim sercu. W godzinę śmierci niech nasze pobladłe usta 
powtarzają to imię razem z imieniem Jezusa, a gdy one już go nie będą mogły wymówić, 
wówczas niech sama dusza opuszczająca ciało wciąż je jeszcze powtarza. 
 Gratia plena. Napisano, że Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest pełen łaski i 
prawdy. On jest źródłem wszelkiej łaski i wylewa ją na wszystkich ludzi. Z tego 
przebogatego źródła wypływa również przeobfity strumień - Maryja, który następnie 
rozlewa niezliczonymi strumykami, którymi są dusze Świętych. Święty Bernard mówi, że 
inni ludzie otrzymują niebiańskie łaski tylko częściowo, natomiast Maryja otrzymała pełnię 
łask. Z Niej to musimy czerpać łaski przy pomocy złotego pucharu, którym jest modlitwa. 
Szczęśliwi są więc ci ludzie, którzy modlą się często do Maryi. 
 Dominus tecum. Moc i obecność Boga rozciąga się nad wszystkim. W duszy 
człowieka sprawiedliwego mieszka On przez łaskę. Jego zjednoczenie z Maryją jest 
uzależnione od ilości łaski, której On Jej udzielił, a której Ona w niepojęty sposób okazała 
się wierną. Ojciec jest z Tobą a Jego własny Syn ma być Twoim, o Maryjo! Syn jest z 
Tobą, ponieważ On chce zamieszkać w Twoim dziewiczym łonie, by w ten sposób dokonać 
naszego odkupienia. Duch Święty jest z Tobą, gdyż z Niego poczniesz Syna Najwyższego. 
Dla tego Syna Najwyższego staniesz się bliższą niż aniołowie w niebie. Do żadnego 
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bowiem anioła nie powiedział: Ty jesteś moją Matką. Tobie jedynej będzie On nadawał ten 
tytuł, a Ty będziesz Go nazywać swoim Synem; będziesz Go nosić w swoim łonie i w 
swoich ramionach; Twoje dziewicze piersi będą Go karmić; nigdy nie stracisz Go ze swych 
oczu; będziesz Mu towarzyszyć w Jego apostolskich wędrówkach; pójdziesz z Nim nawet 
na Kalwarię, a w niebie będziesz siedzieć po Jego prawicy. 
 Maryjo, wyjednaj nam łaskę, byśmy żyli zawsze z Jezusem, zarówno tu na ziemi, 
jak i później w niebie. Tutaj na ziemi, ponieważ jest konieczne, byśmy już na tym świecie 
byli z Nim zjednoczeni, jeżeli chcemy osiągnąć zjednoczenie z Nim w wieczności. Od Boga 
odrywa nas grzech śmiertelny. Trzeba go więc nienawidzić jako największe zło, brzydzić 
się nim i uciekać przed nim jak najdalej. Żeby jednak ustrzec się grzechu śmiertelnego, 
najskuteczniejszym sposobem jest nieustanne zjednoczenie serca i umysłu z Bogiem. 
Stanie się to wówczas, gdy będziemy stale o Nim myśleć, z Nim rozmawiać, słuchać Jego 
głosu i nigdy nie tracić z oczu Jego obecności. Bóg jest blisko nas, a my przed Nim 
uciekamy. O głupoto, przecież my uciekamy przed własnym szczęściem. 
 Benedicta tu in mulieribus. Debora, Judyta, Estera, godne podziwu kobiety, które 
ocaliły swój lud, są tylko niedoskonałym obrazem Maryi. Maryja bowiem zrodziła światu 
Odkupiciela. Nasza pramatka, Ewa, wraz z życiem dała nam śmierć. Natomiast Maryja, 
rodząc nam Jezusa Chrystusa, zniweczyła królestwo śmierci i grzechu i przyniosła nam 
życie nadprzyrodzone. Nie ma innej kobiety, która posiadałaby takie skarby łaski i 
błogosławieństwa, jak Maryja. Ona jednoczy w sobie chwałę dziewictwa z godnością 
macierzyństwa, ponieważ jest Matką Boga. Szczęśliwa i błogosławiona między 
niewiastami, rozdziela wszystkim z obfitości swego przebogatego błogosławieństwa. 
 Ewa przez swoje nieposłuszeństwo ściągnęła na swoje córki brzemię wstydu i 
hańby. Maryja przez swoją wierność wyzwoliła od tego ten słaby rodzaj, którego jest 
chlubą. Jako Dziewica, pociągnęła w swoje ślady całą rzeszę dziewiczych dusz, które 
stanowią najpiękniejszą ozdobę Kościoła. Jako Matka, i to Matka Boga, przywróciła 
chrześcijańskiej kobiecie, przed Maryją pogardzanej i traktowanej jak niewolnica, 
poważanie i miłość męża i dzieci. Ponieważ zaś kobiety Jej zawdzięczają cześć, jaką się 
cieszą w chrześcijańskim społeczeństwie, konieczne jest, by one wszystkie kochały i czciły 
Maryję. 
 Uwielbiając Maryję, nie możemy zapominać o Jej Boskim Synu, do którego zmierza 
cała cześć, jaką oddajemy Jego Najświętszej Matce. W Maryi nie ma nic, co nie 
pochodziłoby od Jezusa. Wszystko, co czynimy dla Jej czci, ma jako ostateczny cel 
uwielbienie Jezusa Chrystusa. Dlatego też słowa wypowiedziane przez Archanioła Gabriela 
w jego pozdrowieniu zostały uzupełnione słowami skierowanymi przez św. Elżbietę do 
Maryi, która odwiedziła swoją krewną: I błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zwykle 
drzewo stanowi o szlachetności jego owoców. Tutaj jednak Owoc rodzony przez Drzewo 
użycza mu swojej wartości. Owoc tego drzewa wyleczył wiele zła, jakie spowodował dla 
świata owoc zakazanego drzewa. Tutaj poznajemy cudowny plan Bożej mądrości, która 
chciała przywrócić światu życie w ten sam sposób, w jaki je utracił. Kobieta podała 
swojemu mężowi, a w Adamie wszystkim ludziom, zatruty owoc. Ponownie przyszła 
Kobieta i przyniosła światu owoc życia. Jest więc naszym obowiązkiem, drodzy 
chrześcijanie, połączyć swoje głosy z głosem św. Elżbiety i wołać na cześć tego Drzewa i 
jego zbawczego owocu: Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota 
Twojego, ten Owoc, który stał się dla nas odtrutką i lekarstwem przeciwko zatrutemu 
owocowi z rajskiego drzewa. Ten owoc jest błogosławiony przez aniołów i ludzi, jest On 
źródłem wszelkiej łaski i błogosławieństwa, także dla samej Maryi. Wszelki język i usta w 
niebie i na ziemi wysławia Ją i składa Jej hołd uwielbienia. Ten Owoc ma na imię Jezus, 
ponieważ On wybawił całą ludzkość od grzechu i piekła. Dlatego i my, Najświętsza Matko, 
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dołączamy do Twego imienia imię Twojego Syna, i razem je powtarzamy ustami i sercem. 
Jezus. Maryja. Jezus jest naszym zbawieniem, a Maryja jest tą, która Go zrodziła. 
 Sancta Maria, Mater Dei. Te i następne słowa pozdrowienia anielskiego dołączył 
Kościół, gdy w roku 431 na Soborze w Efezie potępił naukę Nestoriusza. Ten heretyk 
głosił, że Maryję należy nazywać Matką Chrystusa a nie Matką Boga. Odtąd  chrześcijanie 
przeciwstawiają się codziennie tej błędnej nauce, kiedy wołają do Najświętszej Dziewicy: 
Święta Maryjo, Matko Boża. 
 Święta Maryjo. Wielka jest liczba Świętych w Kościele Bożym. Maryja jest jednak 
wyjątkowo święta, ponieważ najbardziej zbliżyła się do Bożej świętości. Tu supergressa es 
universas. Sola sine exemplo placuisti Domino. 
 Matko Boża. To jest właśnie wyjątkowa godność Maryi. By Jej tę godność 
przekazać, Bóg zachował Ją od grzechu pierworodnego i od wszelkiej innej zmazy 
grzechowej, nawet najmniejszej, oraz obdarzył Ją pełnią łaski. Ponieważ jest Ona Matką 
Boga, Jej panowanie rozciąga się na niebo, ziemię i piekło. Wraz ze swoim Boskim Synem 
jest Ona wszechmocna. Jako Matka Boga jest również naszą Matką, ponieważ Bóg stał się 
Synem Maryi, aby być naszym bratem, a my przez Niego mamy się stać dziećmi Bożymi. 
Podniesieni do godności dzieci Bożych przez dzieło odkupienia, zostaliśmy również przez 
Maryję przyjęci za dzieci. Święta Maryjo, Matko Boża, w Tobie możemy złożyć całą swoją 
ufność, ponieważ Ty jesteś właściwie wszechmocna, możemy więc się oprzeć na Twojej 
matczynej miłości, bo jesteśmy Twoimi dziećmi. 
 Módl się za nami. Proś za nami, bo jesteś wszechmocną Orędowniczką. Zwróć ku 
nam moc swojej modlitwy i pozwól nam korzystać z jej przeobfitych owoców. W swojej 
dobroci uzyskaj dla nas to, czego nam brakuje. Módl się za nami grzesznymi. Jesteśmy 
biednymi grzesznikami i biednymi żebrakami u Boga. Nie mamy nic, jeżeli On nic nam nie 
da. Do znikomości naszej istoty dodaliśmy jeszcze swoje grzechy i ściągnęliśmy na siebie 
utratę łaski Bożej. Najwięksi Święci mówią, bo mają prawo tak mówić, że nawet 
sprawiedliwy upada siedem razy. 
 Maryjo, Ucieczko grzeszników, Nadziejo wątpiących, proś za nami! Odwróć od nas 
gniew swojego Syna, który ściągnęliśmy na siebie. Uzyskaj dla nas u Niego przebaczenie 
naszych grzechów. I to teraz, Maryjo, bo przeszłość nie jest już w naszym posiadaniu, 
gdyż ją przegraliśmy i nadużyliśmy jej. Przyszłość także do nas nie należy. Może już jutro 
znikniemy z widowni tego świata. teraz jednak módl się za nami i nie zwlekaj, albowiem 
nasze potrzeby są pilne. Teraz w niebezpieczeństwach wynikających z naszej biedy, w 
pokusach, które nas atakują, w niebezpieczeństwach, jakie nam zagrażają, w cierpieniach, 
które nas dręczą, teraz, o Maryjo, módl się za nami. 
 I w godzinę śmierci naszej. Jeżeli nasze życie jest tak przepełnione goryczą, to 
jakże straszna będzie nasza śmierć. W chwili naszego odejścia do wieczności, w ostatniej 
godzinie naszego ziemskiego życia, kiedy to piekło podwoi swoje wysiłki, by nas 
doprowadzić do zguby; kiedy wspomnienie naszych grzechów nasze serce będzie ogarniać 
trwoga; kiedy na myśl o strasznym sądzie ogarnie nas przerażenie, módl się wówczas za 
nami, stań przy nas i broń nas, weź nasze dusze i zanieś je na łono wiecznego Boga. 
Amen. Niech się tak stanie! Niech się tak stanie, Najświętsza Dziewico! 
 Kiedy święta Gertruda skrajnie wyczerpana leżała na łożu śmierci, mogła już tylko 
powtarzać niektóre słowa Pozdrowienia anielskiego, i to raczej sercem niż ustami. W ten 
sposób zasłużyła na możliwość ujrzenia Matki Bożej. My nie jesteśmy świętymi. Maryja 
prawdopodobnie nie ukaże się nam widzialnie. Z całą pewnością jednak będzie obecna 
przy tych, którzy w ciągu swojego życia często odmawiali tę wspaniałą modlitwę Zdrowaś 
Maryjo; modlitwę, którą powinniśmy wszyscy odmawiać wszędzie, na polu i w domu, na 
ulicy i na swoim posłaniu, a szczególnie w czasie pokus. Szczęśliwi są ci, którzy przez 
pobożne odmawianie tej modlitwy wypraszają sobie łaskę świętego życia i szczęśliwej 
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śmierci. Oni będą w niebie na wieki nieustannie wołać: Ave Maria! Biskup Dupanloup 
został wezwany pewnego dnia do ciężko chorej 20-letniej damy, córki pewnego marszałka 
Francji. Ona bowiem przypłaciła życiem wydanie na świat swojego dziecka. Kiedy do niej 
przybył, zastał ją zupełnie spokojną, podczas gdy ci, którzy ją otaczali, byli pogrążeni w 
wielkim bólu i smutku. Powiedziała ona wówczas: Czy nie sądzi ojciec, że ja pójdę do 
nieba? - Mam co do tego wielką nadzieję, odpowiedział biskup. - Ja zaś jestem zupełnie 
tego pewna - odpowiedziała chora. - Jakże to możliwe? - Od czterech lat odmawiam 
codziennie różaniec, jest więc niemożliwe, by Najświętsza Dziewica nie była teraz przy 
mnie, gdy ja pięćdziesiąt razy dziennie wołałam do Niej: Módl się za nami teraz i w 
godzinę śmierci naszej. I ta młoda kobieta, wprawdzie ze łzami w oczach, lecz z 
całkowitym spokojem i zadowoleniem, pocieszała swoich sędziwych rodziców, krzepiła 
swego biednego męża, pobłogosławiła swoje małe dziecko i w serdecznych objęciach tych, 
którzy daremnie chcieli ją zatrzymać, opuściła wszystkie zaszczyty tej ziemi by z radością 
wejść do niebieskich przybytków. 
 
 
ROZDZIAŁ TRZECI - Ubi?  Gdzie można się modlić? 
 
 Rozróżniamy modlitwę prywatną, którą każdy sam odmawia, i modlitwę publiczną, 
którą odprawia kapłan wspólnie z wiernymi. 
 Modlitwę prywatną można odmawiać wszędzie. Job modlił się na śmietniku, Jonasz 
w brzuchu ryby, Daniel w lwiej jamie, trzej Młodzieńcy w rozpalonym piecu, Ezechiasz na 
swym łożu boleści, i wszyscy zostali wysłuchani. 
 Święty Paweł pisał do Tymoteusza: Chcę, by mężczyźni wszędzie odprawiali 
modlitwy. Korneliusz a Lapide tak oto wykłada te słowa: Modlitwa prywatna może więc 
być odprawiana na każdym miejscu, nie tylko w kościele, lecz także na polu, w lesie, w 
warsztacie, na ulicy, przy stole, w łóżku i wszędzie, gdziekolwiek człowiek przebywa, a to z 
następujących powodów: Cała ziemia jest świątynią, gdyż Bóg jest wszędzie obecny i 
wszędzie przyjmuje i wysłuchuje nasze modlitwy. Ponadto modlitwa jest tak dla nas 
konieczna, jak pożywienie dla ciała. A więc podobnie jak wszędzie, gdziekolwiek 
odczuwamy głód, możemy przyjmować pożywienie, tak również wszędzie, gdziekolwiek 
człowiek potrzebuje duchowego pokrzepienia, można się modlić. 
 Wszędzie, gdziekolwiek nieprzyjaciel zagraża naszemu życiu, możemy wołać o 
pomoc, tak też wszędzie, gdziekolwiek zły duch chce nas przywieść do zguby, możemy 
wołać o pomoc do nieba. 
 Jeżeli jednak chodzi o regularną modlitwę, a nie tylko o spontaniczne wezwanie 
Boga, to Korneliusz a Lapide uczy, iż modlitwa, podobnie jak studium, wymaga 
odosobnionego miejsca, by można się było uchronić od roztargnień. Któż chciałby uczyć 
się na publicznym placu? Kiedy Jezus Chrystus zarzucał obłudnym faryzeuszom, że chętnie 
się modlą na rogach ulic, żeby ich ludzie widzieli, powiedział wówczas: Kiedy się modlisz, 
wejdź do swego mieszkania, zamknij drzwi, i módl się do swego Ojca w ukryciu, a twój 
Ojciec zobaczy cię także w ukryciu i wynagrodzi cię (Mt 6,6). Dobrze jest więc poszukać 
sobie samotności, kiedy się chce modlić prywatnie, by można było całkowicie zająć się 
Bogiem. Jeżeli jest to niemożliwe, by zamknąć się w pokoju ograniczonym ścianami, 
wówczas św. Ambroży radzi, by wejść do pokoju znajdującego się w naszym wnętrzu, w 
którym są zamknięte nasze myśli i uczucia. Do tego pokoju możemy zawsze wejść; zawsze 
jesteśmy w nim ukryci i widziani jedynie przez Boga. Podobnie radzi również św. 
Franciszek z Asyżu: Ciało jest celą, dusza jest pustelnikiem, który zawsze przebywa w swej 
celi. Gdziekolwiek więc będzie, nawet wśród ludzi, może się modlić do Boga i myśleć o 
Nim. 
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 Modlitwę publiczną należy odprawiać w jakiejś kaplicy. Chrześcijanie mogą 
budować domy Boże na każdym miejscu. Kiedy pogański kult bożków zanieczyścił ziemię, 
Żydzi mogli składać Bogu ofiary i przedstawiać Mu swoje prośby jedynie w świątyni w 
Jerozolimie. Gdy jednak Jezus Chrystus oczyścił ziemię swą najdroższą Krwią, obecnie 
możemy już wszędzie budować kościoły, Gdzie prawdziwi czciciele oddają cześć Ojcu w 
Duchu i w Prawdzie. 
 Święty Jan Chryzostom uczy, że modlitwa odprawiana w kościele ma szczególną 
skuteczność. Niewątpliwie możemy się modlić do Boga w swoich domach, lecz słowo Boże 
przyjmujemy tylko w kościele. Ludzie, czemu oszukujecie samych siebie, gdyż chociaż 
możecie odmawiać modlitwy w swoich domach, to jednak nie możecie ich tam odprawić 
tak dobrze, jak w kościele. Tam bowiem znajduje się wielu kapłanów i stamtąd wznosi się 
nieustannie wspólna modlitwa braci do Nieśmiertelnego Boga. 
 Święte miejsce samo zaprasza do modlitwy. W kościele Święci odprawiali swoje 
modlitwy, a teraz ich kości tam spoczywają. Tam dokonywały się niekiedy cuda, a Bóg 
obficie udziela swych łask. Dlatego właśnie św. Hieronim tęsknił za Betlejem i zaprosił on 
tam również święte Marcelę i Paulę (Corn. - Tim. 2. 8). Jednak obecność naszego 
Zbawiciela w tabernakulum powinna uczynić święte miejsce szczególnie nam drogim i 
napełnić nas szacunkiem dla niego. Święty Alfons Liguori mówi: „W jakimkolwiek miejscu 
odprawiamy modlitwy, zawsze są one miłe Bogu, wydaje się jednak, że Jezusowi 
Chrystusowi szczególnie podobają się modlitwy odprawiane przed Najświętszym 
Sakramentem; tym bowiem, którzy Go odwiedzają, z pewnością udziela obfitszych łask i 
Bożego światła”. 
 Gdybyśmy na pewno wiedzieli, że nasz Zbawiciel ponownie objawi się widzialnie na 
ziemi, by każdego wysłuchać, kto będzie Go prosił, by pocieszać strapionych, uzdrawiać 
chorych, odpuszczać grzechy; i gdyby miejsce Jego pobytu było dla nas dostępne, jakież 
ofiary gotowi bylibyśmy ponieść, by do Niego dotrzeć. Jeżeli więc teraz ktoś ma wiarę, 
która potrafi dać człowiekowi wielką pewność, to chyba niemożliwe, by mógł zaprzeczać 
rzeczywistej i istotnej obecności naszego Zbawiciela w Eucharystii. Czyż dlatego że Go nie 
widzimy, miałby On przestać być obecnym? Gdyby król przyjął cię na audiencji, lecz 
zasłonił sobie twarz i ręce, czyż byłaby to przeszkoda w rozmowie z nim? Szczególnie 
wówczas, gdyby było powszechnie wiadomo, że król słucha dokładnie wszystkiego, o co 
się go prosi, chociaż jest ukryty za zasłoną, to nawet gdyby się ukrywał za najgrubszymi 
zasłonami, i tak jego pałac byłby nieustannie oblegany i uważano by sobie za zaszczyt być 
dopuszczonym na taką tajemniczą audiencję. Król musiałby wówczas ustalić jakiś porządek 
audiencji i wielu odwiedzających odprawiano by z niczym, aby audiencje nie były zbyt 
uciążliwe dla króla. Jezus natomiast nikogo nie odprawia z niczym, wszystkich chętnie 
przyjmuje, i to równocześnie. Jest On wprawdzie ukryty pod postacią chleba, jednak jest 
On rzeczywiście i istotnie obecny i zawsze gotowy udzielać swoich łask tym, którzy Go o to 
proszą. 
 Zazdrościmy może tej chorej kobiecie, która dotknęła skraju szaty Jezusa, tej 
grzesznicy, która łzami obmywała Jego stopy, tym pobożnym kobietom z Galilei, które Mu 
towarzyszyły i służyły, świętemu Janowi, który spoczywał na Jego piersi, innym uczniom, 
którzy poufale z Nim przestawali, tłumom ludzi, które przyjmowały z jego ust słowa 
zbawienia. Uważamy za szczęśliwych tych wszystkich, którzy mieli szczęście Go widzieć, bo 
przecież wielu królów i proroków tego szczęścia nie miało. Idźmy więc do kościoła, a 
zobaczymy Go pod zasłoną Eucharystii. 
 W wiekach głębokiej wiary, a nawet jeszcze i dzisiaj, pielgrzymi podejmują dalekie 
podróże do Palestyny, by uczcić ślady jego stóp i miejscowości uświęcone Jego 
obecnością. Mówią im tam: Oto w tym miejscu On się urodził, tutaj prowadził swoje ukryte 
życie, tam przemienił wodę w wino, tutaj czekał na Samarytankę, tutaj znowu uratował od 



92 

 

śmierci cudzołożnicę, tutaj przywrócił niewidomym wzrok; tam uwolnił opętanych i 
przywrócił niemym mowę. Wspominanie tych cudownych wydarzeń w miejscach, gdzie się 
one dokonały, porusza serca słuchających pielgrzymów, grzesznicy nabywają ufności, 
sprawiedliwi znajdują zachętę do większej gorliwości. Nie liczą oni wydatków, trudów ani 
nawet niebezpieczeństw związanych z daleką podróżą. A przecież  Jezusa w ludzkiej 
postaci już tam nie ma. 
 Żeby się osobiście z Nim spotkać, nie ma potrzeby wyruszać za morze, lecz 
wystarczy wejść do najuboższego nawet kościółka. On się tam ukrywa, by nas nie 
przerażać widokiem swego majestatu, jednak jest tam zawsze obecny, by nas pocieszać, 
przebaczać, przynosić ulgę i ubogacać swoją łaską. Nie będą stracone te chwile, które 
poświęcimy, by Go odwiedzić, oddać Mu cześć, prosić Go i okazać Mu miłość. Nie 
uskarżajmy się więc, że jesteśmy ubodzy w cnoty i nie zaniedbujmy możliwości czerpania z 
obfitości Jego źródeł. 
 Naśladujmy  więc Świętych, którzy u stóp tabernakulum szukali skarbów łask, które 
podziwiamy w ich życiu. Świętego Benedykta Labre nazywano ubogim od 
czterdziestogodzinnej modlitwy, ponieważ on stale przebywał w tych kościołach gdzie był 
wystawiony Najświętszy Sakrament. Ten ubogi człowiek był nie tylko bogaty w świętość, 
lecz nawet doczekał się kanonizacji. 
 Kiedy hrabina Feria, pochodząca z jednego z najznakomitszych rodów hiszpańskich, 
została wdową, spędzała codziennie długie godziny przed Najświętszym Sakramentem. 
Kiedy ją pytano, co ona tam robi przez tak długi czas, odpowiedziała: „Czegoż tam się nie 
robi? Adoruje się, dziękuje się, kocha się i prosi”. A więc się modli, a jeżeli się modli, to się 
otrzymuje dla siebie i dla innych, dla żyjących i dla zmarłych. 
 Ci, których prawie nigdy w kościele nie widać, są dalecy od takiego usposobienia 
Świętych. Jest bardzo wielu nieszczęśliwych, którzy sami się wykluczają ze społeczności 
Kościoła, ponieważ trzymają się z dala od miejsc świętych, od chrześcijańskich 
nabożeństw, od Eucharystii i Komunii świętej. Trzeba się poważnie obawiać, że ci, którzy 
już na tej ziemi wyłączają się od społeczności dzieci Bożych, mogą być w wieczności za 
zawsze odłączeni od wspólnoty wybranych. 
 Żeby uniknąć tego nieszczęścia, wstępujmy często do kościoła i starajmy się 
uczestniczyć we Mszy świętej i w innych publicznych modlitwach. Nasze modlitwy będą 
wspierane przez modły naszych współbraci, i w ten sposób będą mocniejsze i bardziej 
skuteczne. Zresztą choćbyśmy sami byli w kościele, to powinno być dla nas większą 
pobudką do gorliwej modlitwy, by nasza modlitwa była dla Zbawiciela radosną pociechą. 
 
 
ROZDZIAŁ CZWARTY - Quibus auxiliis? Środki, które czynią modlitwę skuteczną 
 
 Jest rzeczą konieczną, by modlitwę wspierały dobre uczynki. Uczy nas tego prorok 
Jeremiasz w następujących słowach: Podnieśmy serca i ręce ku niebu. Serce i ręce 
podnosi ku niebu ten, kto wspiera modlitwę dobrymi czynami. Kto bowiem się modli, lecz 
zaniedbuje dobre czyny, ten wznosi tylko samo serce. Kto spełnia dobre czyny bez 
modlitwy, wznosi jedynie same ręce. Nie może być doskonała modlitwa tego, którego 
życie nie zgadza się z jego modlitwą. Prorok Izajasz woła: Zerwijcie więzy bezbożności. 
Dzielcie swój chleb z głodnymi, a gdy ujrzycie nagiego, przyodziejcie go. Wówczas możecie 
wołać do Pana, a On was wysłucha. Święty Cyprian mówi, że nasze modlitwy są milsze 
Bogu, jeżeli je łączymy z dobrymi czynami. 
 Kto słucha tego, czego Bóg od niego żąda, ten zasługuje również by Bóg go 
wysłuchał. Podobnie jak oliwa w lampie podtrzymuje płomień, tak dobre czyny 
podtrzymują pobożność i ufność, z jaką należy się modlić. Ten, który w dzień sądu 
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wynagrodzi sprawiedliwych za ich dobre czyny i jałmużny, już tu na  ziemi wysłuchuje 
tych, którzy obok modlitwy spełniają także dobre czyny. Jakie dobre czyny powinny 
towarzyszyć naszym modlitwom? Sam Bóg poucza nas tymi słowami: Modlitwa z postem i 
jałmużną jest lepsza niż gromadzenie skarbów złota. Modlitwa sama w sobie jest słaba. 
Jeżeli chcesz, by wzniosła się ona do nieba, św. Augustyn zaleca dać jej dwa skrzydła: 
post i jałmużnę. 
 
1 ARTYKUŁ - Post i pokuta 
 
 Post rozumiemy nie tylko jako pokutę polegającą na jednorazowym posiłku w ciągu 
dnia, lecz także jako każdy akt umartwienia. Umartwienie cielesne i duchowe, przede 
wszystkim zaś skruszenie serca, płacz i łzy bardzo wzmacniają naszą modlitwę i 
skuteczniej skłaniają Boga, by przyszedł z pomocą utrapionej duszy. Kiedy pióra ptaka są 
mokre i brudne, nie może on się wznieść w powietrze. Podobnie jest z człowiekiem, który 
nie chce pokutować i jest obciążony przyjemnościami i dobrami tego świata. Trudno mu 
jest wówczas wznieść się myślą do Boga. Mimo to musi się on modlić, gdyż bardzo 
potrzebuje Bożej pomocy. By sobie jednak tę pomoc wyprosić, powinien praktykować 
umartwienie, nawet wówczas, gdy nie może znieść ścisłego postu. Kiedy Jonasz z Bożego 
polecenia zagroził miastu Niniwie całkowitym zniszczeniem, jego mieszkańcy zaczęli się 
modlić, pościć i pokutować we włosiennicy i popiele, i Bóg się nad nimi zlitował. 
 W czasie, kiedy Holofernes ze swoim wojskiem zagrażał Judei, cały lud rozpoczął 
nieustanne modły do Pana. Mężczyźni i kobiety korzyli się przed Nim w modlitwie i w 
poście. Kapłani przywdziali szaty pokutne, a dzieci leżały na ziemi z twarzą zwróconą ku 
świątyni. Machabejczycy postępowali więc podobnie jak Niniwici i wyprosili sobie 
wysłuchanie i wybawienie. 
 Anna, matka Samuela, przez skruchę i łzy wyprosiła sobie syna, a ponadto 
wyjednała dla niego u Boga łaskę proroctwa. Także Dawid przez skruchę i łzy wyprosił 
sobie przebaczenie popełnionego cudzołóstwa i zabójstwa, a prorok w imieniu Boga 
powiedział mu: Nie umrzesz, albowiem Pan przebaczył ci twoje grzechy. 
 Przez skruchę i łzy Tobiasz wyjednał dla siebie przywrócenie wzroku i pociechę w 
swoim ubóstwie. Archanioł Rafał powiedział do niego: Radość niech będzie zawsze z tobą, 
bądź dobrej myśli, gdyż Bóg wkrótce cię uzdrowi. Święty Augustyn, wyjaśniając słowa 
Pisma świętego: Tobiasz wzdychał i modlił się ze łzami, mówi: „Modlitwa wznosi się, a 
miłosierdzie zstępuje. Chociaż niebo jest bardzo wysoko, a ziemia bardzo nisko, Bóg 
jednak przyjmuje głos tego, który ma czyste sumienie. On wysłuchuje nas nawet 
wówczas, gdy wzdychamy, chociaż nic nie mówimy. Wystarczy Mu, że widzi te strumienie 
łez płynące z naszych oczu. Szybciej wysłuchuje naszego płaczu niż naszego głosu. 
 Dlatego właśnie usilnie zalecamy tym, którzy znajdują się może w stanie grzechu 
śmiertelnego, by swoją modlitwę łączyli z doskonałym żalem za grzechy. Maria Magdalena 
uzyskała przebaczenie, kiedy zaczęła obmywać łzami stopy Jezusa. Święty Grzegorz z 
Nazjanzu mówi, że łzy pobożnych są podobne do potopu i obmywają świat z grzechu. 
Święty Jan Climacus nazywa łzy drugim chrztem. Święty Jan Chryzostom mówi, że nie ma 
nic piękniejszego niż oczy, z których płyną łzy jak życiodajny deszcz, a łzy spływające po 
policzkach zdobią płaczącego jak klejnoty. Dlatego mówi się również, że łzy pokuty są 
bardziej nieznośne dla szatana niż ogień piekielny. 
 Antypater pisał do Aleksandra Wielkiego, by się poskarżyć na  obrazę, jaką mu 
wyrządziła jego matka Olimpia, i domagał się zadośćuczynienia. Aleksander przeczytał 
spokojnie jego skargi i powiedział: Antypater nie wie, że jedna łza mojej matki może 
wymazać to, co on może napisać. Jedna łza żalu szczerze wylana przez grzesznika szybko 
wymazuje wszystko, nawet największe obrazy wyrządzone Bogu. Jakże wielka jest moc łez 
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pokutnych! One zwilżają niebo i zmiękczają ziemię, gaszą ogień piekielny i wymazują 
wyrok potępienia, na jaki grzesznik u Boga się naraził. Święty Wawrzyniec Justiniani woła: 
O pokorna łzo, do ciebie należy władza i królestwo. Ty się nie obawiasz sądu 
sprawiedliwego Sędziego, ty nakazujesz milczenie oskarżycielom twoich przyjaciół; nic ci 
nie przeszkodzi w dotarciu do Boga. Jeżeli sama do Niego dotrzesz, to nie będziesz 
powracać z pustymi rękami. Można jeszcze powiedzieć, że ty triumfujesz nawet nad 
Niezwyciężonym, ty ujarzmiasz Wszechmocnego, otwierasz niebo i zmuszasz piekielnego 
nieprzyjaciela do ucieczki. Błogosławieni, którzy się smucą i płaczą nad swoimi grzechami, 
albowiem zostaną pocieszeni. Zresztą, czyż nie są pocieszeni już na tej ziemi? Czyż 
bowiem jedna łza, wylana z powodu swoich grzechów, nie zawiera więcej radości niż 
wszystkie światowe uroczystości? 
 
2 ARTYKUŁ - Jałmużna 
 
 Święty Cyprian powiedział, że kto nie jest miłosierny, ten nie będzie mógł uzyskać 
żadnego miłosierdzia. Święty Jan Chryzostom nawiązuje do zalecenia, jakie Bóg dał 
swojemu ludowi, by nie przychodził do Niego z pustymi rękami: „To zalecenie było 
skierowane do Żydów, lecz w jeszcze większym stopniu dotyczy ono nas. Właśnie dlatego 
przy wejściu do kościoła znajdują się ubodzy, by nikt z pustymi rękami nie wchodził do 
domu Bożego, lecz aby przyniósł ze sobą jałmużnę. Jeżeli chcecie wejść do kościoła i tam 
prosić Boga o miłosierdzie, to najpierw sami praktykujcie miłosierdzie. Uczyńcie najpierw 
Boga swoim dłużnikiem i dopiero wtedy Go proście. Dajcie najpierw Jemu, a następnie 
domagajcie się swojego długu wraz z procentem. Taki sposób postępowania wcale nie 
obraża Boga, przeciwnie bardzo się Bogu podoba. Gdy Go prosić będziecie, dając 
jałmużnę, On okaże się dla was wdzięcznym. Proście Go o coś w zamian za to, coście Mu 
dali, a On wam wszystko zaraz zwróci, nawet z procentem. Dlatego zachęcam was. Żeby 
zostać wysłuchanym, nie wystarczy wznieść ręce do nieba, lecz trzeba je wyciągnąć ku 
ubogim. Kiedy wyciągniecie ręce ku ubogim, sięgniecie wówczas aż do nieba, a waszą 
jałmużnę przyjmie Ten, który tam siedzi na tronie. Jeżeli wyciągniecie tylko puste ręce, 
cofniecie je również puste z powrotem”. 
 Święty Augustyn mówi podobnie jak św. Jan Chryzostom: „Czyńcie dla swoich 
bliźnich co jest w waszej mocy; czyńcie to z radością, a wasza modlitwa z pewnością trafi 
do nieba. Modlitwa ma jako skrzydła dwa rodzaje jałmużny. Jakie są te dwa rodzaje 
jałmużny? Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; dawajcie, a będzie wam dane. 
Istnieje jałmużna wyświadczona sercem, kiedy odpuszczacie braciom wszelkie urazy; 
istnieje również jałmużna wyświadczona przy pomocy dóbr materialnych, kiedy dzielicie 
swój chleb z ubogimi. Praktykujcie więc jedną i drugą, by waszej modlitwie nie brakowało 
jednego skrzydła. 
 Jałmużna materialna rozważana sama w sobie, mówi św. Tomasz, powoduje tylko 
taki skutek, że łagodzi biedę człowieka ubogiego. Jeżeli jednak rozważa się ją z punktu 
widzenia jej pobudek, którymi są miłość do Boga i bliźniego, wówczas przynosi ona 
również owoce duchowe, a nawet zobowiązuje ubogiego do modlitwy za tego, który mu 
jałmużny udziela. Tak więc możemy teraz łatwiej zrozumieć, że jałmużna w dużym stopniu 
przyczynia się do otrzymania tego, o co się modlimy. Jeżeli już mówimy o jałmużnie, to nie 
należy pod tym terminem rozumieć jedynie tego, co dajemy ubogim. Należy tu również 
brać pod uwagę wszelkie dobre dzieła, które służą zarówno dobru materialnemu naszych 
bliźnich, jak też również ich wiecznemu zbawieniu. Należą do nich między innymi Dzieło 
Rozkrzewiania Wiary, Dziecięctwo Świętego Franciszka Salezego, Grosz Świętego Piotra, 
Szkoły Apostolskie, powołania do kapłaństwa, katechizacja małych dzieci, dobre rady, 
napominanie błądzących, pocieszanie smutnych i płaczących, znoszenie błędów naszych 
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bliźnich itp. To wszystko jest dziełem miłosierdzia, które zjednywa nam Boga, by miał nad 
nami litość, zgodnie ze słowami naszego Zbawiciela: Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni dostąpią miłosierdzia. Nie ma więc nikogo, chociażby był najuboższy, kto nie mógłby w 
jakiś sposób dawać jałmużny pojętej szeroko w sposób wyżej wspomniany. Każdy może w 
ten sposób pomóc swojej modlitwie, by znalazła dostęp do Bożego tronu. 
 W życiorysie św. Franciszka możemy przeczytać bardzo charakterystyczny szczegół. 
Gdy on pewnego dnia modlił się na górze Alverno, ukazał mu się Pan w ognistej kuli i 
polecił mu złożyć potrójną ofiarę. Święty odpowiedział: Panie, ja całkowicie należę do 
Ciebie, mam tylko habit i pasek, a tak wszystko należy do Ciebie. Wówczas pan kazał mu 
włożyć rękę w zanadrze i ofiarować Mu wszystko, co tam znajdzie. Franciszek uczynił to i 
znalazł tam trzy błyszczące złote monety, które natychmiast ofiarował Panu. Zrozumiał 
również Franciszek, że te trzy proste dary ofiarne symbolizowały trzy zakonne cnoty, a 
mianowicie posłuszeństwo, czystość i ubóstwo, których wartość przewyższa wszystko złoto 
świata, a które stanowiły te dary ofiarne, których Bóg domagał się od niego. Z tego 
możemy się przekonać, że nie możemy zbliżać się do Boga z pustymi rękami, gdy się 
modlimy, uczestniczymy we Mszy świętej i przyjmujemy Komunię świętą. Ofiarujmy Mu 
wówczas postanowienie przełamywania się w tym, co stanowi największą przeszkodę w 
naszej doskonałości. Przyrzeknijmy Mu praktykować jakieś heroiczne cnoty lub 
przynajmniej ofiarować Mu swoje serce oczyszczone z wszelkiej ziemskiej miłości, by On je 
wypełnił swoją miłością. Bardzo pożyteczne jest naśladowanie tych pobożnych osób, które 
odprawiały następujące dwa ćwiczenia. Najpierw ofiarujmy Bogu to, przez co, naszym 
zdaniem, najbardziej Mu się spodobamy, czyli to, czego On przede wszystkim od nas 
oczekuje. Następnie prośmy Go o dary, których najbardziej potrzebujemy. W tym celu 
wprowadźmy w duchu naszego Zbawiciela jako Bożego lekarza we wszystkie swoje 
zdolności i ukażmy Mu wszystkie choroby i słabości każdej z nich. W ten sposób podczas 
każdej Komunii świętej otrzymamy jakieś szczególne łaski. Praktykowali to św. Katarzyna 
ze Sieny i św. Robert Bellarmin. Mogłoby się to również stać naszą praktyką. 
 
 
ROZDZIAŁ PIĄTY - Cur?   Intencja, jaką trzeba mieć podczas modlitwy 
 
 Modlitwa jest aktem moralnym i może nam zjednać zasługi. Bez udziału woli jednak 
nie ma żadnego aktu moralnego i zasługującego. Dlatego podczas modlitwy trzeba mieć 
wolę czyli intencję modlenia się, uproszenia sobie czegoś u Boga lub oddania Mu czci. Jest 
rzeczą oczywistą, że ten, kto śpi lub ten, kto jeszcze nie doszedł do używania rozumu, 
właściwie się nie modli, chociażby nawet wypowiadał ustami jakieś słowa, gdyż nie wyraził 
on woli modlenia się. Nawet ten, kto już doszedł do używania rozumu może zastanawiać 
się nad słowami Ojcze nasz lub jakiejś innej modlitwy Kościoła, może je czytać dla 
rozrywki lub dla nauczenia się ich na pamięć, lecz jeżeli nie ma on intencji rozmawiania z 
Bogiem ani proszenia Go o coś, ten się nie modli. Nikt nie rozmawia z ludźmi bez 
zaangażowania swoich myśli i zwracania uwagi na to, co mówi. Nie można więc rozmawiać 
z Bogiem bez takiego zamiaru i woli. Nie jest jednak konieczne, by wyrazić tę intencję w 
chwili samej modlitwy; wystarczy, że się ją wyrazi przedtem i że się udaje na modlitwę ze 
względu na tę intencję. Nie jest również konieczne, by została ona wyrażona formalnie; 
wystarczy, że się ma wolę oddać cześć Bogu i wypełnić swój obowiązek, kiedy należy 
odmówić jakąś określoną modlitwę. 
 Bez woli modlenia się, która powoduje właściwą intencję modlitwy, nie ma 
właściwie mowy o żadnej modlitwie. Modlitwa jest aktem czci Bożej i ostatecznym jej 
celem jest chwała Boża. Jeżeli nie chce się Boga chwalić, wówczas się nie modli. Tej 
istotnej intencji uwielbienia Boga i uproszenia sobie czegoś u Niego przeciwstawia się 
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jedynie wola uzyskania u Niego czegoś złego, gdyż ten, kto odważyłby się zwrócić się do 
Boga z podobną prośbą, jak już wyżej wspomnieliśmy, nie tylko nie czciłby Boga, lecz 
nawet obrażałby Go ciężko. 
 Obok tej istotnej dla modlitwy intencji istnieją również intencje uboczne, które 
wprawdzie nie niweczą właściwej natury modlitwy, lecz mogą ją jednak zmieniać. W 
rzeczywistości można mieć podczas modlitwy najrozmaitsze cele i zamiary. Można 
odprawiać modlitwę dla próżnej chwały, kiedy się chce być widzianym przez ludzi. Kiedy 
główna intencja jest zła, odbiera ona wszelką zasługę nawet tak świętej czynności, jaką 
jest modlitwa. Sprawa ma się jednak inaczej, jeżeli na początku modlitwy mieliśmy zamiar 
uwielbić Boga, lecz w czasie trwania modlitwy włączyły się jakieś uczucia próżności Jeżeli 
te uczucia były dobrowolne, prawdopodobnie zmniejszyły zasługę modlitwy, lecz 
całkowicie tej zasługi nie zniweczyły. Musimy więc nieustannie usuwać z naszych myśli i 
czynów wszelkie negatywne aspekty. Człowiek widzi to, co się przejawia na zewnątrz, lecz 
Bóg patrzy w serce - mówi Duch Święty. Boga interesuje bardziej intencja niż sama 
modlitwa. Im szlachetniejsze i wznioślejsze są nasze intencje, tym bardziej wartościowa 
jest w oczach Bożych nasza modlitwa. 
 W rzeczywistości mogą być najrozmaitsze rodzaje intencji. Niektóre z nich nie są 
ani złe, ani dobre, i można je nazwać czysto ziemskimi, np. gdy ktoś się modli, by 
otrzymać konieczne dobra doczesne. Nie jest to oczywiście nic złego, lecz nie świadczy to 
bynajmniej, że dana osoba wznosi się wysoko ponad doczesne zainteresowania. 
 Istnieją szlachetne i święte intencje, jak np. przebaczenie naszych grzechów, 
nabycie cnót, pogłębienie miłości ku Bogu, wytrwanie w dobrym do końca i wieczne 
zbawienie. Na nie powinniśmy przede wszystkim kierować naszą uwagę. Nawet wówczas, 
gdy prosimy o potrzebne nam dobra doczesne, możemy je łatwiej otrzymać, jeżeli 
dołączymy intencję, że pragniemy otrzymać przede wszystkim łaskę Bożą, która jest 
naszym pokarmem duchowym. 
 Istnieją wreszcie intencje wzniosłe i Boże. Są to takie, które miał podczas modlitwy 
nasz Boski Zbawiciel, kiedy przebywał na ziemi, które ma teraz w niebie, kiedy składa 
swemu niebieskiemu Ojcu hołdy czci, dziękczynienia i błagania o nieskończonej wartości. Z 
całą pewnością wszystkie hołdy aniołów, świętych, a także Najświętszej Dziewicy, razem 
wzięte, pozostają daleko w tyle za najkrótszą nawet modlitwą, za najkrótszym 
westchnieniem naszego Boskiego Zbawiciela podczas Jego ziemskiego życia, zanoszonym 
do niebieskiego Ojca. Modlitwa Jezusa miała nieskończoną wartość, ponieważ pochodziła 
od osoby Boskiej. Bóg dlatego powiedział, że ma upodobanie w swoim umiłowanym Synu, 
ponieważ Jego hołdy były jedynie godne Jego majestatu i wielkości. 
 Dlatego też Kościół domaga się od swoich sług, którzy otrzymali święcenia, by 
przed modlitwą brewiarzową łączyli się z intencjami naszego Boskiego Zbawiciela, 
odmawiając następującą modlitwę: Panie, w zjednoczeniu z tą Boską intencją, z jaką Ty 
sam na ziemi chwaliłeś Boga, ofiarujemy Ci te święte Godziny. Kościół uważa więc, że nie 
ma nic lepszego dla jego sług niż zjednoczenie się w modlitwach z intencjami Boskiego 
Zbawiciela. Wynika stąd, że dla każdego chrześcijanina, który się modli, nie ma nic 
bardziej zbawiennego, niż podbudowanie swojej modlitwy Boża intencją: Panie, pragnę Cię 
wielbić, dziękować Ci i prosić Cię wspólnie z Jezusem, Twoim Synem, i postępować tak, jak 
On postępował. Łączę swoje uwielbienia, dziękczynienia i prośby nie tylko z modlitwami 
wybranych w niebie i Najświętszej Dziewicy, lecz także z uczuciami Twojego Boskiego 
Syna, z takim zamiarem, by one uzupełniły to, czego brakuje mojej modlitwie, z 
pragnieniem oddania Ci czci, jaka Ci się należy, oraz uproszenia tego, by Twoje imię było 
wielbione przez wszystkie narody ziemi, by nawrócili się wszyscy grzesznicy, 
niechrześcijanie i niewierzący, by sprawiedliwi coraz bardziej się uświęcali, by wszystkie 
dusze pokutujące zostały wybawione z czyśćca i przyjęte do wiecznej szczęśliwości. 
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 Idąc za radą swojej matki Rebeki, Jakub przywdział szaty swojego starszego brata 
Ezawa i zbliżył się do swojego ojca Izaaka, którego wzrok był już tak osłabiony, że już 
nikogo nie mógł rozpoznać, i ucałował go. Kiedy starzec poczuł zapach szat Ezawa, z 
wielką radością udzielił mu swego ojcowskiego błogosławieństwa, mówiąc: Oto woń, jaką 
roztaczają szaty mojego syna, przypomina mi woń kwiecistych pól, które Pan 
pobłogosławił. Bóg niech ci udzieli z rosy niebieskiej i z żyzności ziemi, obfitości pszenicy i 
wina... Będziesz panował nad swoimi braćmi, a synowie twojej matki kłaniać ci się będą. 
 Przywdziejmy więc, zgodnie z zachętą naszej matki, Kościoła, zasługi naszego 
starszego Brata, Boskiego Zbawiciela, przez zjednoczenie naszych modlitw z Jego 
modlitwami. Bóg Ojciec zamknie wówczas oczy na niedoskonałość naszej modlitwy, 
ponieważ poczuje On doskonałą woń modlitw swojego Syna, którego nieskończona miłość 
do ludzi i gorliwość o Jego chwałę jest Mu tak miła. Następnie pobłogosławi nam i obsypie 
nas łaskami nieba, a jeżeli będzie to korzystne dla naszego zbawienia, obdaruje nas 
również obficie dobrami doczesnymi. Wówczas będziemy we czci u innych ludzi, i 
będziemy bogatsi i mocniejsi, niż ci nasi bracia, którzy tych tajemniczych szat nie 
przywdziali. 
 
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY - Quomodo?  Jak należy się modlić? 
 
 To pytanie zawiera dwa aspekty. Najpierw można bowiem zapytać, jakie są rodzaje 
i kategorie modlitwy, a następnie jak należy się modlić, by zostać wysłuchanym, czyli 
innymi słowami, jakie właściwości powinna mieć nasza modlitwa. Na te pytania 
odpowiemy w dwóch kolejnych artykułach. 
 
1 ARTYKUŁ - Różne sposoby modlitwy 
 
 Jeżeli nie wznosi się swego serca do Boga, wówczas nie ma modlitwy. Jeżeli jednak 
serce modli się samo, bez wymawiania ustami słów, wówczas mamy do czynienia z 
modlitwą wewnętrzną, czyli z rozmyślaniem. Jeżeli natomiast ustami wyrażamy pragnienia 
naszego serca, wówczas odprawiamy modlitwę ustną. Teraz omówimy poszczególne 
sposoby modlitwy. 
 
§ 1.  Modlitwa wewnętrzna czyli rozmyślanie 
 
 Ten przedmiot wymaga obszerniejszego omówienia. By jednak uzyskać pełniejsze 
opracowanie na temat modlitwy wewnętrznej, poruszymy tutaj jedynie rzeczy bardziej 
praktyczne, nie zaniedbując jednak tego, co istotne. Przyjrzymy się więc teraz kwestii 
ważności wewnętrznej modlitwy oraz sposobowi, w jaki należy ją odprawiać. Do tego 
dołączymy uwagi na temat podstawowych pojęć kontemplacji i na temat aktów 
strzelistych. 
 
1.  Ważność modlitwy wewnętrznej 
 
 Święty Alfons Liguori trafnie zauważa, że ludzie, którzy nie rozmyślają, raczej mało 
się modlą lub modlą się źle, ponieważ nie mają przyzwyczajenia do myślenia o Bogu, 
wznoszenia do Niego serca, ani też nie są przeniknięci myślą o Jego obecności i o innych 
ważnych prawdach naszej wiary. Jest to więc niezmiernie ważne dla naszego zbawienia, a 
szczególnie dla uświęcenia, by się poważnie zająć modlitwą wewnętrzną czyli 
rozmyślaniem. Sprawy wiary nie mogą być dostrzegane, jak przedmioty materialne, 
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cielesnymi oczyma, lecz jedynie w sposób duchowy poprzez myślenie i rozważanie. Jeżeli 
więc nie przeznaczymy pewnej ilości czasu na przemyślenie wiecznych prawd, a zwłaszcza 
naszych obowiązków, Bożych doskonałości, Jego miłości i wyświadczonych nam 
dobrodziejstw, trudno nam wówczas przyjdzie oderwać się od stworzeń i oddać Bogu całe 
swoje serce. 
 Na modlitwie pozwala nam Bóg poznać znikomość rzeczy ziemskich i wartość spraw 
niebieskich, oraz wyzwala serca, które się nie przeciwstawiają działaniu Jego łaski, 
napełniając je ogniem swojej miłości. Dlatego właśnie powiedział święty król Dawid: 
Podczas mego rozmyślania zapłonął ogień świętej miłości. Święty Alfons Liguori mówi, że 
podobnie jak żołnierz przez różne ćwiczenia wojskowe uczy się walczyć, tak też i 
chrześcijanin przez ćwiczenie się w modlitwie wewnętrznej uczy się kochać Boga. Im 
większe kroki robimy w modlitwie wewnętrznej, tym większa staje się nasza świętość. 
Rozmyślanie jest źródłem wewnątrz ogrodu. Jego dobroczynne wody ożywiają kwiaty i 
inne rośliny. Jeżeli zasypiemy źródło w ogrodzie, wówczas kwiaty opadną, rośliny zwiędną 
i wszystko będzie usychać i ginąć. Podobnie i rozmyślanie pomnaża w nas miłość i daje 
nam siłę do wzrastania w cnotach. Jeżeli ono ustanie, wówczas dusza stanie się jak ziemia 
bez wody. Bez rozmyślania trudno jest ustrzec się grzechu śmiertelnego. 
 Natomiast jest rzeczą niemożliwą, by człowiek, który wytrwale rozmyśla, mógł 
trwać w stanie grzechu. Przy pomocy rozmyślania codziennie postępuje on naprzód na 
drodze doskonałości. Kto mało kocha wewnętrzną modlitwę, ten również mało kocha 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
 Święty Bonawentura pisze: „Jeżeli chcesz cierpliwie znosić przeciwności i trudy tego 
życia? Rozmyślaj więc wytrwale! Jeżeli chcesz mieć potrzebną siłę i cnotę do 
przezwyciężenia pokus szatańskich? Praktykuj rozmyślanie! Jeżeli chcesz utemperować 
swoją własną wolę i umartwić swoje pożądliwości oraz złe skłonności. Przyzwyczajaj się do 
rozmyślania! Jeżeli chcesz umieć rozpoznawać chytrość szatana i uniknąć jego zasadzek? 
Nie ma na to lepszego sposobu niż rozmyślanie. Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie i radośnie 
kroczyć trudną drogą pokuty i pracy? Rozmyślaj! Jeżeli chcesz oddalić od siebie uciążliwy 
balast niemądrych myśli i próżnych trosk? Tylko rozmyślaj! Jeżeli chcesz się nasycać 
owocami pobożności i napełniać się stale dobrymi myślami i czystymi pragnieniami? Nie 
zapominaj o rozmyślaniu! Jeżeli chcesz umocnić swoje serce w jego dążeniu do Boga. 
Praktykuj przede wszystkim rozmyślanie! Jeżeli chcesz usunąć ze swego życia wszelkie 
występki i wzbogacić je wszelkimi cnotami? Dam ci tę samą odpowiedź: rozmyślaj!” 
Podczas rozmyślania otrzymujemy bowiem łaski Ducha Świętego i to Boże namaszczenie, 
które wszystkiego nas uczy. Podczas rozmyślania człowiek wznosi się aż do kontemplacji i 
zostaje zaszczycony mistycznymi objęciami swego Oblubieńca. 
 Święty Dionizy mówi, że rozmyślanie jest jaśniejącym łańcuchem, po którym 
możemy się łatwo wspinać do góry, trzymając się go mocno obydwoma rękami. Można je 
również przyrównać do drabiny Jakuba, po której człowiek, jak śmiertelny anioł, wstępuje 
ze stopnia na stopień, z cnoty do cnoty, z łaski do łaski, aż dojdzie do Boga, który stoi w 
górze i czeka, byśmy się z Nim zjednoczyli. Rozmyślanie jest podobne również do 
ognistego wozu Eliasza, który unosi człowieka ku niebu. 
 Święty Jan Chryzostom mówi, że czego dokonuje słońce na ziemi, tego samego 
dokonuje rozmyślanie wewnętrznie w ludzkiej duszy. Słońce oświetla, ogrzewa, rozwesela i 
ożywia. Również i rozmyślanie rozlewa w naszym umyśle strumienie światła, ożywia naszą 
wolę, daje naszemu sercu poczucie czystej radości i ożywia naszą duszę przez łaskę, którą 
nam uprasza. Gdyby odebrać ziemi słońce, wówczas zapanowałyby na niej ciemności, 
zimno, smutek i śmierć. Podobnie również dzieje się z człowiekiem, który nie rozmyśla. 
Jego duch jest pogrążony w ciemności, siła woli jest zahamowana, serce przepełnione 
goryczą; jego dusza jest martwa, lub przynajmniej zdąża ku śmierci. Rozmyślanie jest 
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korzeniem wszelkiego dobra, matką wszelkich cnót. Ono nosi na swoim łonie ludzi, którzy 
mu się oddają, karmi ich, wychowuje i daje im siłę do działania, łagodzi ich cierpienia i 
prowadzi ich do doskonałości. 
 Byłoby zbyteczne przytaczanie tu całej nauki świętych Ojców Kościoła i mistrzów 
życia duchowego na temat ważności rozmyślania, gdyż możemy wziąć sobie do serca, co 
nam mówi prorok Jeremiasz: Spustoszona jest cała ziemia, ponieważ nie ma nikogo, kto 
by wszedł w siebie i rozmyślał. Kto nie rozmyśla, ten nie zna dostatecznie Boga ani siebie 
samego. Nie jest on przeniknięty chrześcijańskimi prawdami, które tylko powierzchownie 
dotykają jego serca, nie mogą nim wstrząsnąć ani mu zasugerować postanowienia 
odważnego i konsekwentnego dążenia do dobra. Jak można wówczas zrozumieć: 
konieczność unikania grzechu, poskramiania namiętności, miłowania Boga i nie 
przeceniania samego siebie oraz innych stworzeń. 
 Słusznie można więc powiedzieć, iż wszelkie zło pochodzi stąd, że się zbyt mało 
zastanawiamy i nie wchodzimy w siebie. Zapytaj ludzi, którzy uważają siebie za zdolnych 
do wypowiadania się na temat chorób trawiących dzisiejsze społeczeństwo. Jedni będą 
szukać przyczyn w braku wiary, drudzy w rozluźnieniu obyczajów, inni znowu w 
bluźnierstwach, a jeszcze inni - w desakralizacji niedzieli. Są to grzechy, lecz możemy 
stwierdzi za Fenelonem, że wynikają one z jeszcze większego zła, które jest źródłem 
wszelkich innych. Nikt nie wchodzi w siebie i nie rozważa. Oto jest źródło każdego zła. 
Gdyby wszelkie sprawy rozważano w sercu, wówczas wiara byłaby silniejsza i żywsza, 
obyczaje nabrałyby znowu chrześcijańskiego charakteru, Bóg byłby czczony, a Jego dzień 
byłby szanowany. 
 Jeżeli człowiek nie rozważa, wówczas nie kieruje nim rozum, lecz jego namiętności. 
Co czynimy, gdy chcemy przeszkodzić innym w popełnianiu zła? Stawiamy im przed oczy, 
co jest haniebne i zgubne w ich karygodnych planach. Jeżeli posłuchają naszych 
przekonywań, wówczas rezygnują ze swoich złych zamiarów. Dlaczego więc nie 
postępujemy podobnie względem samych siebie? Dlaczego nie rozważamy, kiedy jesteśmy 
gotowi do popełnienia błędu, którego nie radzilibyśmy nawet swojemu wrogowi, jak 
haniebnie chcemy obrazić Boga i wprowadzić w błąd swój własny rozum i jakie straszne 
kary ściągamy na siebie. Kto odważyłby się popełniać zło, gdyby rozważał sprawiedliwość i 
majestat Najświętszego Boga, przed którego oczyma chciałby grzeszyć; gdyby uważnie 
przyjrzał się głębokiej przepaści piekła, która mu w tej chwili poważnie zagraża. 
 Kiedy Filistyni pojmali Samsona, najpierw pozbawili go oczu. Podobnie postępuje 
szatan w stosunku do tych, których prowadzi na swym pasku. Najpierw go zaślepia, 
następnie pozbawia go wiary, lub przynajmniej przeszkadza mu w rozmyślaniu nad 
prawdami wiary. Nie mogąc wyrwać ludziom oczu, zamyka im je, co właściwie na jedno 
wychodzi. Bowiem człowiek z zawiązanymi oczyma tak samo nic nie widzi jak niewidomy. 
Kto chodzi w ciemnościach, nie wie dokąd idzie - powiedział Jezus. Bardzo trzeba się więc 
obawiać, że człowiek, który nie rozmyśla, może się łatwo stoczyć w przepaść na pastwę 
wiecznego ognia. Trzeba więc rozmyślać, aby się uświęcać. Odnosi się to do wszystkich; 
nie tylko do żyjących w świecie, lecz i do tych, którzy żyją w klasztorach. Ci ostatni mogą 
się łatwiej oddawać rozmyślaniu. Niemniej jednak i oni muszą się wystrzegać, by czar 
światowej próżności ich nie zwiódł. Tak jedni jak i drudzy są powołani do doskonałej 
miłości chrześcijańskiej i muszą się starać ją osiągnąć, gdyż nie jest ona zarezerwowana 
dla jakiegoś jednego stanu, lecz przeznaczona dla wszystkich ludzi bez wyjątku, 
niezależnie od tego, w jakim stanie żyją. Do wszystkich bowiem powiedział Jezus Chrystus: 
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Wielka to pociecha dla tych, 
którzy żyją w świecie. Oni także mogą, jeżeli chcą, tak samo gorąco kochać Jezusa 
Chrystusa, jak karmelitanki, chociaż nie rozporządzają tymi samymi środkami. Muszą i oni 
jednak praktykować modlitwę wewnętrzną. Muszą się również pilnie oddawać rozmyślaniu, 
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jeżeli chcą tak kochać Boga jak święta Monika i wiele innych świętych kobiet, dziewcząt 
oraz świętych mężów chrześcijańskich, którzy żyli w świecie i budowali ten świat swoim 
przykładem. Święty Alojzy Gonzaga mówi, że bez częstego rozmyślania nie można dojść 
do wysokiej doskonałości. 
 Mogą nas jednak zapytać, jak to zrobić, by można było w świecie oddawać się 
rozmyślaniu? Jak znaleźć na to czas? A czy to mało czasu traci się w świecie? Poświęćcie 
na modlitwę wewnętrzną tylko ten czas, który przeznaczacie na nadmierne spanie, 
długotrwałe uczty, niebezpieczne odwiedziny, plotkowanie, przesadną toaletę, próżne 
zabawy itd., wówczas znajdzie się na rozmyślanie o wiele więcej czasu, niż go mają 
zakonnicy. Gdyby ubogi widział, że ktoś wyrzuca złote monety do rzeki, z całą pewnością 
prosiłby go, by mu je dał. Gdy więc widzimy, jak ludzie tracą tak wiele godzin, na pewno 
nie zażądamy zbyt dużo, jeżeli zaproponujemy im, by poświęcili jedną lub przynajmniej pół 
godziny dziennie na rozmyślanie. 
 Święty Franciszek Salezy zrobił w tym względzie następującą uwagę: „Ciekawość, 
żądza sławy, niepokój, nieuwaga i lekkomyślność względem ostatecznego celu naszego 
życia sprawiają, że mamy w życiu tysiąc razy więcej przeszkód niż przedsięwzięć, 
rozproszeń niż działania i zajęć niż pracy. Od miłości Boga nie oddala nas prawdziwa i 
regularna praca zawodowa, lecz raczej próżne i zbyteczne zajęcia, którym się oddajemy. 
Chociaż Dawid i święty Ludwik Francuski podczas wojny i pokoju żyli w ciągłym 
niebezpieczeństwie, w trudach i różnych zajęciach, nie przestawali jednak wznosić wciąż 
serca ku Bogu i śpiewać: Co ja mam w niebie lub na ziemi oprócz Ciebie, Boże mojego 
serca, moje dziedzictwo na wieki. Rozmyślając, nie tylko nie traci się czasu, lecz zyskuje 
się nawet wiele, ponieważ uczymy się w ten sposób porządnego życia i bezpiecznie 
zdążamy ku prawdziwemu celowi życia. Któż odważyłby się powiedzieć, że czas 
przeznaczony na karmienie ciała koniecznym pożywieniem, na konieczne dla zdrowia 
godziny snu, jest czasem straconym? Przecież w ten sposób odzyskujemy zużyte siły i 
znowu jesteśmy zdolni do wykonywania ciężkiej pracy. Istnieje jednak również i dla duszy 
odpowiedni pokarm i czas odpoczynku, które ona znajduje w obfitości podczas 
rozmyślania. Jeżeli więc nie może ona przez wewnętrzne rozmyślanie odzyskać swoich sił, 
jest wówczas niezdolna do pełnienia dobra. 
 Zresztą możemy sercem i myślą zjednoczyć się z Bogiem podczas pracy i innych 
zajęć codziennego życia. Święta Katarzyna ze Sieny miała wiele zajęć z gotowaniem dla 
całej licznej rodziny, w której ona była dwudziestym piątym dzieckiem, nie była przecież 
mniej zjednoczona z Bogiem, niż gdyby żyła w domu modlitwy. Zbudowała sobie ona 
sanktuarium w swoim sercu, w którym nieustannie przestawała z Jezusem Chrystusem. 
 Gdyby się ktoś obawiał, że rozmyślanie może być dla niego zbyt suche, to możemy 
go zapewnić wraz z Duchem Świętym, że przestawianie z Bogiem nie rodzi goryczy. Nuda i 
niechęć, które nieraz przy tym odczuwamy, bywają spowodowane przez brak wiary i 
miłości do Boga. Jak to możliwe? Odczuwamy przyjemność podczas polowania, łowienia 
ryb, gdy podziwiamy piękno gór i wspaniałych budowli miejskich, kiedy przestajemy z 
ukochaną osobą, nawet w ciemnościach, gdy jej nie widzimy. Czemu więc nie mielibyśmy 
znajdować radości przy pracy dla własnego zbawienia, podczas rozważania tajemnic wiary 
i przestawania z Bogiem? Jeżeli jednak ta nuda czy niechęć są próbą ze strony Boga, 
wówczas musimy jeszcze gorliwiej trwać na modlitwie. Nasz Zbawiciel, który przebywa w 
tabernakulum potrzebuje nawet posągów do ozdoby swego ołtarza, a święty Franciszek 
Salezy zauważa, że suche wyroby cukiernicze są właśnie najlepsze, a suchy chleb jest 
bardziej pożywny niż mleko. 
 Zresztą ta duchowa oschłość nie trwa zwykle zbyt długo, jeżeli jesteśmy wierni 
Bogu. Zdaniem świętego Alfonsa Liguori, podczas rozmyślania Bóg udziela zwykle tym, 
którzy są Mu drodzy, duchowych pociech, a tym, którzy Go miłują, daje przedsmak 
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wiecznej radości, jaką im przygotowuje w niebie. Zwolennicy świata nie rozumieją tego 
wprawdzie i lekceważą radości niebieskie, ponieważ kosztują jedynie przyjemności 
ziemskich. Czemu więc nie chcą chociaż raz zakosztować radości niebieskich? Gdyby 
chociaż raz ich zakosztowali, wówczas wyrzekliby się wszystkich światowych przyjemności i 
zamknęliby się w jakiejś celi, by tam przestawać z samym Bogiem. Wewnętrzna modlitwa 
bowiem nie jest niczym innym, jak tylko trwałym przestawaniem człowieka z Bogiem. 
Człowiek wyraża w ten sposób swoje duchowe refleksje, życzenia i obawy, oraz zanosi do 
Niego swoje prośby. Bóg natomiast pozwala słyszeć swój głos w sercu i poznać swoją 
dobroć i miłość dla niego, oraz to, co chce, by człowiek dla Niego czynił: Wyprowadzę ją 
na pustynię i tam będę przemawiał do jej serca - mówi Bóg przez proroka Ozeasza. 
 Niektórzy obawiają się rozmyślania, gdyż mają wówczas roztargnienia. 
Nieprzyjaciel, który dobrze zna wielkie korzyści, jakie z tego czerpiemy, robi wszystko, by 
nas do tego zniechęcić. Jeżeli jednak na początku mamy dobrą intencję modlenia się bez 
roztargnień, to chociaż nie uda się nam to w trakcie modlitwy, możemy być zupełnie 
spokojni, ponieważ nie ponosimy żadnej winy. Usuńmy więc wszelkie przyczyny 
roztargnień i starajmy się w miarę możliwości o duchowe skupienie. Jeżeli stwierdzimy 
roztargnienie, zwróćmy spokojnie swoją myśl ku Bogu i upokorzmy się przed Nim z 
powodu naszej niestałości. Święty Franciszek Salezy pisze: „Chociażbyś podczas swojego 
rozmyślania nic innego nie robił, jak tylko wciąż wytrwale umieszczał swoje serce u boku 
Jezusa Chrystusa, skoro tylko zauważysz, że się od Niego odwróciło, to twoje rozmyślanie 
będzie dobrze odprawione, a twoje wytrwałe ćwiczenie będzie miłe twojemu Boskiemu 
Oblubieńcowi”. 
 Niektórzy są przekonani, że nie mogą rozmyślać z powodu braku religijnego 
wykształcenia i nie wiedzą jak się rozmyśla. Przede wszystkim trzeba sobie zapisać 
głęboko w sercu, że Bóg często objawia małym to, co ukrywa przed mądrymi i 
roztropnymi tego świata. Pobożny brat zakonny na wschodniej pustyni płakał nieustannie 
podczas wykonywania swojej pracy w kuchni. Pytano go więc o przyczynę tego płaczu. 
Odpowiedział, że na widok ognia myślał o piekle i o tych, którzy w nim cierpią. Brat Idzi 
odznaczał się wielką prostotą. Zazdrościł św. Bonawenturze jego wielkiej wiedzy. Sądził 
bowiem, że wykształcony św. Bonawentura potrafi bardziej kochać Boga niż on. Święty 
Bonawentura jednak wyprowadził go z tego błędu. Pewnego razu brat Idzi zwrócił się z 
radością do przechodzącej kobiety i zawołał: „Dobra kobieto, ciesz się, ty też bowiem 
możesz tak bardzo kochać Boga jak brat Bonawentura, który jest wielkim uczonym”. 
Musimy nieraz podziwiać bardzo wielu pokornych ludzi, którzy żyją w stałym zjednoczeniu 
z Bogiem. Nic więc łatwiejszego, jak tylko poprosić swojego spowiednika, by pouczył nas, 
w jaki sposób trzeba rozmyślać. Poniżej postaramy się wyjaśnić bardzo prosty sposób 
rozmyślania. 
 
2.  Sposób rozmyślania 
 
 Celem przyjścia z pomocą pobożnym ludziom, którzy pragną kochać Boga i 
uświęcać się, a nie mieli sposobności nauczenia się sposobu rozmyślania, postaramy się 
przedstawić tutaj najprostszy i najłatwiejszy sposób kontaktowania się z Bogiem. 
 Żeby się przygotować do rozmyślania, trzeba się starać żyć w jak największym 
skupieniu ducha. Podobnie jak zmącona woda nie może odbić wyraźnie naszej twarzy, tak 
też rozproszony przez różne drobnostki i roztargniony człowiek nie potrafi odbić w sobie 
podobizny Boga. 
 Wieczorem poprzedniego dnia trzeba określić przedmiot rozmyślania w następnym 
dniu oraz owoce, jakie chcemy z tego rozmyślania wyciągnąć. Najlepiej jest wziąć w tym 
celu jakąś książkę. Mogą służyć do tego celu wszystkie książki omawiające problemy 
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pobożności. Można również znaleźć książkę zawierającą rozmyślania na różne tematy, a 
szczególnie na temat cierpień i śmierci naszego Zbawiciela. Święty Alfons Liguori mówi, że 
najważniejszą przyczyną tego, że Jezus Chrystus jest tak mało kochany na świecie, jest to, 
że ludzie są niedbali i niewdzięczni i nie chcą zadać sobie odrobiny trudu, by przynajmniej 
od czasu do czasu rozważać, ile Syn Boży za nas wycierpiał i jak wielką miłość okazał nam 
przez swoje cierpienia. Święty Albert Wielki pouczał, że codzienne, chociaż krótkie, 
rozmyślanie o cierpieniach Chrystusa jest bardziej owocne niż poszczenie we wszystkie 
piątki o chlebie i wodzie i biczowanie się aż do krwi. Święty Bonawentura mówi: „Kto 
rozważa cierpienia Chrystusa, znajduje tam w obfitości wszystko, co jest dla niego 
konieczne i pożyteczne, tak że nie potrzebuje już nigdzie więcej tego szukać”. Niezależnie 
od tego, w jakim stanie znajduje się nasza dusza, w rozważaniu tych gorzkich cierpień 
znajdujemy wszelkie zbawcze środki zaradcze przeciwko naszemu złu, wszelką pomoc i 
pociechę, których pragnie nasze serce. 
 Kiedy nadejdzie czas rozmyślania, trzeba sobie znaleźć w miarę możliwości jakieś 
spokojne miejsce. Następnie trzeba stanąć w obecności Boga i prosić Go o łaski i światło. 
Można wezwać na pomoc Najświętszą Dziewicę Maryję, świętego Józefa, swojego Anioła 
Stróża i tych Świętych, których najbardziej czcimy. Następnie otwieramy książkę, przy 
pomocy której przygotowaliśmy swoje rozmyślanie. 
 Małe dzieci chodzą jedynie na nogach tych, którzy je noszą i czekają aż przyjdzie 
czas, kiedy to będą mogły posługiwać się swoimi własnymi nogami. Jeżeli my sami nie 
potrafimy się zdobyć na jakieś dobre myśli ani na jakieś pobożne przemyślenia, musimy 
korzystać z pomocy innych, korzystając z napisanych przez nich książek. Gdy święta 
Teresa nie miała książki podczas rozmyślania, była jak żołnierz bez broni. Przez 17 lat stale 
posługiwała się książką. Podczas czytania trzeba naśladować gołębia, który zaczerpnąwszy 
dziobem trochę wody, podnosi głowę do góry, żeby ją połknąć. Podobnie trzeba czynić po 
każdej myśli, którą przeczytamy. Święty Eligiusz posługiwał się książką podczas 
rozmyślania, często jednak przerywał czytanie i swoją książkę oblewał łzami. Chociaż król 
go wołał, on jednak nie przerywał swojej modlitwy dopóki nie nadszedł czas jej 
zakończenia. My także przerywajmy czytanie, by przemyśleć to, co nas przy czytaniu 
zainteresowało, by wznieść swoje serce do Boga i zrobić odpowiednie postanowienia. 
Potem wracajmy do książki, by znowu po pewnym czasie przerwać czytanie i postąpić w 
ten sam sposób. Jako przedmiot rozmyślania możemy także wziąć z dużym pożytkiem 
przykazania Boże. Święty Ignacy Loyola uczy nas tego rodzaju rozmyślania słowami: 
Najpierw w modlitwie przygotowawczej wypraszam sobie u Boga łaskę oświecenia, by się 
przekonać, w jaki sposób wykroczyłem przeciwko dziesięciu przykazaniom. Proszę również 
o łaskę i pomoc do poprawy na przyszłość i doskonalszego poznania przykazań Bożych, 
aby je wypełniać ku większej Jego chwale i ku uwielbieniu Jego najwyższego Majestatu. 
Następnie przechodzę do pierwszego przykazania, i badam siebie, jak je zachowałem i w 
jaki sposób je przekroczyłem. To badanie trwa przez czas mniej więcej trzech Ojcze nasz i 
trzech Zdrowaś Maryjo. Jeżeli w tym czasie odkryję jakiś błąd, proszę wówczas Boga o 
przebaczenie i odmawiam Ojcze nasz. W podobny sposób przeglądam każde z dziesięciu 
przykazań Bożych. 
 Jeżeli na ogół nie przekraczamy jakiegoś przykazania, wówczas jego przeglądanie 
nie musi trwać tak długo, jak przeglądanie innych przykazań. Na ogół trzeba przeznaczać 
mniej lub więcej czasu na przeglądanie przykazań i na poszukiwanie błędów w zależności 
od tego, czy mniej lub więcej wykraczamy przeciwko danemu przykazaniu. Ta uwaga 
odnosi się przede wszystkim do grzechów głównych. Kiedy już zbadałem siebie w zakresie 
wszystkich przykazań i oskarżyłem się wobec Boga, proszę Go o łaskę i potrzebną pomoc 
do poprawy na przyszłość, oraz kończę swoje rozmyślanie odpowiednią rozmową ze 
Zbawicielem. W podobny sposób można się badać odnośnie grzechów głównych, w jaki 
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sposób ulegałem poszczególnym pożądliwościom. By lepiej poznać popełnione błędy, 
trzeba je porównywać z siedmioma przeciwnymi im głównymi cnotami. Wówczas będzie 
łatwiej podjąć postanowienie eliminowania ze swego życia poszczególnych pożądliwości i 
starania się ze wszystkich sił o nabycie przeciwnych im cnót. 
 Można również w podobny sposób badać wszystkie swoje zdolności duchowe, jak 
rozum, wolę, pamięć i wyobraźnię, by się przekonać, w jaki sposób ich używaliśmy. Jeżeli 
zostały one nadużyte, prosimy Boga o przebaczenie, przyrzekając równocześnie na 
przyszłość używać ich ku większej chwale Bożej. Następnie można rozważać na temat 
używania zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku, badając, jakie grzechy 
zmysłowości popełniliśmy za pośrednictwem tych zmysłów, i postanawiając czuwać nad 
nimi i korzystać z nich jak najlepiej za przykładem naszego Zbawiciela i Jego Najświętszej 
Matki. 
 Innym rodzajem rozmyślania, pochodzącym od św. Ignacego, jest rozważanie na 
temat najważniejszych modlitw chrześcijańskich. Można je przeprowadzić w następujący 
sposób: Najpierw odmawia się klęcząc lub siedząco, zależnie od możliwości danej osoby, 
modlitwę przygotowawczą. Można przy tym zamknąć oczy, lub zwrócić je na jakiś 
odpowiedni przedmiot, lecz bez ciągłego rozglądania się. Następnie przechodzimy do 
pierwszych słów Ojcze nasz i rozważamy je tak długo, aż zasmakujemy w znaczeniu i 
porównaniach zawartych w tej modlitwie, a zwłaszcza w wyrażeniu „Ojcze”. Podobnie 
postępujemy z innymi słowami modlitwy Ojcze nasz. Gdy zakończymy z tą modlitwą, 
odmawiamy w zwykły sposób Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga i Witaj Królowo. 
 Gdyby jednak tak wypadło, że jedno lub dwa słowa wystarczyłyby do wypełnienia 
czasu przeznaczonego na rozmyślanie, i znaleźlibyśmy w tym otuchę, miłość i duchową 
pociechę, wówczas można spokojnie na tym poprzestać, a gdy upłynie czas rozmyślania, 
odmówić w zwykły sposób pozostałą część modlitwy Ojcze nasz. Jeżeli podczas tego 
rozmyślania rozważaliśmy tylko poszczególne słowa, wówczas podczas następnego 
rozmyślania odmawiamy w zwykły sposób słowa już rozważone i zaczynamy rozmyślać 
nad następnymi słowami. Kiedy zakończymy rozmyślanie nad słowami modlitwy Ojcze 
nasz w ciągu jednego lub kilku dni, wówczas rozpoczynamy w ten sam sposób rozmyślanie 
nad Pozdrowieniem anielskim i innymi modlitwami. Rozpoczęte rozważanie tych modlitw 
trzeba kontynuować przez określony czas i nie należy ich przerywać. 
 Gdy się czujemy wewnętrznie pociągnięci do trwania przy Bogu, można wówczas 
zaprzestać rozumowego roztrząsania przedmiotu, by złożyć swoje serce w Bogu, 
wypoczywać przy Nim i jednoczyć się z Nim wewnętrznie. Czas, w którym kosztujemy 
miłości Boga, czujemy się przez Niego akceptowani, odczuwamy Jego spokojne 
oddziaływanie, całkowicie Mu się oddajemy, wyrażając swoje akty cnót, do których 
czujemy się szczególnie pociągnięci, nie jest bynajmniej stracony. Święta Teresa 
powiedziała: "Zdarza się często na świecie, że dwie bogate duchowo i kochające się osoby, 
doskonale się rozumieją bez żadnych znaków, na podstawie samego tylko spojrzenia". 
 Jeżeli spodoba się Bogu dać ci pewne poznanie tego, co się dzieje w niebie, poddaj 
się tej rozmowie bez słów, która jest językiem naszej niebieskiej Ojczyzny. Szczególnie 
ważne jest czynienie wielu aktów cnót pod adresem Zbawiciela podczas rozmyślania, a 
przede wszystkim na jego końcu. Te często powtarzane akty są właśnie najdoskonalsze ze 
wszystkiego. Święty Alfons Liguori mówi, że jest bardzo pożyteczne zanosić do Boga 
częste modlitwy o udzielenie nam łaski oświecenia, poddania się Jego woli, wytrwania w 
dobrym, a przede wszystkim łaski świętej, pokornej i ufnej miłości. Doktor Kościoła podaje 
również rację tej swojej rady. Mówi on, że gdy rozmyślamy, poznajemy swoje obowiązki, a 
gdy się modlimy, otrzymujemy łaski potrzebne do ich wypełnienia. Jaką zaś korzyść 
mielibyśmy z poznania naszych obowiązków, jeżeli ich nie wypełnimy. Nasza wina wobec 
Boga byłaby wówczas jeszcze większa. Możemy więc sobie rozmyślać dowoli, lecz nigdy 
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nie wypełnimy naszych obowiązków, jeżeli nie będziemy prosić Boga o łaski do ich 
wypełnienia. Jeżeli podczas rozmyślania nie staramy się prosić Boga o potrzebne łaski, by 
wytrwać w dobrym do końca, to nie zrobimy tego również w innym czasie. Żeby je 
otrzymać, można pod koniec rozmyślania odmówić kilka modlitw ustnych, a nawet częściej 
je powtarzać, jeżeli cierpimy na duchową oschłość lub ogarnia nas senność. Żeby zaś 
podczas tej praktyki nie tracić czasu, Doktor Kościoła zaleca wzbudzanie pewnej ilości 
aktów miłości, około pięćdziesięciu aktów ofiarowania siebie, pięćdziesięciu aktów 
strzelistych, by uzyskać doskonałą miłość Boga i zgodność naszej woli z Jego wolą. Nie 
wymaga się tu bynajmniej, by odczuwać przy tym jakieś szczególne uczucie pobożności. 
Można również wzbudzać akty miłości i kierować jakieś modlitwy do Najświętszej Dziewicy. 
 Zanim zakończymy rozmyślanie, trzeba podjąć jakieś konkretne postanowienie, np. 
pracy nad usunięciem jakiejś wady, która często dochodzi do głosu lub poważniejszej 
pracy nad nabyciem jakiejś cnoty. Na koniec dziękujemy Bogu za otrzymane światło, 
prosimy Go, by nas dla miłości Jezusa i Maryi zachował w łasce i wierności Mu do końca. 
Nie zapominajmy nigdy polecać Bogu dusz czyśćcowych oraz grzeszników. Święty 
Franciszek Salezy radzi, by nigdy nie kończyć rozmyślania bez zrobienia wiązanki kwiatów, 
by się cieszyć jej wonią przez cały dzień; znaczy to, żeby nie kończyć rozmyślania bez 
wyniesienia z niego jednej lub dwóch myśli, które będą pobudzać naszą pobożność w 
ciągu całego dnia i rozpalać nasze serce miłością ku Bogu. Po rozmyślaniu trzeba się 
usilnie starać wypełniać nasze postanowienia przy nadarzającej się okazji. Szczęśliwi są ci, 
którzy oddają się rozmyślaniu, gdyż znajdą oni Boga, a w Nim swoje zadowolenie i 
szczęście. 
 
3.  Kontemplacja 
 
 Błogosławiony Henryk Suzo prosi w swoim dialogu odwieczną Mądrość o łatwy i 
krótki środek do osiągnięcia doskonałości, a Mądrość mu odpowiada: „Najpewniejszym, 
najbardziej korzystnym i najkrótszym sposobem zdobycia pouczenia w niewielu słowach 
odnośnie wszystkich prawd i wszystkiego, co dotyczy najwyższej doskonałości świętego i 
nieskalanego życia, jest następujący: Żyj z dala od ludzi, staraj się być czystym i wolnym 
od wszelkich wyobrażeń, które mogłyby przeniknąć do twojej duszy; unikaj wszystkiego, 
co mogłoby zniewolić twoje serce i przysporzyć ci trosk. Wznoś nieustannie swoje serce do 
ufnej kontemplacji Boga, ku której w miarę możliwości stale zwracaj oczy swego ducha, 
jak na jakiś stały przedmiot lub cel, od którego nie możesz nigdy odwrócić oczu. Do tego 
celu odnoś wszelkie mniej wzniosłe ćwiczenia, jak ćwiczenie się w pokorze, post, czuwanie 
nocne itp. Wybierz spośród nich takie, które będą ci pomagać i pobudzać do osiągnięcia 
tego celu. Przy pomocy tego środka wzniesiesz się do najwyższej doskonałości, jaką osiąga 
tylko jeden z tysięcy; zakłada się bowiem swój cel ostateczny w zewnętrznych praktykach i 
w ten sposób jest się narażonym na długotrwałe zbaczanie z drogi, a przez to jest się 
wciąż oddalonym od doskonałego życia. Nie ulega żadnej wątpliwości, że na tym świecie 
nie można się oddawać nieprzerwanej kontemplacji, lecz Ja ci tylko wskazuję, do czego 
powinieneś dążyć. Powracaj wciąż do kontemplacji, ilekroć się od niej oddalisz, a umocnisz 
się w niej tak bardzo, jak tylko w tym życiu jest możliwe”. 
 Czymże jest więc ta kontemplacja, którą Boża Mądrość zaleca błogosławionemu 
Henrykowi Suzo, jako najprostszy środek do osiągnięcia doskonałości? 
 Kontemplacja jest jeszcze doskonalszym sposobem modlitwy niż zwykłe 
rozmyślanie. Podczas rozmyślania człowiek kieruje wszystkie swoje siły duchowe ku temu, 
by szukać Boga i wznosić się ku Niemu. W kontemplacji natomiast znajdujemy Boga i 
patrzymy na Niego, wprawdzie nie twarzą w twarz, lecz oczyma wiary, która z całą 
pewnością nas uczy, że Bóg w nas mieszka, że On jest samą doskonałością i łączy w sobie 
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wszelkie doskonałości stworzeń bez żadnej niedoskonałości. Zgodnie z nauką św. Tomasza 
i Suareza kontemplacja jest ostatecznym celem ludzkiego życia. W niebie nasza doskonała 
szczęśliwość będzie polegać na tym, że będziemy oglądać duchowymi oczyma jasno i 
wyraźnie Bożą Istotę. Na tym świecie jest to niemożliwe i nie można nazywać kontemplacji 
jasnym oglądaniem Boga takim, jakim On jest. Nazywa się ona jednak tak dlatego, że jest 
prostym zrozumieniem prawdy bez współdziałania rozumu. Głównym przedmiotem 
kontemplacji jest Bóg. Na drugim miejscu mogą być nim stworzenia jako dzieła i dary 
Boże, które nam pomagają wznosić się ku Niemu. Jednak kontemplacja dzieł Bożych nie 
jest tak doskonała, jak kontemplacja samego Boga. 
 Gdyby kontemplacja była tylko prostym badaniem, nie mogłaby ona służyć 
doskonałej modlitwie i czci Boga. Jej cel musi polegać na tym, że się rozmyśla, by przez to 
dojść do prawdziwej świętości. Nie jest ona tylko działaniem ducha, lecz wola musi 
kierować ducha do kontemplacji i przez uczucie przywiązania do Boga lub Jego adoracji 
zbliżać się do Niego. To uczucie może wynikać z cnoty religijności, gdy ma się na oku 
chwałę Bożą, gdyż według nauki św. Bernarda kontemplacja jest wznioślejszą czcią 
oddawaną Bogu. Może ono również wynikać z cnoty nadziei, jeżeli się pragnie wyciągnąć z 
tego jakiś pożytek duchowy. Może wynikać również z miłości Boga i bliźniego, gdyż to 
miłość pragnie się zjednoczyć z przedmiotem, który się miłuje. Ludzie zbawieni w niebie 
miłują uszczęśliwiającą kontemplację nie tyle ze względu na własne szczęście, jakiego 
przez nią doznają, co raczej z miłości, jaka mają ku Bogu, którą ta kontemplacja stale 
uaktualnia i w cudowny sposób udoskonala. Na ziemi jednak kontemplacja jest pewnym 
udziałem i naśladowaniem kontemplacji Świętych w niebie. 
 W kontemplacji jednoczą się więc władze poznawcze z wolą duszy jak dwa 
ramiona, które chcą objąć Boga. Kontemplacja  przy pomocy samej tylko zdolności 
poznawczej bez udziału woli byłaby jedynie studium, a samo zaangażowanie woli bez 
poznania nie może istnieć, czego bowiem się nie zna, tego nie można kochać, a gdyby  
nawet się kochało, to byłaby to miłość niedobrowolna, a więc bez żadnej zasługi. 
Kontemplacja Boga pomnaża miłość, im dokładniej bowiem poznaje się doskonałości 
jakiejś istoty, tym bardziej się ją kocha. Tak właśnie Święci w niebie przez kontemplację 
Bożej istoty rozpalają się doskonałą miłością ku Niemu. To samo można powiedzieć o 
człowieku, który tym bardziej przywiązuje się do Boga, im gorliwiej Go kontempluje. 
Zachodzi tu jednak pewna różnica. Miłość zbawionych w sposób konieczny wynika z 
kontemplacji Boga i nie może się już pomnażać, ponieważ jest już pełna od pierwszej 
chwili. Na tym świecie natomiast miłość jest zawsze wolna i może wciąż wzrastać, 
podobnie jak poznanie. To poznanie zjednoczone z miłością Boga sprawia człowiekowi 
wielką radość, która, jak mówi św. Tomasz, mając charakter duchowy, przewyższa 
wszystkie inne radości cielesne i duchowe. 
 Ponieważ potrzebujemy łaski Bożej do dobrej modlitwy i rozmyślania, a 
kontemplacja jest doskonałością modlitwy, a więc bez pomocy Bożej nie może my się jej 
oddawać w sposób zbawienny. Bóg jednak jest niewątpliwie gotowy udzielić nam tej łaski, 
jeżeli my staramy się usilnie usuwać wszelkie przeszkody i szukać, znajdować i cieszyć się 
z posiadania Tego, który jest naszym ostatecznym celem i końcem. Nie chcemy tu 
poruszać niezwykłych sposobów kontemplacji, jak wizje, ekstazy, itp., których Bóg udziela 
tylko niektórym, nielicznym osobom, a więc poszukiwanie i wypraszanie sobie ich byłoby 
przesadne i daremne. Chcemy mówić jedynie o tej zwyczajnej kontemplacji, na której 
polega doskonałość modlitwy i do której nawet w naszych czasach dochodzą święte osoby, 
zarówno w klasztorach, jak i w świecie. Oby takich osób było coraz więcej dla chwały 
Bożej i dla zbawienia świata. 
 Przeszkodą w kontemplacji jest przede wszystkim brak wiary, który osłabia rozum. 
Jeżeli bowiem wiara nie towarzyszy rozumowi, jest on pozbawiony najmocniejszej 
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podpory. Czyż nie ma chrześcijan, którym nic nie mówi cała scena tego wszechświata, 
ziemi, morza i nieba? To zaślepienie wobec tych wszystkich cudów jest niczym innym, jak 
tylko osłabieniem samego rozumu. Święta Teresa w pewnym okresie swego życia stawała 
przy oknie by obserwować pola i w ten sposób wznosić się ku Bogu. W rzeczywistości jest 
bardzo łatwo wznosić się na widok stworzonego piękna ku Pięknu niestworzonemu, które 
potrafi napełnić nasze serce niezwykłym zachwytem. Czasami wystarczyło zwykłe 
spojrzenie na krucyfiks, by św. Teresę wzruszyć do łez i do jeszcze bardziej 
wspaniałomyślnego oddania się Bogu. Kontemplacja Zbawiciela, czy to na krzyżu, czy 
niebieskiej chwale, czy w jakiejś innej tajemnicy; kontemplacja  Jego Serca, tego 
sanktuarium przyozdobionego wszelkimi cnotami i ubogaconego nieskończonymi 
zasługami, tego ogniska nieskończonej miłości ku Bogu i ludziom, to wszystko bardzo 
wiele mówi człowiekowi posiadającemu żywą wiarę. Święta Teresa, ten ziemski Serafin, 
starała się usilnie i gorliwie mieć Zbawiciela zawsze przed oczyma. Ona także radzi 
wszystkim, którzy chcą robić postępy w modlitwie, by czynili to samo. Boski Zbawiciel jest 
naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem. Jest Drogą, która nigdy nie zaprowadzi na manowce; 
Prawdą, która usuwa wszelkie błędy; Życiem, które w sposób nadprzyrodzony nas ożywia. 
Ludzie obojętni o tym nie myślą. Mój Boże, pomnóż w nas wiarę, miej litość nad naszym 
rozumem, który bez wiary pogrąża się w ciemnościach i pojmuje już tylko przemijające 
wartości złota, srebra i ziemskich przyjemności. 
 Ten brak wiary pociąga za sobą inną wielką przeszkodę w kontemplacji, a 
mianowicie zbytnie przejmowanie się i zatroskanie dobrem i złem tego życia. Przepełnia 
ono głowę i serce człowieka. Nawet maleńkie, próżne i śmieszne rzeczy, jakieś usłyszane 
nowinki, wspomnienia swojej miłości własnej czy jakaś otrzymana pochwała, itp., to 
wszystko jest zdolne zajmować naszego ducha podczas modlitwy. Osoby, które nie starają 
się umartwiać swoich namiętności i nie angażują się odważnie w praktykowanie 
chrześcijańskich cnót, narażają się na niebezpieczeństwo, że nie potrafią znaleźć w Bogu 
pokoju. 
 Inną przeszkodą jest pewna ociężałość, pewien brak duchowej wielkości, 
wynikający ze zbyt małej ufności w Bogu lub z pewnej małoduszności, która sprawia, że 
pozwalamy się zatrzymać przez tak nic nie znaczące drobnostki, które nam przedstawia 
nasza wyobraźnia, zamiast obojętnie je przeskoczyć i biec ku niebu, ku Bogu, by tam, 
ponad wszystkim co stworzone, skierować swego ducha ku adoracji Tego, który, jak uczy 
nas wiara i rozum pozwala  zrozumieć, jest źródłem wszelkiej doskonałości, który jest 
nieskończonym Pięknem, Świętością, Sprawiedliwością, Miłosierdziem, Wiedzą i 
Wszechmocą. Przecież nasze zdolności poznawcze zostały stworzone dla prawdy i nic nie 
może być dla niej tak korzystne, jak zwrócenie swych oczu ku wiecznej mądrości. Nie ma 
nic godniejszego, co mogłoby natchnąć naszego ducha, wzbudzić nasz podziw i rozpalić 
miłość, która przewyższa wszelką miłość stworzoną i przygotowuje dla nas 
niewypowiedzianą pociechę. Dlatego Boski Zbawiciel powiedział o Marii Magdalenie, która 
oddawała się kontemplacji, podczas gdy Marta zajmowała się sprawami domowymi: Maria 
wybrała najlepszą cząstkę. Była to dla niej wspaniała pochwała. 
 Kiedy się dobrze rozmyśla i dostatecznie umartwia się swoje namiętności, by ich 
wymogi nam nie przeszkadzały, wówczas udaje się, przynajmniej w pewnych chwilach, 
umacniać swego ducha i serce w Bogu. Jest to kontemplacja, w której należy trwać. W 
takim bowiem przypadku, jak mówi Korneliusz a Lapide, osoba miłująca Boga opuszcza 
samą siebie i pogrąża się w wiecznej miłości, jak gdyby została zniweczona. Umarła dla 
samej siebie, żyje jedynie w samym Bogu, tylko Jego zna i miłuje. 
 Pogrąża się w niezmierzonej samotności i w głębokim mroku Bóstwa. Pożyteczniej i 
przyjemniej jest jednak w ten sposób się zatracić, niż znaleźć samego siebie. Człowiek 
wówczas pozbawia się wszystkiego, co ludzkie, przywdziewa to, co Boże, i przybiera w 
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pewnym sensie Bożą postać. Szczęśliwa ta osoba, która usunąwszy ze swej pamięci 
wszystkie wspomnienia i wszelkie stworzone obrazy, pozostawia swej zdolności 
poznawczej jedynie światło Słońca Sprawiedliwości, a swemu sercu zaleca jedynie 
spokojną miłość, która spływa na nią z Ducha Świętego jak ze źródła wiecznej rozkoszy i 
słodyczy. Osoba ta bowiem wyzwoliła się i oderwała od wszystkich rzeczy, a przez to stała 
się prosta i jasna jak zwierciadło. Od tej chwili Bóg oświeca ją promieniami jasności 
swojego wiecznego poznania. Kiedy siły duchowe tej osoby trwają w pokoju i nie chcą 
mieć nic wspólnego z niepokojem, wówczas Bóg przemawia do tej osoby i dysponuje jej 
uzdolnieniami według swego upodobania, dokonując w niej swych wspaniałych dzieł. 
Wspaniałomyślna osobo, pozostań wyzwoloną i wolną od wszystkiego i nie pozwól się 
zewnętrznie rozpraszać swoim zmysłom, lecz pozostań w sobie samej. Gdy zamkniesz 
swoje drzwi przed nimi, zwróć się z całą gorliwością ku Bogu, pogrążaj się tysiąc razy na 
dzień w głębokości Jego Bóstwa, by tam cieszyć się rozkoszą i radością. Tęsknij za 
nadprzyrodzonym zjednoczeniem swego ducha z Bogiem. Wznoś się ku Bogu, który cię 
stworzył; On jest bowiem niestworzonym i wiecznym światłem. Święty Bernard woła: „O 
szczęśliwa, nade wszystko szczęśliwa dusza, która zasługuje, by się znajdować w takiej 
sytuacji, że miłuje Boga jedynie dla samego Boga, a nie dla jakiejś swojej własnej 
korzyści; że siebie samą miłuje tylko w Bogu; i że Bóg miłuje i pochwala w niej tylko to, co 
może akceptować i miłować, to znaczy samego Siebie, gdyż tylko On sam jest godzien 
miłości tak ze strony Stwórcy, jak i ze strony stworzeń. Imię i uczucie miłości nikomu nie 
przysługuje i nikomu nie może być przyznane, tylko jedynie Tobie, o Panie. Tobie, 
prawdziwej miłości, którą jedynie należy miłować. Taka jest wola Twojego Syna w 
stosunku do nas, że On o nią błagał dla nas swego niebieskiego Ojca w następujących 
słowach: Ja chcę, by jak Ty, Ojcze, jesteś we Mnie, a ja w Tobie, tak i oni stanowili w Nas 
jedno. To jest właśnie koniec, dopełnienie, pokój, radość w Duchu Świętym, milczenie 
nieba”.  (Corn. in Joan. 17,21). 
 Przez miłość jednoczymy się z Bogiem do tego stopnia, że stajemy się z Nim 
jednym Duchem, że tkwiące w nas ziemskie skłonności i pożądania zostają równocześnie 
poskromione, a nasz duch ze wszystkimi swymi dążeniami przechodzi do Boga i przejmuje 
niejako boską postać. W ten właśnie sposób żelazo znajdujące się w ogniu całkowicie się 
rozżarza, chociaż zachowuje swoje naturalne właściwości. Także i powietrze promieniuje 
światłem, kiedy je słońce oświetla. Święty Bernard mówi: „Kto się zamyka całkowicie w 
Bogu, ten przyciąga do siebie przez wzajemną miłość miłującego go Boga, w którym on 
mieszka. Jeżeli Bóg i człowiek wzajemnie się przyciągają i jednoczą się więzią wzajemnej 
serdecznej miłości, to odważyłbym się powiedzieć, że Bóg jest w człowieku, a człowiek w 
Bogu”.   (Corn. in Joh. 17,21). 

Można by powiedzieć, że czasami tak człowiek drzemie w Bogu i prawie 
niedostrzegalnie działa przez swoją wolę. W ten właśnie sposób dziecko w półśnie sięga po 
matczyną pierś. Kiedy ona się cofnie, dziecko się budzi, zaczyna płakać i przez swoje łzy 
daje do zrozumienia, że straciło coś, co było dla niego wielkim dobrem, chociaż w półśnie 
nie było w stanie tego ocenić. Podobnie człowiek wchodzi w siebie, skupia się w Bogu, tak 
że pozornie nic nie dostrzega, nic nie słyszy i wydaje się być na pół umarłym, aż znowu 
przyjdzie do siebie. Wówczas całkowicie przebudzony, dostrzega jakie wielkie dobro 
utracił. Przy takim sposobie modlitwy własny duch i własna wola są jak gdyby uśpione, a 
sam Bóg nimi kieruje i prowadzi. Jest z nim podobnie, jak z kimś, kto wybiera się w podróż 
okrętem. On sam nic nie działa, przeważnie wypoczywa, a nawet śpi, a tymczasem okręt 
wiezie go do ojczyzny lub do upragnionego portu. Człowiek ten jest podobny do dziecka 
śpiącego na kolanach ojca. Zaufał Bogu, wszystkie swoje troski i myśli Jemu samemu 
zawierzył, i odpoczywa w Nim, mówiąc: Na Jego sercu odpocznę i zasnę w pokoju.   (Corn. 
in Cant. C. 2. na końcu). 



108 

 

 Szczęśliwy to odpoczynek i przedsmak spoczynku wiecznego. Ci, którzy go 
zakosztowali, mogą zaświadczyć, jak słodki jest Pan. Mogą się radować używaniem swojej 
pociechy. Święty Alfons mówi, że powinni się jednak strzec, by nie popadli w błędy 
kwietyzmu, jeżeli zaprzestaną wzbudzać aktów. Byłaby to wówczas uzależniająca senność. 
Jedynie bowiem przez wzbudzanie aktów można zdobywać zasługi, a spoczynek, podczas 
którego nic się nie robi, jest bezowocny. Trzeba się jednak wystrzegać, by nie wzbudzać 
aktów w stanie niepokoju i zatroskania i nie męczyć się wytężaniem wyobraźni i pamięci, 
lecz zupełnie spokojnie wzbudzać akty, do których czujemy się pobudzeni działaniem łaski, 
w ten sposób kochać, adorować, wychwalać i prosić. 
 Najważniejsze w kontemplacji jest to, by podporządkować swoją wolę woli Bożej i 
być gotowym na wszystko, czego On od nas zażąda. Zgodność naszej woli z wolą Boża 
jest najbardziej konieczna, gdyż ona właśnie udoskonala człowieka. Kto po zakończeniu 
modlitwy jest gotowy wypełniać wolę i życzenia Boga, ten odniósł największą korzyść z tej 
praktyki, chociażby nawet nie znalazł w niej spokoju ani pociechy. Wszelkie pociechy i 
słodycze bez umiłowania woli Bożej byłyby bezużyteczne. Dlatego trzeba przede wszystkim 
wpatrywać się w Boga i Nim się cieszyć, by we wszystkim wypełniać Jego najświętszą 
wolę. Tylko pod tym warunkiem można zbierać owoce obiecane przez Boskiego 
Zbawiciela: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a moje słowa w was, proście o co chcecie, a to 
się wam spełni. Taka modlitwa, gdy człowiek jest całkowicie oddany Bożej miłości i gotów 
jest spełniać wszystko, co się Bogu podoba, niezwykle skutecznie oddziałuje na Boże 
Serce. 
 Szczęśliwe są rodziny, których członkowie żyją w ten sposób. Święty Bernard mówi, 
że szczęśliwy jest dom, szczęśliwa społeczność zakonna, gdzie Marta skarży się na Marię, 
to znaczy gdzie kontemplacja spraw niebieskich tak dominuje, że ci, którzy prowadzą 
czynne życie, mają powody, by się na to skarżyć. Nieszczęśliwa jest natomiast 
społeczność, gdzie Maria skarży się na Martę, że ta cały czas poświęca na działanie, a nie 
na kontemplację. (Corn. Gen. 29. 28). 
 
4.  Akty strzeliste 
 
 Do modlitw wewnętrznych zaliczamy również wszelkie westchnienia do Boga, celem 
wezwania Jego pomocy. Chociaż bowiem można je wymawiać ustnie, to jednak zwykle 
wznosi się je wewnętrznie, zwłaszcza, gdy znajdujemy się w towarzystwie. 
 Osoby, które oddają się rozmyślaniu lub kontemplacji i które znajdują w nich 
radość, mogą uczynić z całego swojego życia nieustanną modlitwę. Ci, którzy rozumieją, 
jak bardzo potrzebujemy Boga, chociaż w sprawach duchowych niewiele zrobili postępu, 
starają się przypominać sobie o Jego obecności i nieustannie wzywać Jego pomocy. Tak 
jedni, jak i drudzy wypełniają w ten sposób polecenie naszego Boskiego Zbawiciela: 
Trzeba się zawsze modlić i nigdy nie ustawać. Słowa te znaczą, że trzeba się często 
modlić, ale nie bez przerwy, gdyż nieustanna modlitwa jest na tym świecie niemożliwa, co 
postaramy się później wyjaśnić. Aniołowie mogą się modlić nieustannie, lecz my, biedni 
wygnańcy na tej dolinie łez, możemy tylko często wznosić oczy ku naszej niebieskiej 
Ojczyźnie i do Bożego tronu, do naszego Ojca. Im częściej będziemy to robić, tym bardziej 
będziemy podobni do aniołów. 
 Nie potrzebujemy zresztą szukać Boga wysoko ani daleko od siebie. Dzięki swej 
mocy i ze swej boskiej istoty jest On zawsze przy nas. Jeżeli się potrafimy skupić 
wewnętrznie, możemy Go tam w każdej chwili znaleźć. Właśnie w ten skuteczny sposób 
znajdowała Go w swoim wnętrzu św. Teresa i bardzo żałowała tego czasu, kiedy jeszcze 
nie potrafiła Go szukać w sobie samej. Szczęśliwe są te osoby, które za przykładem św. 
Katarzyny ze Sieny w swoim wnętrzu wznoszą domy modlitwy, gdzie często spotykają się z 
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Bogiem przy pomocy częstych aktów strzelistych, czyli krótkich wezwań, które w ciągu 
dnia kierują ku Bogu, celem wyproszenia sobie Jego pomocy. Taka praktyka jest nie tylko 
możliwa, lecz również bardzo łatwa. Posiadamy przecież łaskę modlitwy, która nam zawsze 
towarzyszy. Jeżeli nawet początkowo będziemy musieli robić wysiłki, by wznosić swe myśli 
ku Bogu, to przez częstą praktykę stanie się to naszym przyzwyczajeniem. Jeżeli bowiem 
przez częste powtarzanie złych czynów nabieramy złych nawyków, to również przez 
ustawiczne powtarzanie dobrych czynów nabieramy dobrych. Jeżeli zaś już nabyliśmy taką 
sprawność, to już bez żadnego wysiłku możemy takie czyny wykonywać. Jeżeli zresztą 
kochamy Boga, to nie ma chyba nic przyjemniejszego, niż stale o Nim myśleć; wiedzieć, że 
On się w nas znajduje; w każdej chwili z Nim rozmawiać i mieć świadomość, że on nas 
słucha i odpowiada nam przez swoje łaski i dary. Czyż wówczas zwracanie się do Niego nie 
staje się naszą potrzebą? 
 Akty strzeliste są łatwe również w takim sensie, że można je wzbudzać wszędzie, 
niezależnie od tego, czy ktoś jest sam, czy też przebywa w towarzystwie; czy pracuje, uczy 
się, siedzi przy stole; podczas dnia i podczas bezsennych nocy; zarówno na wsi jak i w 
mieście. Nie zabierają one nam żadnego czasu, nie przeszkadzają nam wcale w pracy i 
interesach. Przeciwnie, sprawiają one, że nasz trud staje się przyjemniejszy i praca 
bardziej owocna. Jeżeli nawet na chwilę się zatrzymamy, to później z większym zapałem 
idziemy naprzód. 
 Chociaż akty strzeliste są krótkie i łatwe, to jednak nie są one wcale mniej 
skuteczne. Poganie wierzyli, jak mówi sam Boski Zbawiciel, że potrzeba długich modlitw, 
aby zostać wysłuchanym. Chrześcijanin nie może tak sądzić. Jemu wystarczy jedno krótkie 
wezwanie skierowane do Boga. Bóg je usłyszy i zawsze jest gotowy do wysłuchania. Mamy 
na to dowody w Ewangelii. Niewidomy powiedział po prostu do Jezusa: Panie, spraw, 
żebym przejrzał! Trędowaty powiedział: Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Święty Piotr 
wołał: Panie, ratuj nas, bo giniemy! Celnik powtarzał: Boże, bądź miłościw mnie, 
grzesznemu! Nawrócony łotr prosił: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa! Wiemy doskonale, jaki był skutek tych krótkich modlitw. 
 Za wzorem Ojców pustyni, którzy co chwilę mieli krótkie wezwania na ustach, 
mistrzowie życia duchowego potwierdzają, że takie wznoszenie swych uczuć ku Bogu jest 
najskuteczniejszym środkiem do robienia postępów w zjednoczeniu z Bogiem. Według św. 
Franciszka Salezego, ciągłe zwracanie swego serca do Jezusa może zastąpić wszystkie 
inne modlitwy. 
 Częste akty strzeliste stale podtrzymują człowieka w gorliwości, w zapale i w 
świętym usposobieniu do wykonywania aktów różnych cnót zawsze, kiedy nadarzy się ku 
temu sposobność. Są one dla człowieka stałym źródłem bogatych zasług, pomnażają jego 
chwałę niebieską, bronią go przed złośliwym nieprzyjacielem i sprawiają, że jego pociski 
nie zdołają go zranić dzięki cudownemu zjednoczeniu z Najwyższym, do jakiego dzięki nim 
on dochodzi. Przy ich pomocy człowiek może się nie tylko bronić, lecz również może się on 
śmiać ze wszystkich pokus, gdyż, jak mówi Mędrzec: Daremnie zastawia się sieci na ptaki, 
które latają. Widzimy nieraz jak muchy unoszą się nad jakimś gotującym się płynem, 
obawiają się jednak zbytnio zbliżać do niego. Podobnie jest również ze złośliwym 
nieprzyjacielem. Ma on najmniej mocy nad sercem rozpalonym miłością. Może on krążyć 
naokoło, lecz nie może do niego dotrzeć. To serce jest dla niego zamknięte. 
 Święty Alfons Liguori mówi: „Rajem dla Boga jest ludzkie serce. Bóg kocha cię i ty 
Go kochaj. Jego rozkoszą jest, jak sam mówi, być przy tobie, niech więc twoją rozkoszą 
będzie przebywanie z Nim i spędzanie razem z Nim całego czasu swego śmiertelnego 
życia. W Jego pełnym miłości towarzystwie możesz zakosztować szczęśliwej wieczności. 
Wypracuj więc sobie nawyk rozmawiania z Nim z bezgranicznym zaufaniem jak z 
najbardziej zaufanym przyjacielem, który cię najbardziej kocha”. 
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 Chociaż z Bogiem należy rozmawiać z głębokim szacunkiem, czego domaga się 
Jego obecność, jest jednak wielkim błędem sądzić, że nie można z Nim obcować z pełnym 
zaufaniem bez wykroczenia przeciwko Bożej bojaźni, do jakiej jesteśmy zobowiązani 
względem Jego majestatu. Posiada On nieskończony majestat, lecz równocześnie także 
nieskończoną dobroć i miłość. W Bogu znajdziesz najbardziej wzniosłego Pana, lecz także 
najbardziej godnego miłości Oblubieńca, jakiego tylko mógłbyś mieć. Nie narazisz się 
bynajmniej na żadną wzgardę z Jego strony, lecz przeciwnie, uradujesz Go bardzo, jeżeli 
będziesz Mu okazywał naturalne i serdeczne zaufanie, jakie okazujesz swojej matce. 
Posłucha, jakimi słowami On cię zachęca, byś przyszedł do Niego, i jakie pieszczoty ci 
obiecuje: Będziecie jak dzieci noszone na rękach piastunek i pieszczone na kolanach; jak 
kogo własna matka pieści, tak ja was pocieszę. Dla matki jest wielką przyjemnością wziąć 
dziecko na kolana, podać mu pokarm i obsypać je pieszczotami. Podobnie również podoba 
się Bogu traktować ludzi, którzy są Mu drodzy, z podobną troskliwością, gdyż są Mu oni 
oddani bez zastrzeżeń, całą swoją ufność pokładają w jego dobroci. 
 Bądź przekonany, że nie masz takiego przyjaciela ani brata, ojca ani matki, ani też 
oblubieńca, który kochałby cię bardziej niż Bóg. Nasze wewnętrzne obcowanie z Nim 
będzie dla nas przyjemne i uszczęśliwiające. Można Mu więc nadawać najbardziej czułe 
imiona. Można Go sobie przedstawiać jako swego Boskiego Zbawiciela, jak gdyby był 
obecny przy naszym boku, lub pomyśleć sobie, że całujemy Mu stopy i zwilżamy je łzami, 
jak Magdalena; że spoczywamy na Jego Sercu, jak św. Jan na Ostatniej Wieczerzy. Można 
się również posługiwać krucyfiksem, często się zwracać ku niemu, wpatrywać się weń we 
dnie i w nocy, całować go z miłością, prosząc Boskiego Zbawiciela o łaskę, by można było 
dla Niego żyć i umierać. 
 Takie wezwania można dowolnie wybierać, zależnie od pragnienia i potrzeby serca. 
Święta Katarzyna ze Sieny miała zawsze na ustach słowa Dawida, które Kościół tak często 
powtarza w świętym Oficjum: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku 
ratunkowi memu. Cassien mówi: Nigdy nie przestawajcie podczas swojej pracy i w 
podróży powtarzać tego wiersza. Jeżeli się do tego przyzwyczaicie, to nawet we śnie 
będziecie go powtarzać. Niech będzie to pierwsze słowo, jakie wypowiecie po swoim 
przebudzeniu, pierwszą waszą myślą i modlitwą po wstaniu z łóżka. Niech ten wiersz 
towarzyszy wam w ciągu dnia we wszystkich czynnościach aż do udania się na spoczynek. 

Pokutnica Taida powtarzała nieustannie: Ulituj się nade mną, Ty, któryś mnie 
stworzył. Święty Leonard radzi nam wypowiadać ze skruchą: O mój Jezu, miłosierdzia. 
Niekiedy można się zadowolić wymawianiem najświętszych imion: Jezus, Maryja, Józef. 
Można również posłużyć się inwokacją obdarowaną odpustami dla członków Stowarzyszeń 
Świętej Rodziny: Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. 
 Przez częste powtarzanie podobnych wezwań możemy cały swój dzień pracy i całe 
swoje życie zamienić w nieustanne rozmyślanie, można w ten sposób podtrzymywać 
świętą zażyłość z Bogiem i cieszyć się pokojem podczas obcowania z Nim, tak że gdy z 
własnej winy zaniedbamy je, odczujemy to bardzo boleśnie. 
 Kwilę jak pisklę jaskółcze - wołał święty król Ezechiasz. Pisklęta jaskółcze nie 
przestają kwilić, by wyprosić sobie u swojej matki pożywienie. To samo winniśmy i my 
czynić, jeżeli leży nam na sercu wytrwanie w łasce Bożej. Musimy bez ustanku wołać do 
Boga, błagać Go o pomoc, aby uniknąć śmierci grzechu i czynić postępy w świętej miłości. 
 W ciągu przeszło czterdziestoletniej działalności kapłańskiej spotkałem osoby, które 
chociaż żyły wśród świata, uważały za wielki błąd, jeżeli kiedy w ciągu dnia straciły z oczu 
obecność Boga, lub odczuwały wielki niepokój, gdy zapomniały o Nim myśleć, i 
natychmiast bez zwłoki do Niego powracały. Jeżeli więc te wiersze, które tu piszemy, 
zdołają pomnożyć liczbę takich osób, będzie to dla nas wielką pociechą, a dla tych, którzy 
nas zrozumieją, będzie wielkim szczęściem. Ci, którzy stale są zjednoczeni z Bogiem, 
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przeżywają swoje pełne dni. Jakże wiele tych aktów powtarzanych w ciągu dnia i łask, 
które są owocem takiego obcowania z naszym Panem i Zbawicielem! 
 
§  2    Modlitwa ustna 
 
 Modlić się ustnie, to znaczy, jak wszyscy wiemy, wypowiadać ustami formułę 
modlitwy, podczas gdy serce wznosi się do Boga. Rozróżniamy modlitwę prywatną, 
modlitwę w rodzinie i modlitwę publiczną. Będziemy teraz mówić o każdym z tych 
rodzajów. 
 
1.    Modlitwa prywatna 
 
 Święty Tomasz mówi: „Modlitwą prywatną jest taka modlitwa, którą poszczególny 
człowiek odmawia za siebie lub za innych”. Nie ma konieczności wymawiania słów 
modlitwy ustami (żadne prawo do tego nie zobowiązuje; wystarczy, że nasze serce wyjawi 
Bogu swoje pragnienia i prośby; Bóg bowiem bardziej zważa na serce niż na wargi i 
słowa). Jednak modlitwy te wypowiadamy przeważnie ustami, a to z trzech powodów. 
Przede wszystkim dla pobudzenia pobożności modlącego się, ponieważ zewnętrzne znaki, 
słowa, postawa oraz ruch ciała oddziałują na wyobraźnię i w ten sposób poruszają serce. 
Dlatego też w modlitwie prywatnej trzeba je stosować w miarę potrzeby i możliwości, żeby 
wewnętrznie poruszyć duszę. Gdyby jednak stosowanie znaków zewnętrznych miało 
bardziej rozpraszać lub krępować człowieka niż mu pomagać, wówczas należy 
zrezygnować z ich stosowania. Ma to miejsce przeważnie u tych osób, których serce jest 
już wystarczająco ugruntowane w pobożności i nie potrzebuje już takich zewnętrznych 
środków. Drugim powodem przemawiającym za modlitwą ustną jest to, że człowiek 
powinien składać Bogu daninę ze wszystkiego, co od Niego otrzymał, a więc także daninę 
ze swego ciała i ze swojej duszy. Trzeci powód jest taki, że jeżeli modlitwa jest żarliwa, to 
jej żar wyraża się również w słowach, zgodnie z wypowiedzią Psalmisty: Rozradowało się 
moje serce, a mój język śpiewa z radości. Do tych trzech powodów przytoczonych przez 
św. Tomasza, Suarez  dodaje jeszcze czwarty. Przez ustną modlitwę można budować 
innych, których może ona skłonić do włączenia się w nią. Dodaje on również, że modlitwę 
można także odprawiać pisemnie, co również bardzo pobudza do pobożności. W ciągu 
całego mojego kapłańskiego życia często widziałem, jak niektóre pobożne osoby uciekały 
się do naszej Pani z La Salette za pośrednictwem listów i w ten sposób przedstawiały Jej 
swoje potrzeby. 
 Ani Bóg ani Kościół nie przepisał żadnej konkretnej formuły dla modlitwy 
prywatnej. Chociaż wszyscy powinni znać treść Modlitwy Pańskiej i dobrze czynią, jeżeli 
często ją odmawiają, wolno jednak posługiwać się także innymi formułami modlitewnymi. 
Wiemy  przecież, że święci ludzie w Starym Testamencie, Apostołowie i sam Zbawiciel w 
Nowym Testamencie posługiwali się rozmaitymi formułami modlitewnymi. Z punktu 
widzenia prawa naturalnego jest jasne, że każdy może się modlić zgodnie z własnymi 
uczuciami i możliwościami. Nie ma nic w prawie Bożym ani w ludzkim, co zakazywałoby 
lub nakazywało trzymać się w modlitwie prywatnej jakiejś określonej formuły, zwłaszcza 
tym, którzy w modlitwie kierują się swoim sercem. Każdy więc może przemawiać w 
dowolny sposób do Boga, by Mu przedstawić swoje uczucia, pragnienia, nadzieje i prośby, 
jak tylko potrafi w swoich własnych słowach. 
 Zdarza się jednak czasami, że nie można znaleźć w swoim sercu żadnych myśli ani 
próśb, by je Bogu przedstawić. Wtedy uciekamy się do pewnych formułek modlitewnych i 
przyswajamy sobie myśli i uczucia w nich zawarte. Można wówczas wybrać sobie dowolną 
formułę według własnego upodobania, ponieważ nie ma żadnej przepisanej formuły. 
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Trzeba jednak uważać, by nie używać formuł, które są zakazane. Jednak zgodnie z 
ostatnim dekretem Jego Świątobliwości Leona XIII należy uważać za zakazane wszystkie 
modlitewniki i ulotki modlitewne, które zostały opublikowane bez kościelnego zezwolenia 
na druk. Znajdują się bowiem często w obiegu modlitwy wydane bez kościelnego 
zezwolenia, rzekomo nawet obdarowane odpustami, którym często przypisuje się 
nieomylną skuteczność, np. uniknięcie nagłej śmierci, ognia czyśćcowego lub piekielnego. 
Jest w tym więcej przesądów i oszustwa niż pobożności. Trzeba się więc starać używać 
tylko zatwierdzonych formuł modlitewnych. 
 Suarez mówi: „Jest rzeczą oczywistą, że łatwiej jest prostym ludziom odmawiać 
modlitwy w swoim własnym języku niż w obcym, którego nie rozumieją. Rozumie się samo 
przez się, że wówczas modlitwa jest skuteczniejsza i łatwiej osiąga swój cel, a w niczym 
nie przeciwstawia się dobru ogólnemu. Dlatego też Kościół święty ma zwyczaj zatwierdzać 
modlitwy zredagowane w językach narodowych. Takich trzeba używać, gdy się modlimy w 
obecności innych osób. Nie jest jednak bynajmniej zakazane odmawianie w samotności 
modlitw w języku łacińskim, chociaż się tego języka nie rozumie. Nie jest bowiem istotne 
w modlitwie, by rozumieć słowa wypowiadane, i wcale to nie wpływa na jakość modlitwy. 
Wystarczy, że modlący się wie i wierzy, że w tych słowach jest zawarta chwała Boża i 
święte pragnienia. Jeżeli ktoś przekazuje Ojcu Świętemu prośbę zredagowaną w języku 
łacińskim, chociaż jej nie rozumie, jest ona ważna i przedstawiona we właściwy sposób”. 
 Korneliusz a Lapide mówi w podobnym sensie jak Suarez i dodaje: „Wierni mogą 
się więc łączyć z modlitwami odmawianymi przez kapłana w języku łacińskim i zwracać się 
do Boga, by uprosić to, o co prosi kapłan w imieniu Kościoła. 
 Chociaż nie rozumieją znaczenia modlitwy, mają jednak uczucie pobożności 
względem Boga i szacunek dla takiej modlitwy. Co więcej, jeżeli włączają się w taką 
modlitwę z gorliwością i pokorą, mogą jeszcze więcej otrzymać i zasłużyć niż ci, którzy 
wszystko rozumieją. 
 Zakonnicy, którzy odmawiają Oficjum w języku łacińskim, są w podobnej sytuacji. 
Modlitwy liturgiczne, które odmawiają, nie rozumiejąc ich, mają u Boga taką samą 
wartość, jak gdyby je rozumieli. Drogocenny kamień w ręce dziecka, które nie zna jego 
ceny, ma taką samą wartość jak w ręce złotnika, który potrafi go właściwie ocenić. Kiedy 
pewien zakonnik skarżył się przed opatem, że nie rozumie znaczenia modlitwy, którą 
odmawia, opat mu odpowiedział: Zaklinacze wężów także nie rozumieją słów, którymi się 
posługują, mimo to słowa te działają na węże. Jeżeli nawet nie rozumiemy znaczenia tego, 
co mówimy, to jednak rozumie je szatan, przeraża się i ucieka”  (Corn. in I. ad Cor. 14. 
17). 
 Święty Ignacy uczy nas dobrego sposobu odmawiania prywatnej modlitwy z 
uwagą, a więc i z dobrym skutkiem. Ten sposób polega na tym, że modlimy się sercem i 
przy każdym oddechu wypowiadamy jedno słowo z Modlitwy Pańskiej lub z jakiejś innej 
modlitwy, lecz w taki sposób, że pomiędzy jednym i drugim oddechem wypowiadamy tylko 
jedno słowo. W czasie pomiędzy kolejnymi oddechami, trzeba myśleć o znaczeniu tego 
słowa lub o godności Osoby, do której kierujemy naszą modlitwę, bądź też o swojej 
własnej niegodności, względnie o różnicy pomiędzy wysoką godnością tej Osoby i swoją 
własną niskością. W taki sposób wypowiadamy wszystkie słowa Modlitwy Pańskiej, a 
następnie odmawiamy inne modlitwy, a więc Pozdrowienie anielskie, wyznanie wiary oraz 
akty wiary, nadziei, miłości i żalu. Następnego dnia lub o innej porze tego samego dnia, 
jeżeli chcemy się modlić w ten sam sposób, wówczas z taką samą powolnością 
odmawiamy Pozdrowienie anielskie, a inne modlitwy odmawiamy w zwyczajny sposób itd. 
Kto chce się dłużej modlić w taki sposób, może więcej modlitw w taki sposób odmawiać, 
że przy każdym oddechu wypowiada się tylko jedno słowo, jak to wyżej zostało 
wyjaśnione. Jest oczywiste, że przy takim sposobie modlitwy duch i serce są skierowane 
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na wypowiadane słowa, i w ten sposób unika się zarzutu, jaki Bóg postawił swojemu 
ludowi: Ten lud czci Mnie wargami, lecz jego serce daleko jest ode Mnie. 
 
2.  Modlitwa rodzinna 
 
 Przypomnijmy sobie słowa Boskiego Zbawiciela: „Zaprawdę powiadam wam: Gdzie 
dwaj spośród was będą zgodnie prosić  o jakąś rzecz, będzie im to dane przez mojego 
Ojca, który jest w niebie. Tak bardzo się więc cieszy z duchowego zjednoczenia na 
wspólnej modlitwie. Innym razem mówi: Gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w moim 
imieniu - to znaczy ze względu na Mnie i z miłości ku Mnie - tam Ja jestem wśród nich - to 
znaczy stoję przy nich, kieruję ich pragnieniami i życzeniami. Korneliusz a Lapide w 
następujący sposób wykłada te słowa: Modlitwa, którą wielu jednomyślnie odmawia, 
posiada szczególną skuteczność. Suarez mówi, że łatwo jest to zrozumieć, skoro nawet 
modlitwa każdego poszczególnego chrześcijanina posiada tak wielką moc u Boga, to 
modlitwy jednomyślne i odmawiane w jednym duchu, są bez wątpienia jeszcze bardziej 
miłe Bogu i jeszcze bardziej skuteczne. Zakładają one bowiem większą miłość. Jest 
również zrozumiałe, że godność modlącego się ma duży wpływ na skuteczność modlitwy. 
Jeżeli więcej osób modli się wspólnie, wówczas ich godność sumuje się i razem przewyższa 
godność poszczególnej modlącej się osoby. Dobro wielu leży Bogu bardziej na sercu niż 
dobro jednej osoby. Jeżeli zjednoczy się duża liczba modlących się, wówczas jeden 
uzupełnia to, czego brakuje drugiemu. Tak więc modlitwa, chociaż nie jest może w pełni 
doskonała, to przynajmniej ma większą moc. Zresztą sam Zbawiciel, jak wiemy z wyżej 
przytoczonych Jego słów, zobowiązuje się do jej wysłuchania. 
 Jak szczęśliwe są więc wspólnoty zakonne, których członkowie pod wpływem tego 
samego ducha i tej samej reguły wspólnie się modlą na jednym lub na wielu miejscach. 
Można do nich zastosować w pełnym sensie słowa Pisma świętego: Jak dobrze i miło jest 
przebywać braciom wspólnie, gdy jednomyślnie i w jednym duchu gromadzą się u stóp 
Ojca, który jest w niebie. Tam bowiem posyła Pan swe błogosławieństwo. Jakże wiele 
można sobie w takich warunkach uprosić, zwłaszcza jeżeli nie prosi się o przemijające 
dobra ziemskie. Te bowiem we wszystkich czasach były zawsze przyczyną rozkładu 
wspólnot duchownych. Z wielką ufnością można więc prosić o cnoty ewangeliczne: 
ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, ducha modlitwy, miłość do Boskiego Zbawiciela i o 
gorliwość w Jego służbie. 
 To samo, co zostało tutaj powiedziane o wspólnotach zakonnych, można również 
powiedzieć odnośnie parafii, diecezji i wspólnot lokalnych, jeżeli ich członkowie jednoczą 
się, by sobie uprosić pomoc z nieba. Jeżeli nie zostało jeszcze zapomniane to, cośmy 
powiedzieli na temat bezsilności człowieka w dźwiganiu się z grzechu, a nawet przy 
wymawianiu imienia Jezus w sposób zasługujący na niebo, w odpieraniu ataków 
szatańskich, w sprawie odroczenia chociaż o sekundę momentu śmierci, a nawet do 
uproszenia sobie chociaż jednej kropli deszczu, to się przekonamy, że kraj i naród, który 
się nie modli, stacza się w przepaść. Pomoc z nieba jest zapewniona narodowi, który się 
modli, jak to wykazuje Pismo święte. Lud Boży zrozumiał, dlatego też więcej ufał 
modlitwie, niż wszystkie inne narody swoim wozom bojowym i kawalerii: Hi in curribus, et 
hi in equis, nos autem in nomine Domini invocabimus. Czas jest już jednak powrócić do 
właściwego tematu tego artykułu, do modlitwy rodzinnej. 
 Najgłębsze i najściślejsze więzy łączą ludzi od urodzenia z rodziną. Po Bogu dziecko 
najwięcej zawdzięcza ojcu i matce. Jest ono niejako przedłużeniem ich życia. Ojciec i 
matka żyją tylko dla swoich dzieci, w których pragną oni dalej żyć na tej ziemi. Dla swoich 
dzieci pracują, dla nich wylewają swój pot; w nich pokładają całą swoją nadzieję. Dobrze 
wychowane dzieci ze swej strony kochają i czczą najwięcej po Bogu swoich rodziców, oni 
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bowiem są narzędziami, którymi posłużyła się Opatrzność, by dać im życie, wychować je i 
pokierować nimi. Jednak ani jedni, ani drudzy nie potrafią po chrześcijańsku wypełnić 
wzajemnych obowiązków bez Bożej pomocy, którą można uzyskać przez modlitwę. Bez 
modlitwy wychowanie, nawet najbardziej troskliwie prowadzone, jest bezowocne. W ten 
sposób można wychować najwyżej uczciwych pogan, ale nie chrześcijan. Rodzice, którzy 
nie modlą się za swoje dzieci i nie dają im przede wszystkim przykładu modlitwy, mogą im 
dawać wiele wskazówek, zbawiennych napomnień i rad, jednak te ziarna, nie podlewane 
niebieską rosą łaski, nie wzejdą, lecz uschną. Jeżeli rodzice, a zwłaszcza ojcowie, nie 
modlą się, również i dzieci, szczególnie chłopcy, bardzo szybko zaprzestaną się modlić, 
wybiorą sobie łatwy sposób życia i w końcu stracą wiarę. Czy wówczas dzieci potrafią 
okazywać swoim rodzicom poszanowanie, oddanie i przywiązanie, skoro nie mają już 
Boga? Wszelkie ziemskie więzy, których nie wiąże Bóg, szybko się rozluźniają. Więź 
małżonków ze sobą, rodziców z dziećmi i dzieci z dawcami życia jest bardzo słaba, jeżeli 
nie umacnia jej Bóg. Od czasu, gdy w rodzinach mniej się modli, osłabia się również więź 
serc. Powstają trudności we wzajemnym znoszeniu się, i jeżeli nawet nie rozwodzą się w 
sposób skandaliczny, to jednak faktycznie następuje rozbrat i nie ma już między nimi 
dawnej zażyłości. Czyste i naturalne radości rodzinne bywają zastąpione przez 
niebezpieczne przyjemności, których poszukuje się na zewnątrz. Przychodzi się możliwie 
jak najpóźniej do domu. Ci, którzy pozostają w domu, cierpią z tego powodu i płaczą. Po 
powrocie nieobecnych następuje wymiana zdań, a nawet dochodzi niekiedy do 
rękoczynów. 
 Życie w rodzinie łatwo staje się piekłem, jeżeli nie ma już tam raju. Co za 
nieszczęście! Jakie spustoszenie! Jakże głęboka rozpacz! Gdzie znaleźć środek zaradczy na 
takie zło? W modlitwie. Ponieważ modlitwę zastępuje się często bluźnierstwami i 
obojętnością, dlatego też dochodzi do takiej rozwiązłości moralnej, nad którą serdecznie 
ubolewamy, a wraz z nami ubolewają ci, którzy mają jeszcze wiarę, a przynajmniej zdrowy 
rozum. Rodzina bowiem jest źródłem, z którego wypływa cała ludzka społeczność. Rodzina 
stoi więc przed społeczeństwem, podobnie jak ojciec stoi przed dziećmi. Ona posiada od 
Boga, który ustanowił ją jako pierwszą, pewne prawa, które całe społeczeństwo musi 
szanować. Gdyby we wszystkich rodzinach wziął górę upadek moralny, wówczas z 
konieczności doprowadziłoby to do zguby całego społeczeństwa. Kto więc pragnie 
powszechnego dobra (trzeba mieć szatańskiego ducha, żeby tego nie pragnąć), musi się 
usilnie starać o reformę rodziny, wprowadzając do niej modlitwę, ponieważ właśnie przez 
jej zaniedbanie ona osłabła. Jeżeli Pan domu nie buduje, daremnie trudzą się budowniczy. 
Jeżeli jeden się modli, a drugi bluźni, to którego z nich ma Bóg wysłuchać? Nie potrzeba 
mieć wcale zbyt wielkiego ducha, by odpowiedzieć na to pytanie, które Duch Święty nam 
stawia. Człowiek zbiera to, co zasiał. Jeżeli siejemy modlitwę, zbieramy błogosławieństwo; 
jeżeli siejemy bluźnierstwa, wówczas zbierzemy przekleństwo. To przekleństwo może być 
straszne dla rodziców i dzieci, którzy się nie modlą. Natomiast błogosławieństwo teraz  i w 
wieczności obficie spływa na tę rodzinę, która się modli. Żeby nikt w rodzinie nie 
zapominał o tym wielkim obowiązku modlitwy, nie ma nic bardziej praktycznego, niż 
wprowadzenie w rodzinie praktyki wspólnej modlitwy. Bez takiej praktyki może się łatwo 
zdarzać, że jakieś dziecko lub ktoś ze służby zaniedba modlitwę. Jeżeli go później 
zapytamy, czy odprawił modlitwę, odpowie z pewnością „tak” i do swojego niedbalstwa 
doda jeszcze kłamstwo. Jeżeli natomiast wszyscy modlą się wspólnie, on także robi to, co 
inni. 
 Wspólna modlitwa poranna jest możliwa w tych domach, gdzie wszyscy rano o 
jednym czasie wstają. Jeżeli taka możliwość istnieje, nie należy jej zaniedbywać. Jednak 
wieczorem, po kolacji, gdy już wszyscy są razem, będzie zbawiennym zwyczajem, jeżeli 
ojciec rodziny, a w jego nieobecności matka, starszy brat lub starsza siostra zgromadzi 
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wszystkich członków rodziny wraz ze służbą przed krucyfiksem i obrazem Matki Bożej, 
które są najpiękniejszą ozdobą chrześcijańskiego domu, celem odprawienia na klęczkach 
wspólnej wieczornej modlitwy. Przepiękny to obraz dla oczu anielskich i ludzkich. Wszyscy 
otrzymali od Boga dobrodziejstwa, wszyscy oczekują nowych, wszyscy więc modlą się 
klęcząc do Ojca wszystkich rodzin, dziękują Mu i proszą Go, i z całą pewnością ten 
kochany Ojciec nie będzie zwlekał z udzieleniem wszystkim swego błogosławieństwa. 
 Ważna to szkoła szacunku i poważania dla dzieci i służby, gdy widzą swego ojca i 
pana, jak kornie pochyla czoło przed Bożym majestatem, od którego pochodzi wszelkie 
ojcostwo i prawo do rozkazywania. Będą oni wówczas szanować tego człowieka, który 
uczy ich szanować Boga. Będą mu posłuszni, ponieważ rozkazuje im w Bożym imieniu. 
Jeżeli jednak ten człowiek gardzi Bogiem i Jego służbą, kto go będzie wówczas szanował? 
Taki święty zwyczaj był dawniej powszechny we wszystkich chrześcijańskich rodzinach. 
Czyż mogło być inaczej, skoro starożytni Patriarchowie składali ofiary za swoje dzieci, a 
poganie oddawali hołd bóstwom swoich domów. Także dzisiejsi poganie w swoich chatach 
adorują swoje bóstwa. Dzisiaj jednak zanika niestety ten święty zwyczaj w wielu 
katolickich krajach. Ważną jest więc rzeczą, by go przywrócić, jeżeli chcemy, by wraz z 
pobożnością zakwitło również szczęście. 
 Zaklinamy więc wszystkich naszych czytelników, by się angażowali we 
wprowadzanie wspólnej modlitwy we wszystkich rodzinach. Powinni najpierw namówić 
niektórych członków rodziny do wspólnej modlitwy i do trwania przy tej praktyce. Inni 
członkowie rodziny w końcu dołączą się do nich ku swemu duchowemu pożytkowi, jeżeli 
potrafimy ich z taktem i miłością zachęcić do tego. 
 Ważne jest jednak, by ta wspólna modlitwa nie trwała zbyt długo. Dobrze jest, 
jeżeli w danej diecezji lub w religijnej okolicy, gdzie ludzie kochają modlitwę i nawet 
mężczyźni codziennie odmawiają różaniec, odmawia się wspólnie zwykłe modlitwy 
chrześcijańskie. Nie należy sądzić, że takie okolice są bardzo rzadkie. W pewnej katolickiej 
prowincji w Holandii, w tym czasie, gdy piszę te słowa, dobrzy rolnicy z naszego otoczenia 
chlubią się tym, że ich pobożność nie zaszkodziła urodzajności ich pól  ani też nie zepsuła 
im smaku sera. Jednak w mniej chrześcijańskich okolicach i w tych rodzinach, których 
członkowie nie mogą znieść tak zwanych "długich modlitw", chociaż trwają one tylko kilka 
minut, we wspólnych modlitwach można się ograniczyć do tego, co najbardziej konieczne, 
ci zaś, którzy są bardziej pobożni, mogą to sobie uzupełnić prywatną modlitwą. We 
wspólnej modlitwie porannej i wieczornej mogłoby wystarczyć: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo, Wierzę w Boga, Przykazania Boże i Kościelne, akty wiary, nadziei, miłości i żalu. 
Nie należy zapominać o jednym Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo za dusze w czyśćcu. 
 Te modlitwy zajmą nam tylko kilka minut, a przecież żadna chwila dnia nie może 
być lepiej wykorzystana, o czym nie powinien wątpić nikt, kto się uważa za wierzącego. 
 Jeżeli dodamy do tego, przynajmniej w długie zimowe wieczory, jeszcze jakieś 
krótkie religijne czytanie, będzie to wielką łaską dla tych, którzy będą tego słuchać. Dobra 
książka przypomina nam prawdy, które często bardzo łatwo zapominamy; rozjaśnia nam 
ducha, porusza serce i dostarcza pokarmu do pobożnych rozważań, bez których człowiek 
kieruje się raczej swoimi zmysłami, niż rozumem i wiarą. Nic tak nie pobudza ducha 
modlitwy, jak pobożne czytanie. 
 
3.   Modlitwa Kościoła 
 
 Modlitwa rodzinna, wspólnotowa czy narodowa jest w rzeczywistości jedynie 
specyficzną odmianą modlitwy wspólnej, ponieważ zanosi ją do Boga większa liczba osób. 
Naprawdę społeczna i  publiczna, która jest odprawiana za wszystkich wiernych, a nawet 
niekiedy i za niewierzących, jest właściwie ta, którą sam Kościół zanosi do Boga, bądź też 
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poleca jej odprawianie swoim upoważnionym sługom, podobnie jak król wysyła 
pełnomocników do jakiegoś innego monarchy, by rozmawiali z  nim w sprawach królestwa. 
Święty Tomasz mówi, że ta modlitwa, którą odprawia się w imieniu wszystkich, z 
konieczności musi być modlitwą ustną. Najbardziej wzniosłą modlitwą Kościoła jest Msza 
święta. Podczas niej łączą się modlitwy całego Kościoła z Najświętszą Ofiarą, by ukazać ją 
wiernym jako nieskończenie godną czci i uwielbienia i uzyskać dla ludu chrześcijańskiego 
szczególne łaski. Bóg przez usta proroka Malachiasza powiedział: Wielkie jest moje imię 
między narodami, gdyż na każdym miejscu będzie składana mojemu imieniu ofiara czysta. 
 Ofiara ta jest rzeczywiście czysta, gdyż jest nią sam Jezus Chrystus, który ofiarował 
się na Kalwarii i obecnie uobecnia się wśród nas przez słowa konsekracji. Sam Chrystus 
jest również tym, który składa ofiarę, gdy za pośrednictwem kapłana ofiaruje się w 
bezkrwawy sposób, podobnie jak na krzyżu ofiarował się w sposób krwawy. Na ołtarzu nie 
ofiaruje się On już dla naszego odkupienia, gdyż dzieło odkupienia zostało już dokonane 
przez jednorazową ofiarę na Kalwarii, lecz w tym celu, by nam udostępniać owoce ofiary 
krzyżowej przez jej odnowienie i uobecnienie na ołtarzu. Bossuet powiedział: „Nie ma 
nikogo większego od Jezusa Chrystusa, a w Jezusie Chrystusie nie ma nic większego niż 
jego ofiara”. W religii katolickiej wszystko jest wzniosłe, lecz najwznioślejsza z tego 
wszystkiego - ofiara Mszy świętej. Choćbyśmy mieli bardzo mało wiary, w to jednak nie 
możemy wątpić. 
 Najświętsza Ofiara jest tak wyjątkowym i boskim aktem, że gdyby zebrać wszystkie 
cnoty i wszystkie dobre czyny aniołów i ludzi, Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej nieba 
i ziemi, wszystkie akty czci i chwały, wszelkie powinności, jakie kiedykolwiek okazano Bogu 
i które będą Mu okazywane przez całą wieczność; gdyby nawet dołączyć do tego wszelkie 
obowiązki wypełniane wobec Boga przez wszystkie możliwe stworzenia, to nie byłyby one 
nawet w części tak miłe Bogu, jak jedna Msza święta odprawiana przez najprostszego 
kapłana, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, sam Zbawiciel ofiaruje się swemu niebieskiemu 
Ojcu, i przez tę Ofiarę oddaje Mu cześć, chwali Go, uwielbia Go, i ze względu na 
wzniosłość swojej Osoby nieskończenie Mu się podoba, nieskończenie więcej niż wszelkie 
stworzenia świata razem wzięte. 
 Msza święta jest również aktem, który najbardziej uwielbia i raduje naszego 
Boskiego Zbawiciela jako człowieka, ponieważ On wie, że przy pomocy tego środka i w taki 
wzniosły sposób wypełnia wolę swojego Ojca. 
 Wreszcie Msza święta ze wszystkich czynności, jakie się dokonują na świecie, 
przynosi najwięcej radości Kościołowi zbawionych w niebie, najwięcej ulgi Kościołowi 
cierpiącemu w czyśćcu i zapewnia najwięcej pomocy Kościołowi pielgrzymującemu na 
ziemi, a szczególnie tym wiernym, którzy w niej uczestniczą. Przez tę Ofiarę okazujemy 
Bogu cześć, jaką jesteśmy Mu winni; składamy Mu przez nią najbardziej godne 
dziękczynienie za jego dobrodziejstwa, dokonujemy godnego zadośćuczynienia Jego 
sprawiedliwości i sprowadzamy Jego miłosierdzie na wszystkich grzeszników i na wszystkie 
dusze w czyśćcu. Wypraszamy również skutecznie przez tę Ofiarę wszelkie łaski i dary 
potrzebne nam do zbawienia, a właściwie wyprasza nam je sam Boski Zbawiciel. 
 Kościół w swojej dobroci i z miłości ku nam zobowiązuje nas bardzo poważnie, 
byśmy w niedziele i w inne określone święta uczestniczyli we Mszy świętej. Jak bardzo 
nieszczęśliwi są ci, którzy bez poważnego powodu przekraczają to polecenie. Nasza Pani w 
La Salette 19  września 1846 roku podczas swego objawienia wylewała łzy i mówiła: Tylko 
niektóre starsze kobiety idą na Mszę świętą, a inni pracują w niedziele przez całe lato, a w 
zimie, kiedy nie wiedzą, co mają robić, idą na Mszę świętą, żeby szydzić z religii. Obyśmy 
nie zasługiwali na te wyrzuty! 
 Osoby natomiast, które mają wiarę, nie zadawalają się uczestnictwem we Mszy 
świętej w te dni, kiedy Kościół do tego zobowiązuje. Uważają sobie za szczęście, gdy mogą 
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codziennie uczestniczyć w miarę swoich możliwości i przynajmniej duchowo komunikować, 
czyli wzbudzają pragnienie zjednoczenia się ze Zbawicielem, proszą Go, by przyszedł do 
nich przez łaskę i wziął w posiadanie ich dusze. Dołączają do tego akty uwielbienia, 
dziękczynienia, miłości i ofiarowania, tak jak gdyby rzeczywiście przystąpili do Komunii 
świętej. 
 Święty Leonard z Porto-Maurizio powiedział, że ma nadzieję, że zobaczy jeszcze 
powrót gorliwości pierwszych wieków, jeżeli tylko potrafi przekonać wiernych do 
codziennego uczestnictwa we Mszy świętej i do duchowego komunikowania podczas niej. 
Generał Sonis, zmarły w roku 1887, pod koniec swojego życia codziennie uczestniczył we 
Mszy świętej. Kiedy już nie mógł chodzić, prosił by go zanoszono, by mógł w niej 
uczestniczyć. Dlatego też spokojnie zasnął w Panu jako wybrany. 
 Kościół nie tylko wyznaczył modlitwy, które kapłan ma odmawiać podczas Mszy 
świętej, lecz również zobowiązał wszystkich, którzy otrzymali wyższe święcenia, do 
odmawiania brewiarza, by się w ten sposób modlili za cały lud chrześcijański. Ponadto 
wprowadził nabożeństwa ze śpiewem, oparte na modlitwie brewiarzowej, na które 
zaprasza wiernych w większe uroczystości. Uważa on w swojej mądrości, że te modlitwy 
publiczne są wyrazem niezmiennych prawd wiary i dlatego powinny być odprawiane w 
języku, który się nie zmienia. Zgodnie z tym zaleceniem dzieci Kościoła katolickiego  na 
całym okręgu ziemi śpiewają w jednym języku Credo i święte hymny. 
 Korneliusz a Lapide przytacza następujące racje, dlaczego Kościół wprowadził 
śpiew sakralny. Po pierwsze, by pobudzić wiernych do miłości Boga; po drugie, żeby 
wszyscy mieli jedno serce  i jedną duszę, gdy złączą razem swoje głosy w jedną harmonię; 
po trzecie, żeby dusze poruszone miłym śpiewem bardziej ochoczo przyjmowali naukę 
prawd Bożych; po czwarte, żeby ludzie na ziemi naśladowali aniołów i serafinów, które 
nieustannie wyśpiewują chwałę Bożą. Święty Augustyn mówi, że psalm jest naturalnym 
nosicielem pokoju, duchowym kadzidłem, zajęciem zbawionych w niebie, oddala 
namiętności, sprzyja cnocie umiarkowania i wyciska łzy. Święty Bazyli mówi, że psalm jest 
spokojem duszy, sędzią pokoju, uspokaja wzburzone umysły, uśmierza gniew, umacnia 
przyjaźń, jednoczy zwaśnionych i jedna ze sobą wrogów. Któż odważyłby się uważać za 
wroga tego, z którym łączy swój głos ku chwale Bożej? Następnie psalm zmusza szatana 
do ucieczki i przywołuje aniołów do pomocy. Dodaje odwagi wśród nocnych lęków, 
przynosi wytchnienie po pracy i całodziennym trudzie; stanowi obronę dla dzieci, ozdobę 
dla młodzieży i pociechę dla ludzi starszych oraz przyozdabia czcią kobiety. Umila 
samotność; jest elementem życia duchowego dla tych, którzy je rozpoczynają, pomaga do 
jego wzrostu tym, którzy pragną robić postępy, i stanowi dopełnienie dla tych, którzy są 
już doskonali. Święty Jan Chryzostom uczy nas, że jeleń nie boi się tak strzały myśliwego, 
jak szatan jest przerażony śpiewem psalmów. Ojcowie Kościoła byli przekonani, że żadna 
inna modlitwa nie jest takim postrachem dla szatanów. Gdy odmawiamy psalmy, chwalimy 
Boga, wzywamy Go, a szatanów napełniamy wściekłością i wstydem. Święty Jan 
Chryzostom mówi, że śpiew psalmów łączy w sobie przyjemność, radość i pożytek. 
Sprawia on, że rozbrzmiewa chwała Boża, dusze się oczyszczają, myśli wznoszą się ku 
niebu, człowiek łatwiej uczy się zbawiennych prawd, łatwiej mu przychodzi rozważanie 
spraw teraźniejszych; taki oto jest pożytek, który z niego wynika.  (Corn. Jak. V. 13). 
 Jeżeli te nauki Ojców Kościoła zostaną kiedyś zrozumiane, to ujrzymy odrodzenie 
się gorliwości stuleci wiary w uczestniczeniu w świętych praktykach, szczególnie w dni 
świąteczne. Będziemy raczej wybierać śpiew nieszporów i innych nabożeństw 
popołudniowych i eucharystycznych, niż jakieś niebezpieczne spędzanie czasu. Mężczyźni i 
chłopcy będą uważać za zaszczyt, że ich głosy mogą rozbrzmiewać w sakralnych śpiewach. 
Czyż nie jest  niebiańskim obrazem to widowisko, jakie nam oferuje chrześcijańska parafia, 
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w którym wszyscy ludzie starsi, młodzież i dzieci jednogłośnie dziękują swemu Stwórcy i 
Ojcu, wielbią, Go, wysławiają i błagają? 
 Kapłani, którzy troszczą się o śpiew sakralny i przygotowują swoich parafian, 
zwłaszcza mężczyzn i chłopców do jego wykonywania, dokonują bardzo ważnego dzieła 
religijnego. Oby wszyscy wierni uważali za swój obowiązek wspomagać ich gorliwość przez 
dobrowolne uczestnictwo w śpiewaniu religijnych pieśni, psalmów i hymnów kościelnych. 
 
2  ARTYKUŁ - Konieczne przymioty modlitwy 
 
 Artykuł ten jest jednym z najważniejszych. Bóg jest z całą pewnością skłonny do 
wysłuchiwania naszych próśb, jednak wymaga odpowiedniego usposobienia z naszej 
strony. Święty Apostoł Jakub mówi: Modlicie się, lecz nic nie otrzymujecie, bo się źle 
modlicie. Prosicie o wiele rzeczy, otrzymujecie jednak mało, a przyczyną tego jest to, że 
modlicie się z niedoskonałym usposobieniem. Jeżeli ktoś idzie czerpać wodę z oceanu, lecz 
zaczerpnie bardzo mało, to nie dlatego, że nie ma tam wody, lecz dlatego, że ma zbyt 
małe naczynie do czerpania. W kolejnych paragrafach będziemy mówić przede wszystkim 
o koniecznym przygotowaniu do modlitwy, a następnie o warunkach koniecznych do 
dobrej modlitwy. 
 
§ 1.   Przygotowanie do modlitwy 
 
 Zanim zaczniesz się modlić, przygotuj swoją duszę i nie bądź człowiekiem, który 
kusi Boga. Korneliusz a Lapide w następujący sposób wyjaśnia ten tekst Pisma świętego: 
„Przygotuj się najpierw, odrywając swego ducha od spraw ziemskich, aby go zająć 
Bogiem. Takiego przygotowania można z pożytkiem dokonać przez czytanie duchowne, 
które napełni naszego ducha świętymi myślami. Także św. Bazyli, że modlitwa powinna 
następować po czytaniu duchownym”. Szczęśliwi są ci, którzy stale żyją w oderwaniu od 
stworzeń, od świata i jego próżnych przyjemności. Oni nie mają żadnych trudności ze 
skupieniem podczas modlitwy. Święty Alfons Liguori mówi, że jest niemożliwe, by ktoś 
kochał modlitwę, a jednocześnie dużo mówił. Każdy, kto naprawdę kocha Zbawiciela, nie 
chciałby rozmawiać z kim innym, tylko z samym Jezusem, Jego tylko słuchać, tylko Jego 
widzieć. Następnie przygotuj się przez żal za swoje grzechy i przez mocne postanowienie 
unikania ich na przyszłość. Już poprzednio przytoczyliśmy racje takiego postępowania. Bóg 
chętniej wysłuchuje swoich przyjaciół niż tych, którzy przez grzechy stali się Jego 
nieprzyjaciółmi. Ci ostatni mogą wiele otrzymać, jeżeli przed modlitwą postarają się o stan 
łaski przez wzbudzenie aktu doskonałego żalu. Z kolei przygotuj się przez rozważanie 
Bożego majestatu i swojej własnej nicości. Możesz zawołać ze św. Franciszkiem: Kim Ty 
jesteś, Panie, a kim jestem ja? Ty jesteś nieskończoną Istotą, nieskończoną Mądrością i 
Dobrocią, ja natomiast jestem przepaścią nicości, niewiedzy i zła; dlatego wołam wraz z 
Patriarchą Abrahamem: Będę rozmawiał z Panem, chociaż jestem tylko prochem i 
popiołem. Na koniec przygotuj się przez przemyślenie tego, o co chcesz prosić, by nie 
przedstawiać Bogu złej, bezużytecznej, próżnej lub szkodliwej prośby. 
 Święty Ignacy po przytoczeniu różnych sposobów modlitwy, zaleca, by pozwolić 
swojemu duchowi nieco wypocząć przed modlitwą i postawić sobie pytanie, dokąd się 
idzie, do jakiego celu. Nie jest konieczne robienie takiego rozważania przy aktach 
strzelistych, które są po prostu wzniesieniem serca ku Bogu i można je w każdej chwili 
wypowiadać. Ta uwaga odnosi się przede wszystkim do regularnej modlitwy, niezależnie 
od tego, czy odmawia się ją po cichu czy głośno, czy jest ona krótka, czy też dłuższa. 
Święty Bernard mówi: „Bóg okaże się takim względem ciebie, jakie było twoje 
przygotowanie do modlitwy”. Jeżeli było ono poważne, wówczas Bóg nas zaakceptuje 
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zanim staniemy w Jego obecności i wynagrodzi nas, spełniając nasze pragnienia. Im 
bardziej będziemy podobni do Boga, tym chętniej nas wysłucha i odpowie na nasze 
prośby. Przyjaciel lubi obcować ze swoim przyjacielem potrafi otworzyć szczerze przed nim 
swoje serce. 
 Najlepszym przygotowaniem do modlitwy jest wzbudzenie wielu pobożnych 
intencji, w których zamierzamy się modlić i przedstawienie ich Panu Bogu, np. zamierzamy 
się modlić, aby chwalić Boga, dziękować Mu, uwielbiać Go i wzrastać w Jego miłości oraz 
trwać w niej aż do końca. Albo też prosimy o łaskę naśladowania Boskiego Zbawiciela i 
Jego Najświętszej Matki. Święci ponadto modlili się nieustannie o odpuszczenie grzechów, 
o wybawienie dusz z czyśćca i o nawrócenie grzeszników. (Corn. In Eccli. 18. 27). Miejmy 
więc wielkie pragnienia i starajmy się dążyć ku temu, co najszlachetniejsze. Pragnienia są 
skrzydłami, na których wielkoduszne osoby wznoszą się ku Bogu. W piątym rozdziale tej 
drugiej części mówiliśmy o wzniosłych intencjach modlitwy, które można wzbudzać przed 
rozpoczęciem modlitwy. Nie ma więc potrzeby ponownego wyjaśniania tej kwestii. 
 
§ 2.   Warunki przyczyniające się do skuteczności modlitwy 
 
 Wymieniliśmy już niektóre z tych warunków, które trzeba wypełnić, żeby mieć 
udział w obietnicach, jakie dał nasz Boski Zbawiciel, a mianowicie, że spełni wszystko, o co 
będziemy Go prosić. Jednak jeszcze krótko je przypomnimy. 
 Przede wszystkim trzeba mieć intencję modlenia się, jeżeli bowiem nie ma się jej, 
wówczas nie ma modlitwy. Nie można również niczego spodziewać się po modlitwie, która 
nie jest czynnością moralną; nie jest ona wówczas zasługująca i nie można sobie niczego 
uprosić. 
 Nie można uważać za modlitwę prośby do Boga o rzeczy moralnie złe. Przez taką 
modlitwę nie tylko Boga nie czcimy, lecz również Go obrażamy.  
 Jeżeli nie mamy żadnej usprawiedliwionej racji, by prosić o jakąś rzecz samą w 
sobie obojętną, wówczas nie mamy żadnego prawa do jej otrzymania.  
 Bóg nie może nam dać takich rzeczy, o których On wie, że mogłyby być szkodliwe 
dla naszego zbawienia. W przeciwnym przypadku bowiem można by pomyśleć, że chce 
nas ukarać i byłyby one znakiem Jego gniewu. Jego miłosierdzie nie pozwala Mu udzielać 
nam takich rzeczy. Święty Augustyn mówi: Deus, cum male aliquid poscitur, dando 
irascitur, non dando miseretur. Święty Alfons Liguori mówi: „Obietnice przywiązane do 
modlitwy nie odnoszą się do dóbr doczesnych, których nie wymaga zbawienie duszy”. 
Wiemy z powyższych rozważań, że Jezus Chrystus pragnie, byśmy się modlili w Jego 
imieniu. Nie jest jednak modlitwą w  imieniu Zbawiciela  prośba o rzeczy szkodliwe dla 
naszego zbawienia. Dla wielu ludzi zdrowie i bogactwo stanowią okazję do grzechów, w 
które nie wpadliby, gdyby byli chorzy lub ubodzy. Ze swojej miłości ku nam Bóg niekiedy 
odmawia komuś zdrowia lub bogactwa, o które prosi. Wie bowiem, że te dobra mogłyby 
danej osobie posłużyć ku duchowej szkodzie lub przynajmniej osłabiłyby go w duchowej 
gorliwości. Nie chcemy jednak wyciągać wniosku, że nie można prosić Boga o rzeczy, które 
są konieczne do naszego doczesnego życia. (Już przedtem była o tym mowa). Jeżeli 
jednak prosimy o dobra doczesne, musimy to czynić w sposób bardzo pokorny i z pełnym 
oddaniem. Jeżeli Bóg nie zechce nam ich udzielić, musimy być przekonani, że On odmawia 
nam ich z miłości, ponieważ widzi w nich niebezpieczeństwo dla naszego wiecznego 
dobra”. 
 Z nadzieją, że jest to dla nas całkowicie zrozumiałe, pozostaje nam tylko 
przedstawić warunki, bez spełnienia których nasze modlitwy nie mogą być skuteczne. Są 
nimi: wiara, zaufanie do Boga, pokora, uwaga i wytrwałość. O nich to zamierzamy teraz 
mówić. Żeby zaś nasze rozważania były dokładne i zgodne z prawdą, będziemy się 
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trzymać nauki św. Alfonsa Liguori i teologa Suareza. Będziemy się starać mówić o każdym 
z nich z osobna i rozróżniać to, co jest konieczne, od tego, co jest pożyteczne. Na koniec 
przytoczymy jeszcze kilka warunków, które mogą dać naszym modlitwom dodatkową moc. 
Będziemy też mówić o postawie ciała, jaka jest konieczna lub zalecana podczas modlitwy. 
 
1.  Wiara 
 
Jeżeli chcemy przez naszą modlitwę uzyskać to, o co prosimy, musi ona koniecznie 
wypływać z wiary. Wyraźnie to podkreślają słowa naszego Boskiego Zbawiciela: Jeżeli 
będziecie mieć wiarę, otrzymacie wszystko, o co prosicie. Jeżeli będziecie wierzyć i nie 
wątpić. Święty Paweł mówi: Jak można wzywać kogoś, w kogo się nie wierzy? Ta obietnica 
odnośnie modlitwy ma przede wszystkim na celu pomóc ludziom do życia wiecznego. 
Wiara jest fundamentem i początkiem zbawienia. Dlatego też obietnica wysłuchania tych, 
którzy się modlą, odnosi się tylko do tych, którzy modlą się z wiarą. Czy trzeba wierzyć 
bezwarunkowo i niezachwianie, że będzie się wysłuchanym? Teolog Suarez mówi, że nie; 
to bowiem nie zostało objawione. Gdy św. Paweł modlił się o uwolnienie go od pokus, 
czynił to z wiarą, mimo to nie był jednak pewny, że zostanie wysłuchany, gdyż miał nawet 
objawienie, że nie zostanie wysłuchany. 
 Dawid także nie miał takiej pewności, gdy się modlił o zdrowie dla swojego syna, 
mówił bowiem: Kto wie, czy Bóg mi go nie zachowa? Podobnie mówili również Niniwici: 
Kto wie, czy Bóg nie zwróci się ku nam i nam nie przebaczy? Mimo to mówi się o nich, że 
się modlili z wiarą. 
 Przekonanie, że się zostanie wysłuchanym, opiera się jedynie na Bożej obietnicy, 
która jednak jest uwarunkowana. Jeżeli Bóg nie objawia, że warunek został spełniony, 
wówczas nasze przekonanie nie może być bezwarunkową wiarą.  
 Trzeba jednak mieć przynajmniej wiarę w daną przez Boga obietnicę, że wysłucha 
On modlitwę zanoszoną odpowiadającą koniecznym warunkom. Nie ulega żadnej 
wątpliwości, że ten, kto zna tę obietnicę, musi mieć taką wiarę, jasne jest bowiem, iż 
człowiek musi wierzyć, że Bóg jest prawdomówny w swoich słowach i wierny w swoich 
obietnicach. Chrześcijanie są więc zobowiązani znać i rozumieć te obietnice, żeby ich 
modlitwy wypływały z wyraźnej wiary w te obietnice. Jeżeli jednak jakiś chrześcijanin nie 
zna tych obietnic i modli się z silną wiarą, że Bóg da mu to, o co on Go prosi, że jest On 
dobry i miłosierny, dlatego też da nam to, co jest dla nas konieczne, jeżeli nie będziemy 
Mu stawiać przeszkód; taka wiara, według Suareza, jest wystarczająca do wysłuchania 
modlitw. 
 
2. Zaufanie do Boga 
 

Żeby modlitwa była skuteczna, musi być odprawiana z mocną nadzieją, którą 
nazywamy zwykle ufnością lub zaufaniem. 

To stwierdzenie pochodzi od Suareza. Zaufanie jest raczej domeną woli niż rozumu, 
i jest przeciwieństwem niedowierzania i wątpienia. Ten bowiem, kto wątpi lub nie 
dowierza, ten stoi, nie ma odwagi iść naprzód i działać. Nie ma również odwagi o 
cokolwiek prosić. Zaufanie natomiast pobudza do działania, a jeżeli jest ono wielkie, 
wówczas sprawia, że modlimy się z wielkim zapałem i bardzo skutecznie. O tym właśnie 
mówi Duch Święty: Proś, ale z wiarą, nie wątpiąc. Święty Jakub wyjaśnia to w 
następujących słowach: Ten, kto wątpi, jest podobny do fali morskiej, którą wiatr miota na 
wszystkie strony. Kto bowiem nie posiada ufności, nie jest stały w swoich pragnieniach ani 
w swoich prośbach. Bóg chce, byśmy się do Niego modlili z całym zaufaniem. Jezus 
Chrystus żądał ufności od chorych, którzy prosili Go o uzdrowienie. Powiedział 
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sparaliżowanemu: Ufaj, synu, twoje grzechy są odpuszczone. Chorej kobiecie powiedział: 
Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. Dlaczego Boski Zbawiciel domaga się ufności w 
modlitwie? Ponieważ tak powinno być. Wypada, by ten, kto się modli, ufał. Bez ufności 
bowiem nie można się dobrze modlić. Kto nas o cokolwiek poprosi, jeżeli wie, że nic od 
nas nie otrzyma. Brak zaufania do Boga zakłada brak właściwego pojęcia o Jego dobroci, 
miłosierdziu i hojności. 

Święty Jakub mówi, że ten, komu brakuje ufności, niech nie sądzi, że coś otrzyma 
od Pana. Jak wielki musi być ten brak zaufania, żeby stał się przyczyną nieskuteczności 
modlitwy? Już poprzednio powiedzieliśmy, że ten, kto się modli, nie jest zobowiązany do 
wiary, że z całą pewnością zostanie wysłuchany. Wystarczy, że wierzy Bożemu słowu i 
Jego obietnicom. Czy jest zobowiązany ufać, że zostanie wysłuchany? Nie. Wystarczy, że 
ma chrześcijańską nadzieję, dzięki której musimy oczekiwać od dobroci Bożej nieba i 
wszelkich potrzebnych łask do jego osiągnięcia. Jeżeli więc ktoś z jednej strony nie wątpi 
w prawdy wiary, a z drugiej strony bojaźń nie odbiera mu ufności, wówczas ma wszystko, 
by osiągnąć, o co prosi na mocy Bożych obietnic, chociaż odczuwa obawę, że z powodu 
swoich błędów może nie zostać wysłuchanym. Taki brak ufności nie jest zawiniony ani 
niebezpieczny,  nie przeszkadza aktom wiary i nadziei, i nie osłabia wartości modlitwy. 

Nie można jednak zaprzeczyć, że w wierze i nadziei istnieją różne stopnie. Im 
doskonalsza jest wiara i nadzieja, im pełniej wyłączają one wątpliwości, tym pewniej 
sprawiają, że natchnione tymi cnotami modlitwy stają się bardziej skuteczne. Pewne błędy, 
które nie odbierają modlitwie całej jej mocy, mogą ją jednak poważnie umniejszać, a 
nawet mogą sprawić, że nie zdołamy wytrwać na modlitwie. Jest więc bardzo ważne, by 
rozważać dobroć i miłość Boga, jaką ma On ku nam, i w ten sposób osiągnąć, jeżeli już nie 
całkowitą pewność otrzymania wszystkiego, o co prosimy, to przynajmniej takie 
przekonanie, które wyklucza wszelką wątpliwość i zapewnia duchowy spokój. Takiej 
doskonałości w modlitwie wymaga od nas Bóg, gdy chodzi o uzyskanie tego, co jest 
konieczne do naszego zbawienia. Jeżeli bowiem coś samo w sobie nie jest konieczne, to 
przynajmniej może nam pomóc do utwierdzenia się w wytrwałości lub do uzyskania tych 
łask, których Bóg nie udzieliłby nam bez tak doskonałej modlitwy. Dlatego też Bóg sprawia 
także w tym, przez którego chce dokonywać cudów, tak wielką ufność, która sprawia, że 
ta osoba mocno wierzy, że otrzyma to, o co prosi. Także i to jest niezwykłą łaską. Istnieje 
jednak jeszcze inna, której Bóg bardzo chętnie udziela. Polega ona na pomocy Ducha 
Świętego, który pobudza duszę do odmawiania modlitwy ze spokojną ufnością i z 
mniejszym lub większym przekonaniem, że zostanie wysłuchana. To właśnie jest znakiem, 
że ta modlitwa rzeczywiście zostanie wysłuchana.  (Suarez de orat. In com. C. 24).  

Wysłuchawszy Suareza, posłuchajmy teraz, co mówi Korneliusz a Lapide w swoim 
komentarzu do Listu św. Jakuba: „Podobnie jak naczynie potrzebuje wielkiej pojemności, 
by mogło pomieścić wielką ilość płynu, tak i ten, kto się modli, potrzebuje wielkiej ufności, 
żeby otrzymać wiele łask. Według św. Bernarda, ufność człowieka jest tym, czym jest 
pojemność naczynia. Mówi on: „Panie, Ty wlewasz oliwę swego miłosierdzia tylko do 
naczynia ufności”. Ufność podobna jest do kanału łączącego człowieka żyjącego na ziemi z 
Bogiem, który jest w niebie, przez który przepływa woda łask niebieskich. Podobnie jak 
woda deszczowa jest nieużyteczna, jeżeli nie zostanie odprowadzona do kanału, tak też i 
człowiek nie korzysta z łaski Bożej, jeżeli nie dopływa ona do niego kanałem ufności. 

Ufność, a właściwie ufna modlitwa, podobna jest do pieniędzy, za które kupujemy 
łaski Boże. My właściwie nie mamy co dać Bogu, żeby te łaski uzyskać. On bardzo sobie 
ceni tę ufność, gdyż ona uwielbia Go w najwyższym stopniu. Okazujemy bowiem przez nią, 
że nie ufamy samym sobie, że potrzebujemy Boga, że uważamy Go za Wszechmocnego, 
który jest wierny w swoich obietnicach, że okazuje się On hojnym i dobrym jako nasz 
Ojciec, jako nasza Opatrzność i nasz Żywiciel. Podobnie jak żebrak, który spodziewa się 
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otrzymać jałmużnę od człowieka bogatego, sławi jego bogactwo i hojność, i w ten sposób 
łatwiej otrzymuje to, o co prosi, tak i my otrzymujemy od Boga, dzięki nadziei i temu 
wielkiemu zaufaniu, Bożą miłość i wszelkie dobra niebieskie. Im większa jest nasza ufność, 
tym mocniejsza jest nasza modlitwa i pewniejsze jest wysłuchanie naszych próśb. Święty 
Dominik często mówił, że nigdy się nie zdarzyło, by o coś prosił Boga, i tego nie otrzymał. 
Święty Tomasz z Akwinu  zapewnia, że wszystko otrzymał, o cokolwiek błagał za 
wstawiennictwem Matki Bożej. Święta Katarzyna ze Sieny pobudzała się do ufności 
podczas modlitwy, mówiąc do Boga: Boże, nie opuszczę Cię prędzej, aż wysłuchasz mojej 
prośby (np. o nawrócenie jakiejś duszy). Jeżeli będziemy Boga prosić z taką ufnością, 
otrzymamy wszystko, o co prosimy. Bóg chce, byśmy pokładali w Nim naszą ufność i w ten 
sposób wielbili Jego ojcowską troskę. Cieszy się On, że może być po prostu zmuszony i 
zwyciężony naszą ufnością. 

Kto się modli, ten równocześnie walczy z Bogiem. Tak właśnie Jakub odważnie 
walczył z Aniołem i zwyciężył Go. Dlatego otrzymał błogosławieństwo i imię Izraela, czyli 
zwycięzcy Boga. Czego się z wielką ufnością spodziewamy, z całą pewnością otrzymamy. 
Spodziewajmy się więc wiele, prośmy o to, a otrzymamy. Im bardziej człowiek zawierzy z 
ufnością Bogu, tym bardziej będzie gotowy do otrzymania dóbr Bożych i bardziej go dobry 
Bóg nimi nasyci. Dlatego właśnie św. Bernard pisze w Duchu Świętym: Całe zgromadzenie 
ludu, ufaj Panu, że przestrzeń, przez którą przejdą wasze nogi, będzie wasza. Wasze 
stopy, to wasza ufność, dlatego też wszystko, nad czym się ona rozciągnie, to otrzymacie, 
pod warunkiem, że całkowicie przylgniecie do Boga, a wasza ufność będzie mocna i 
niezachwiana. Czemu się więc bać żmii, bazyliszka, ryku lwa i syczenia smoka? Jeżeli 
człowiek zaufa Mi, Ja go wybawię. Tenże święty Doktor mówi o Świętych: Podejmują oni 
wielkie rzeczy, ponieważ sami są wielcy i wszelkie przedsięwzięcia ich uszczęśliwiają. 
Wielka wiara zasługuje na wielkie rzeczy. Nie odnosi się to tylko do sprawiedliwych, lecz 
także do grzeszników, jeżeli ci chcą żałować za swoje grzechy. Bóg im obiecał, że z całą 
pewnością udzieli im przebaczenia, łaski i zbawienia. Na tym polega prawdziwa mądrość, o 
którą powinni oni błagać z wielką wiarą i ufnością, jak św. Maria Magdalena, do której 
powiedział Zbawiciel. Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. To samo Bóg często obiecuje 
przez proroków. Nawróćcie się do Mnie, a Ja się do was zwrócę. Jeżeli bezbożny czyni 
pokutę, będzie żył, a wszystkich nieprawości, jakie popełnił, Ja nie będę pamiętał (Corn. In  
Ezech. 18,21). 

Zawsze jednak grzesznik, podobnie jak i sprawiedliwy, musi się modlić z ufnością, 
bez niedowierzania i powątpiewania. Gdy pozostanie wam jeszcze jakaś wątpliwość, trzeba 
ją natychmiast odrzucać i prosić Boga o łaskę ufności. Święty Bernard mówi, że lękliwa 
modlitwa nie dociera do nieba, gdyż przesadny lęk zatrzymuje ją, tak że ten, kto się w ten 
sposób modli, nie tylko niczego nie osiągnie, lecz i sam nie będzie szedł naprzód. Taki lęk 
podczas modlitwy pochodzi stąd, że człowiek zbytnio myśli o swojej niegodności, nie 
podnosząc oczu ku Bożemu miłosierdziu. Podczas modlitwy trzeba patrzeć nie w dół, lecz 
ku górze, dlatego też Zbawiciel nauczył nas się modlić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A 
więc w górę serca! Ku Bogu, który wiele razy wyraźnie obiecywał nam, że wszystkie nasze 
modlitwy zostaną przyjęte, jeżeli są zgodne z naszym zbawieniem. On jest wystarczająco 
mocny i dobry, by dotrzymać tego, co nam obiecał i nie może być niewierny w swoich 
słowach. Święty Augustyn mówi: „Kto może się bać, że się zawiedzie, gdy mówi odwieczna 
Prawda? Gdyby Bóg nie chciał nam dać, nie zachęcałby nas tak często, byśmy Go prosili”. 

Święty Alfons Liguori mówi, że On chce byśmy się modlili z niezachwianym 
zaufaniem, z jaką dziecko zwraca się do swego ojca, by otrzymać od niego pomoc, której 
potrzebuje. Jeżeli dziecko jest głodne, to wystarczy pójść do ojca, by natychmiast 
otrzymać pożywienie. Jeżeli ukąsił je jadowity wąż, wystarczy pokazać ranę ojcu, by 
otrzymać od niego natychmiastową pomoc. By coraz bardziej umacniać swoją ufność w 



123 

 

Bogu, myślmy często o nieskończonej dobroci, jaką On ma ku nam. Jedyną obawą, jaką 
możemy odczuwać, może być jedynie obawa o zbyt małe zaufanie w obcowaniu z Nim. 
Miłosierdzie, jakie on nam okazuje, jest najpewniejszym świadectwem Jego miłości ku 
nam. Pan lubi, gdy modlimy się do Niego z całkowitym zaufaniem. Rozmawiajmy więc z 
Nim o naszych sprawach, o naszych planach, o naszych trudnościach i obawach, o 
wszystkich naszych sytuacjach. Powtarzam jednak jeszcze raz, że należy z Nim rozmawiać 
z całkowitym zaufaniem i z otwartym sercem. 
 Jeżeli czujemy się słabi i bezsilni wobec naszych namiętności, czy jakichś innych 
trudności, jakie napotykamy w wypełnianiu Bożej woli, mówmy wówczas wraz z 
Apostołem: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Jeżeli znajdujemy się w 
niebezpieczeństwie obrażenia Boga lub wahamy się w jakiejś ważnej okoliczności, 
ponieważ nie wiemy w którą stronę mamy się zwrócić, rzućmy się w Boże ramiona i 
powiedzmy Mu: Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. I nie 
wątpmy odtąd wcale, że Bóg nas oświeci i zachowa od wszelkiego zła. Jeżeli czasami 
podczas modlitwy nie będziemy odczuwać w nas tej upragnionej ufności z powodu 
oschłości lub wewnętrznego niepokoju z powodu popełnionych błędów, to nie przerażajmy 
się, lecz starajmy się wszelkimi siłami zająć się modlitwą. Bóg nas wysłucha właśnie ze 
względu na naszą wytrwałość. Wysłucha nas nawet z jeszcze większą gotowością, 
ponieważ wówczas naszej modlitwie towarzyszy większa nieufność do nas samych i łatwiej 
nam wówczas polegać wyłącznie na Bożej dobroci i wierności, ponieważ on obiecał, że 
wysłucha każdego, kto się do Niego modli. Niezmiernie miło jest Bogu widzieć, że w 
naszych wzburzeniach, lękach i pokusach ufamy Mu wbrew wszelkiej nadziei, to znaczy 
pomimo uczucia jakiejś nieufności spowodowanej przez nasz wewnętrzny niepokój i 
niedyspozycję. Apostoł chwali Patriarchę Abrahama, że ufał Bogu wbrew wszelkiej nadziei. 
Święty Jan zapewnia nas, iż ten, kto posiada wielkie zaufanie do Boga, na pewno się 
uświęci: Każdy, kto ma taką ufność w Bogu, uświęca się, podobnie jak Bóg jest święty. 
Dzieje się tak dlatego, ponieważ Bóg obsypuje łaskami wszystkich, którzy Mu ufają. 
Niezliczeni męczennicy, słabe dziewice, a nawet małe dzieci, uzbrojeni w taką ufność do 
Boga, przezwyciężyli wściekłość i groźby tyranów oraz odważnie znieśli wielkie katusze. 
Jeżeli więc będzie się nam kiedyś wydawać, że Bóg nie chce już słuchać naszych modlitw, 
nie zniechęcajmy się, lecz nadal módlmy się z wielką ufnością słowami Joba: Chociażby 
nawet miał mnie zabić, nie przestanę jednak Mu ufać. Mój Boże, chociażbyś mnie nawet 
oddalił od swojej obecności, nie przestanę jednak Ciebie prosić i ufać Twojemu 
miłosierdziu. Jeżeli tak będziemy postępować, będziemy gotowi do zniesienia wszystkiego, 
co nas może spotkać. 
 
3. Pokora 
 

Ufność w Bogu nie może jednak wzbudzać w nas nieobliczalności i szalonej 
pewności siebie. Powiedzieliśmy przedtem, jak bardzo bezsilny jest człowiek w tym, co się 
odnosi do jego zbawienia, jeżeli nie wspiera go łaska Boża. Święty Augustyn mówi, że 
największa mądrość polega na poznaniu, że człowiek jest niczym. Każdy z nas musi 
pamiętać, że wisi nad przepaścią wiecznej zguby na jednej nitce, którą jest łaska Boża. 
Gdyby ta nić się zerwała, wpadlibyśmy w przepaść najgorszych występków. Psalmista 
woła: Gdyby Bóg mnie nie wspomagał, grzeszyłbym tysiące razy i teraz byłbym już w 
piekle. Każdy z nas mógłby to samo powiedzieć. W takim sensie św. Franciszek z Asyżu 
uważał się za największego grzesznika świata. Jeden z jego współbraci odezwał się: Ojcze, 
jak możesz tak mówić! Przecież na świecie jest tylu ludzi bez porównania gorszych od 
Ciebie. Święty odpowiedział: To, co mówię, jest niestety prawdą; gdyby bowiem Bóg mnie 
nie chronił, popełniałbym wszelkie największe zło. 



124 

 

Kto więc sądzi że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Tymi słowami upomina św. 
Paweł Apostoł tych, którzy są tak pewni siebie, że nie obawiają się upadku, ponieważ 
znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie. Na innym miejscu św. Paweł podaje przyczynę 
tego niebezpieczeństwa: Jeżeli ktoś sądzi, że jest czymś, a nie jest niczym, sam siebie 
oszukuje i zwodzi. Do tego samego odnosi się również wypowiedź św. Augustyna: 
„Słabość wielu ludzi wynika z ich zarozumiałości. Uważają siebie za mocnych i stałych. Bóg 
zaś udziela stałości tylko tym, którzy widzą, jak słabi są sami z siebie. Dlatego też 
stwierdzenie człowieka, że się niczego nie boi, jest znakiem, że liczy on tylko na siebie 
samego i na swoje decyzje”. Przez taką zgubną pewność siebie człowiek sam siebie 
zwodzi, jak mówi św. Paweł. Kto bowiem opiera się na swoich własnych siłach, wkrótce 
przestaje się bać, a gdy się już nie boi, przestaje się polecać Bogu, i wówczas nie ulega już 
żadnej wątpliwości, że upadnie. Kto boi się upadku, ten nie ufa swoim własnym siłom. 
Ponieważ zaś swoją ufność pokłada w Bogu, w niebezpieczeństwach będzie się do Niego 
uciekał. W konsekwencji otrzyma od Boga pomoc, której potrzebuje do przezwyciężenia 
pokus, i w ten sposób osiągnie wieczne zbawienie. Święty Filip Nereusz, idąc pewnego 
dnia ulicami Rzymu, powtarzał słowa: Zupełnie zwątpiłem. Gdy pewien zakonnik ganił go 
za te słowa, Święty mu odpowiedział: „Ojcze, wszelką nadzieję w siebie straciłem, ale 
ufam Bogu”. My także musimy podobnie postępować, jeżeli chcemy się zbawić. Musimy 
żyć w stałej nieufności w stosunku do samych siebie i naśladować przykład św. Filipa, 
który pewnego poranka po przebudzeniu się powiedział do Boga: „Panie, pilnuj dzisiaj 
Filipa, bo inaczej Filip może Cię zdradzić”. Ci, którzy w swoich modlitwach polegaliby na 
swoich własnych zasługach, byliby bardzo dalecy od ducha Świętych. Pokora, która 
wyklucza taką zarozumiałość, jest koniecznym warunkiem do otrzymania tego, o co się 
prosi – powiedział Suarez  (tamże c. 24). 

Dał to nam również sam Zbawiciel do zrozumienia, kiedy opowiedział następującą 
przypowieść: Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz a drugi 
celnik. Faryzeusz stanął na środku i tak się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie, jak złodzieje, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo tacy, jak ten celnik. Poszczę dwa 
razy w tygodniu; dziesięcinę płacę ze wszystkiego, co nabywam. Okazuje się, że faryzeusz, 
zamiast się modlić, chwalił się przed Bogiem. Natomiast celnik stał z daleka, nie miał 
odwagi podnieść oczu ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość nade mną, 
grzesznikiem!   

Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu; tamten (faryzeusz) zaś 
nie. 

Święty Jan Chryzostom mówi, że pokora z grzechem więcej znaczy niż 
sprawiedliwość z pychą. Pokora wprowadziła nawróconego łotra do nieba, i to jeszcze 
przed Apostołami. Jeżeli więc pokora grzesznika posiada taką moc, to jakże wielką musi 
mieć moc pokora człowieka sprawiedliwego. Pycha połączona ze sprawiedliwością może 
człowieka doprowadzić do zguby. Jakże więc wielki upadek nastąpi, gdy pycha połączy się 
z grzechem! Zbawiciel kończy swoją przypowieść takim pouczeniem: Każdy, kto się 
wywyższa, zostanie poniżony, a kto się uniża, zostanie wywyższony. 

Napisane jest również: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. 
Prawdą jest jednak, że nasze zasługi dają naszym modlitwom większą skuteczność 

w otrzymaniu tego, o co prosimy. Była już mowa o tym, że post i jałmużna razem 
stanowią skrzydła modlitwy, a czystość serca daje modlitwie wielką siłę przed Bogiem. 
Dokonuje się to dwoma sposobami. Po pierwsze, kiedy pełnimy dobre czyny, pomnaża się 
prawo do Bożej życzliwości, a po drugie, oczyszcza się przez to coraz bardziej nasze serce i 
w ten sposób stajemy się bardziej godni wysłuchania. 

Strzeżmy się jednak, by się podczas modlitwy nie opierać na swoich własnych 
zasługach, chociaż bowiem mamy prawo do nagrody, której nam Bóg udzieli w swoim 
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czasie, to jednak nie domagajmy się od Niego podczas modlitwy spłaty długu, lecz prośmy 
o łaskę, którą On nam daje darmo ze swojego miłosierdzia. Kto wie zresztą, czy w ogóle 
zyskał u Boga jakieś zasługi? Niech więc ten, kto się modli, nie myśli o swoich zasługach 
dla obudzenia w sobie ufności, grozi tu bowiem wielkie niebezpieczeństwo popadnięcia w 
zuchwałość lub w jakieś złudzenie. Trzeba raczej badać swoje sumienie, by poznać swoje 
błędy i żałować za nie. Można jednak w chwilach załamania pomyśleć o dobru, jakiego się 
dokonało, żeby się podnieść na duchu. Trzeba jednak wówczas przyznać, że nawet to 
dobro, którego się dokonało, jest darem Bożym. Trzeba się raczej pobudzać do ufności w 
Bogu, a nie w samym sobie. Rozważając wszystkie łaski, jakich nam Bóg udzielił, 
pobudzajmy się do ufności, że może nam Bóg udzielić jeszcze większych darów. Opieranie 
się zaś na swoich własnych zasługach oznaczałoby opieranie naszej modlitwy na 
niepewnej podstawie. Święty Jan Chryzostom mówi, że pokora jest postawą wymaganą do 
modlitwy. Parafrazuje on Bożą wypowiedź w następujących słowach: Modlitwa tego, kto 
się upokarza, przenika przez chmury; nie zazna spokoju, aż zbliży się do Bożego tronu, i 
nie wraca stamtąd, dopóki Najwyższy jej nie dostrzeże. Cóż zresztą bardziej przystoi 
biedakowi, który nic nie ma, jak tylko pokora? Co go bardziej odpycha od Boga, jak nie 
duma? 

Święty Bernard mówi: „Kiedy się modlimy, trzeba się przyłączyć do niebieskiego 
dworu, do tego dworu, w którym Król królów zasiada na wspaniałym tronie, otoczony 
doborową rzeszą świętych duchów”. Święty Jan widział to samo w swoim Objawieniu, i nie 
znajdując liczby do określenia tej wielkiej rzeszy, napisał, że milion Mu służyło, a tysiące 
milionów otaczało Jego tron. Z jakim więc uszanowaniem, z jaką bojaźnią i pokorą winien 
zbliżać się tam człowiek, który jak biedna żaba wychodzi z błota. Wówczas nie pozostanie 
mu nic innego, jak tylko uderzyć się w piersi, jak celnik, i powiedzieć: Panie, miej litość 
nade mną grzesznikiem, albo razem z Dawidem: Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej. Nie będzie się musiał wówczas wstydzić swojej modlitwy, ponieważ jest napisane: 
Skruszonym i uniżonym sercem Ty, Boże, nie wzgardzisz. 
 
4. Konieczna uwaga podczas modlitwy 
 

Intencja konieczna do modlitwy polega na woli uczczenia Boga. Uwaga oznacza tu 
staranne i aktywne ukierunkowanie ducha na modlitwę. Święty Bernard mówi, że biedny 
człowiek, który chce stanąć przed Bożym majestatem w obecności aniołów, by mógł wziąć 
udział w zgromadzeniu sprawiedliwych, musi drżeć, pokornie prosić, być uważnym i 
zaangażować całą swoją duszę. Wszystkie nasze czynności musimy starannie wykonywać, 
szczególnie jednak modlitwa wymaga uwagi, gdyż chociaż spojrzenie Boga jest na nas 
skierowane o każdej godzinie i na każdym miejscu, to jednak szczególnie spogląda On na 
nas podczas modlitwy. 

Należy z tego wyciągnąć wniosek, że do Boga trzeba się modlić uważnie. Święty 
Cyprian mówi, że jest to straszne niedbalstwo pozwalać się rozpraszać podczas modlitwy 
przez światowe myśli, jak gdybyśmy mieli coś ważniejszego do roboty, niż zajmować się 
Bogiem. Chcesz, żeby cię Bóg słuchał, a ty samego siebie nie chcesz słuchać. Prosisz w 
swojej modlitwie, by Bóg o tobie nie zapomniał, a ty przecież zapominasz nawet o sobie 
samym. Jak może czuwać sędzia, kiedy adwokat śpi? Jesteśmy uważni, gdy spożywamy 
swoje posiłki, gdy docierają do nas jakieś nowości, gdy zajmujemy się jakimiś interesami 
w nadziei, że jakiś pożytek z tego mieć będziemy. Gdy rozmawiamy z jakimś człowiekiem, 
nawet o drobnostkach, duch nasz jest całkowicie przytomny; myślimy o tym, co mówimy. 
Natomiast z Bożym majestatem omawiamy swoje wieczne sprawy z roztargnieniem i 
niedbalstwem, niekiedy nawet ziewamy i pozwalamy na wzburzenie naszego serca i ducha. 
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Gdyby ktoś ze służby rozmawiał z nami w ten sposób, jak my rozmawiamy z Bogiem, 
ukaralibyśmy go za brak szacunku, jaki on okazywałby nam w ten sposób. 

Bossuet woła: „Niech ucieka od nas to wszystko, co zwodzi nasze serce, kiedy 
zbliżamy się do Boga”. Co za niezwykła słabość człowieka! Nie tylko ważne interesy, lecz 
nawet zwyczajne ciekawostki potrafią przykuć do siebie naszą uwagę, lecz kiedy myślimy o 
Bogu, nie potrafimy utrzymać jej w karbach. Nie dość, że często z własnej słabości 
nieświadomie się gubimy w myślach, to jeszcze często dobrowolnie pozwalamy bujać 
naszym myślom. Mówimy i słuchamy, i jak gdyby było nam jeszcze mało przeszkód od 
innych, jeszcze i sami zagłuszamy się, snując nasze własne wyobrażenia. Chrześcijanie, 
gdzie jesteście? Przychodzicie uwielbiać Boga, czy też chcecie kpić z Niego? Czy 
rozmawiacie w ten sposób chociażby z najmniejszym spośród śmiertelnych? 

Gdyby jakiś ubogi zwrócił się do was z prośbą o jałmużnę, i zamiast wyciągnąć rękę 
po datek, odwrócił się do was plecami, zaczął liczyć swoje pieniądze lub czesać swoje 
włosy, czyż nie byłoby to dla was obraźliwe? Czy dalibyście mu wówczas jałmużnę? Kiedy 
się modlicie do Boga, prosicie Go o łaski, o miłość, o Bożego Ducha. Lecz w jaki sposób 
przyjmujecie tę Jego jałmużnę? Nie rękami ani ramionami, nie ustami, lecz sercem. Trzeba 
więc otworzyć przed Nim serce, skierować ku Niemu swoje myśli. Wy natomiast czynicie 
wszystko przeciwnie, odwracacie się od Niego ku sobie samym lub ku jakimś rzeczom i 
próżnościom tego świata. Święty Tomasz zgodnie z powszechną teologią stwierdza, że 
współdziałanie serca jest konieczne do modlitwy; ono jest jej duszą, to znaczy że modlitwa 
jest niemożliwa bez wzniesienia serca ku Bogu, tak jak niemożliwe jest, aby coś było białe 
bez białej barwy lub jasne bez światła. Gdyby nawet tego św. Tomasz nie powiedział, 
wynika to przecież z samej istoty modlitwy, ponieważ ona jest wzniesieniem duszy do 
Boga. Rozważać to wcale nie znaczy przesuwać palcami ziarnka różańca i poruszać 
wargami, lecz wznosić ducha i serce ku Bogu. Święty Augustyn mówi, że rozważanie nie 
jest niczym innym, jak tylko pragnieniem jakiegoś dobra, pragnieniem skierowanym do 
Boga, przedłożonym Jego majestatowi, by On zechciał je spełnić ze względu na swoje 
miłosierdzie. Gdy my niekiedy odmawiamy ustne modlitwy, to tylko dlatego, by obudzić 
wewnętrzne pragnienie, które inaczej mogłoby osłabnąć i w końcu zupełnie zgasnąć, 
gdyby od czasu do czasu nie było rozniecane przez wypowiadane słowa, podobnie jak 
łagodny wiatr wciąż roznieca płomień. 

Jest więc zupełnie zrozumiałe, że według nauki św. Tomasza, nic nie zasługujemy i 
nic nie otrzymujemy, jeżeli na początku modlitwy i podczas niej nie mieliśmy intencji 
oddania czci Bogu i przez cały czas jesteśmy dobrowolnie rozproszeni. Według św. 
Bonawentury, taka modlitwa nie znaczy więcej przed Bogiem, niż ryk wołu lub paplanie 
papugi. Jeżeli jednak na początku modlitwy mieliśmy dobrą intencję, to nawet gdy 
zdarzają się niedobrowolne roztargnienia, wzbudzona intencja wystarcza do uzyskania 
zasługi za modlitwę i praktykę cnót oraz do dokonania zadośćuczynienia. Wystarcza ona 
również, by modlitwa była zdolna do wyjednania nam łask. Posłuchajmy, co mówi św. 
Tomasz: „Jest prawdą, że jest grzechem powodującym bezowocność modlitwy, jeżeli 
jesteśmy podczas niej dobrowolnie roztargnieni. Natomiast roztargnienia, które przychodzą 
wbrew naszej woli, nie przeszkadzają w skuteczności naszej modlitwy. Dlatego mówi św. 
Bazyli: Jeżeli na skutek osłabienia przez grzechy nie możemy podczas modlitwy poskromić 
swojego ducha i robimy wszelkie możliwe wysiłki ku temu, Bóg nam przebaczy, ponieważ 
nie dzieje się to z powodu niedbalstwa, lecz ze słabości nie potrafimy wytrwać jak należy 
w Jego obecności. 

Ze względu na słabość swojej natury duch ludzki nie potrafi być długo wzniesiony 
w górę, lecz swoim własnym ciężarem spada w dół” (2. 2. Q. 83. a 13). Rzeczywista 
aktualna uwaga podczas modlitwy jest więc koniecznie potrzebna. Wystarczy jednak na 
początku modlitwy mieć wolę starania się o uwagę. 
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Oprócz zjednywania zasług i wypraszania łask modlitwa ma jeszcze trzeci skutek, a 
mianowicie karmienie i umacnianie duszy. Dla osiągnięcia tego trzeciego skutku uwaga 
jest szczególnie potrzebna. Można uważać albo na poszczególne słowa modlitwy, żeby się 
nie pomylić i dobrze je wymawiać, albo zważać na jej sens, bądź tez na to, co jest celem 
modlitwy, a mianowicie na Boga lub na to, o co Go prosimy. Każdy z tych trzech sposobów 
jest wystarczający, lecz najbardziej z nich konieczny jest ten ostatni, który mogą 
praktykować nawet ludzie niewykształceni. Niekiedy taki aktywny zwrot ku Bogu jest tak 
wielki, że duch zapomina o wszystkim innym. 

Suarez twierdzi, że samo zważanie na poszczególne słowa nie wystarcza do 
pokrzepienia duszy, do pobudzenia się do pobożności i do wzbudzania dobrych 
postanowień. Trzeba również myśleć o sensie wypowiadanych słów. Jeżeli ten sens jest 
historyczny, to trzeba nawet wstawiać rozważanie pobożnych myśli, żeby więcej 
skorzystać. 

Święty Tomasz mówi: „Jeżeli roztargnienia są dobrowolne nawet podczas modlitwy, 
do której nie jesteśmy zobowiązani, i brakuje podczas niej wszelkiej uwagi, są one 
grzeszne i powodują bezskuteczność modlitwy”. Suarez wyraża się bardziej formalnie. 
Mówi on, że także wówczas, gdy podczas modlitwy popełniamy jakiekolwiek błędy, tak że 
modlitwa staje się grzeszna, to chociażby był to tylko grzech powszedni, przepadają 
wówczas wszelkie zasługi za modlitwę; modlitwa nie posiada wówczas skutków 
wynagradzających i niczego nie wyprasza. Jeżeli bowiem wykonujemy zły czyn, który 
obraża Boga, wówczas człowiek nie czyni zadość Jego sprawiedliwości i niczego od Niego 
nie otrzymuje. Dzieje się to wówczas, gdy np. modlitwę rozpoczętą z dobrą intencją 
kontynuujemy ze złym zamiarem, albo gdy dobrowolnie dopuszczamy myśli, które nie 
dadzą się pogodzić z modlitwą, które niepokoją serce i nie dopuszczają wymaganej bojaźni 
Bożej. To wystarczy, by taka modlitwa stała się grzeszną i bezskuteczną. (Lib. III de 
oratione vocali c. VII). 

W odniesieniu do roztargnień musimy się więc obawiać podwójnego 
niebezpieczeństwa. Pierwszym niebezpieczeństwem jest zbytnie niepokojenie się 
niedobrowolnymi roztargnieniami. Drugim, większym niebezpieczeństwem jest udawanie 
się na modlitwę bez należytego skupienia, a podczas niej dobrowolne poddawanie się 
roztargnieniom . 

Święty Bazyli pyta, jak zapobiec temu, by wyobraźnia podczas modlitwy nie 
sprowadzała nas na manowce, i zaraz odpowiada: Trzeba myśleć o tym, że znajdujemy się 
przed oczyma Boga. 

Zanim rozpoczniemy modlitwę, przygotujmy się najpierw krótko, jak to już wyżej 
była o tym mowa, i weźmy sobie to poważnie do serca, że modlimy się w obecności Boga. 
Kiedy św. Franciszek z Asyżu udawał się na miejsce, gdzie się zwykle modlił, mówił do 
swoich roztargnień: „Zostańcie tutaj za drzwiami, wy wszystkie uciążliwe myśli, a gdy będę 
wracał z modlitwy, odnajdę was znowu”. Przezwyciężywszy w ten sposób wszelkie myśli 
obce modlitwie, modlił się do Boga tak, jak gdyby sam był tylko na tym świecie. 

Bossuet mówi, że gdy roztargnienia powracają i nasze serca się niepokoją, 
przywołujmy je z powrotem do porządku, opłakujmy nasze błędy i mówmy razem z 
Psalmistą: Panie, moje serce mnie opuściło. Starajmy się wciąż je przywoływać z 
powrotem, szukajmy swego zagubionego serca – mówi św. Augustyn – a kiedy je wraz z 
Dawidem znajdziemy, ofiarujmy je Bogu i módlmy się w duchu Tego, który jest Duchem i 
Życiem. 

Dzięki takiej uwadze nasze modlitwy będą skuteczne. 
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5. Wytrwałość na modlitwie 
 

O tym warunku modlitwy najczęściej wspomina Pismo święte. Nasz Zbawiciel 
powiedział, że trzeba się zawsze modlić i nigdy nie ustawać. Według Suareza ma to 
znaczyć, że nigdy nie należy rezygnować z modlitwy, zwłaszcza wówczas, gdy nie od razu 
zostajemy wysłuchani. Trzeba wciąż prosić i prosić. Nasz Boski Mistrz opowiedział nam na 
ten temat dwie przypowieści dla lepszego zrozumienia. 

Pierwsza przypowieść jest o wdowie, która nie mogła uprosić sędziego, który nie 
bał się Boga ani ludzi, o wymierzenie jej sprawiedliwości, lecz w końcu zgodził się sprawę 
rozsądzić, żeby pozbyć się jej natarczywości. Drugą przypowieść opowiada Ewangelia w 
następujących słowach: „Kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie 
mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie 
mam mu co podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są 
już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię 
wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 
jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje”. 

W tej przypowieści zaleca nam Boski Zbawiciel wytrwałość w modlitwie. Święty 
Augustyn mówi: Ten, który nie chciał dać, dał, ponieważ ten, który prosił, nie ustępował. 
O ileż więcej da nam dobry Bóg, gdy Go wytrwale prosić będziemy, skoro jest dobrym 
Ojcem i nawet nas zachęca do proszenia, a jest niezadowolony, gdy Go o nic nie prosimy. 

Suarez mówi: „Chociaż Bóg obiecał nam wysłuchać nasze modlitwy, które w 
wymagany sposób do Niego zanosimy, to jednak nie obiecał nam, że uczyni to 
natychmiast. Miał On słuszne powody do takiego postępowania. Dla nas jest nawet 
korzystne, że od razu nie udziela nam tego, o co Go prosimy. Proszący może nie być w 
danej chwili w stanie przyjąć tego o co prosi z pożytkiem dla siebie, a później bardziej mu 
to posłuży. Może również być tak, że w danej chwili dar, o który prosi, może być szkodliwy 
dla jego zbawienia, lecz później mu się przyda. Może Bóg chce kogoś nauczyć lepiej cenić 
dar, o który prosi, i jego pragnienie z czasem wzrośnie. Bóg może również chcieć 
wypróbować i pogłębić jego wiarę”. Podobnie uczą nas również Ojcowie Kościoła. Święty 
Augustyn mówi np. na ten temat: „Jeżeli Bóg zwleka z udzieleniem czegoś, to wcale nie 
znaczy, że nam odmawia swoich darów, lecz chce nas skłonić, byśmy je lepiej cenili. Z 
większą radością przyjmuje się bowiem to, czego się przez dłuższy czas pragnęło. To, co 
natychmiast otrzymujemy, wydaje się nam nie mieć zbyt wielkiej wartości. Jeżeli jednak 
wytrwale prosimy i szukamy, przyjmujemy to w lepszym usposobieniu. To, czego Bóg nie 
chce nam od razu dać, zatrzymuje, byśmy się nauczyli z większą żarliwością pragnąć 
darów Bożych. Niekiedy ludzie święci proszą o święte rzeczy, jeżeli jednak ich prośby nie 
zostały natychmiast wysłuchane, to zostaną wysłuchane później. Codziennie Kościół prosi 
w swoich modlitwach: Przyjdź królestwo Twoje, ono jednak nie nadchodzi zaraz po 
odmówionej modlitwie, jednak z całą pewnością przyjdzie ono w dzień powszechnego 
sądu. 

Święty Jan Chryzostom i św. Nilus stwierdzają, że zwłoka, jaką Bóg dopuszcza 
zanim nas wysłucha, służy naszemu dobru. Wciąż zobowiązuje nas ona do nieustannego 
uciekania się do Boga, o czym, być może, zapominalibyśmy, gdyby nas natychmiast 
wysłuchał. Potrzeba zmusza biednego do częstego odwiedzania człowieka bogatego. Jeżeli 
przez dłuższy czas prosimy, praktykujemy przez to wiele cnót, które są bardzo miłe Bogu, 
a równocześnie sprawiają, że udziela nam On wielu potrzebnych łask. Ojciec Le Jeune 
wyjaśnia to przy pomocy następującego porównania: Wyobraźmy sobie niewidomego, 
który grając na skrzypcach, chodzi od domu do domu, prosząc o jałmużnę. Pewna pani 
pozwala mu niekiedy dość długo czekać. Jej córka lub służąca mówią więc do niej: Jeżeli 
nic mu nie dajemy, to przynajmniej proszę go odprawić, żeby tak długo daremnie nie 
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czekał. Pani jednak ma dobrą wolę dać mu jałmużnę, zwleka z tym jednak, gdyż bardzo jej 
się podoba jego gra na skrzypcach. Gdyby biedak od razu otrzymał swoje pieniądze lub 
kawałek chleba, przestałby grać pod jej drzwiami. My jesteśmy bardzo ubodzy w cnoty i 
zasługi. Jesteśmy biedniejsi niż ci ubodzy i bardziej ślepi niż ci niewidomi. Najlepszym, co 
możemy robić, jest żebranie przed drzwiami Boga. Jeżeli dobrze odprawimy swoją 
modlitwę, będzie ona dla Niego miłą i zachwycającą harmonią. Zwleka więc przez dłuższy 
czas z wysłuchaniem nas, gdyż gdybyśmy od razu otrzymali upragnioną łaskę, 
przestalibyśmy się modlić. Chce On, byśmy wytrwali nie dla Jego, lecz dla naszego 
własnego dobra, im dłużej bowiem modlimy się, tym na więcej łask zasługujemy. Jeżeli 
więc z tej racji lub z innej podobnej, dobry Bóg nie od razu udziela nam łaski, o którą Go 
prosimy, to z pewnością udzieli nam innej, niemniej kosztownej łaski. 

Dawid mówił: Z głębokości wołałem do Ciebie, Panie. Święty Grzegorz komentuje 
to w następujący sposób: Dawid nie mówi wołam, lecz wołałem, a więc w ten sposób uczy 
nas wytrwałości, jeżeli bowiem nie zostaniemy natychmiast wysłuchani, nie zaniedbujmy 
jednak modlitwy, lecz tym bardziej wytrwale módlmy się i wołajmy. Bóg pragnie, by Go 
proszono, by Mu niejako gwałt zadawano i przezwyciężano Go swoją natarczywością. 
Dlatego właśnie sam powiedział: Królestwo niebieskie cierpi gwałt, i zdobywają je ci, 
którzy stosują gwałt. Przykładajmy się więc pilnie do modlitwy, bądźmy natarczywi i 
starajmy się nigdy nie ustawać. Jeżeli Bóg, którego prosimy, zdaje się nas nie słuchać, 
wówczas bądźmy podobni do złodziei, którzy gwałtem porywają dla siebie królestwo Boże, 
zdobywajmy gwałtem skarby niebieskie. Czy jest coś bardziej opłacalnego niż taki 
rabunek? Jest to szczęśliwy gwałt, gdyż nie obraża Boga, lecz przeciwnie, czyni Go dla nas 
łaskawszym; nie szkodzi on naszym bliźnim, lecz im pomaga; nie mnoży on grzechów, lecz 
je umniejsza. 

Kobieta kananejska, o której opowiada Ewangelia, rozumiała, że swoją 
wytrwałością zadaje gwałt Zbawicielowi. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. I oto 
kobieta kananejska wyszła Mu na spotkanie i rzekła do Niego: Jezu, Synu Dawida, ulituj 
się nade mną, gdyż zły duch dręczy moją córkę. Ta matka prosiła Jezusa o litość dla 
siebie, gdyż cierpienia jej córki były jej cierpieniami, kochała bowiem swoją córkę bardziej 
niż siebie. Dla wypróbowania jej wiary i dla ukazania jej wszystkim, aby ta kobieta stała 
się dla wszystkich w Kościele wzorem wytrwałości w modlitwie, Jezus na razie nic jej nie 
odpowiedział. Ona wołała więc dalej. Apostołowie prosili Go: Wysłuchaj tę kobietę i 
odpraw ją, gdyż wciąż woła za nami. Święty Augustyn zauważa, że takie wołanie 
pochodzące z gorącego serca jest dla Jezusa tak miłe, jak najpiękniejsza muzyka, dlatego 
zawsze chętnie go słucha. Gdy Jezus wszedł do jakiegoś domu, kobieta ta weszła za Nim, 
upadła Mu do nóg, a On jej odpowiedział: Zostałem posłany przez Ojca tylko do 
zagubionych owiec z domu Izraela. Ta odmowna odpowiedź nie pozbawiła bynajmniej 
kobiety jej ufności, lecz dalej prosiła Go: Panie, dopomóż mi! Jezus odpowiedział, że nie 
godzi się zabierać chleba dzieciom i dawać go psom. Ta druga odmowa była surowsza niż 
pierwsza. Często się zdarza, że Bóg upokarza tych, którym chce wyświadczyć szczególną 
łaskę. 

Kobieta jednak nie straciła odwagi. Powiedziała: Tak, Panie, lecz i szczenięta 
zjadają okruszyny spadające ze stołów ich panów. Zbawiciel jej odpowiedział: Wielka jest 
twoja wiara, kobieto, niech ci się stanie, jak chcesz. Kiedy wróciła do domu, zastała swoją 
córkę zupełnie spokojną w łóżku. Od tego czasu była zupełnie zdrowa. 

Jeżeli z taką wytrwałością będziemy przedstawiać Bogu nasze prośby, na pewno 
zostaniemy wysłuchani. 

Ubodzy nigdy się nie męczą prośbami kierowanymi do przechodzących i swoim 
natręctwem. Szczególnie wówczas, gdy wielu nie zwraca na nich uwagi, oni nie przestają 
prosić, często jedynie dla jakiejś drobnej monety. Czyż nie jest to dla nas wystarczający 
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powód do zawstydzenia, gdyż my tak szybko się zniechęcamy prośbami o ważne łaski 
Boże. A przecież Bóg jest jedynym, którego nigdy nie prosi się daremnie, nawet wówczas, 
gdy nie otrzymujemy natychmiast tego, o co prosimy. 

Jak długo jednak musimy trwać na modlitwie, prosząc o upragniona łaskę, by 
można było powiedzieć, że jesteśmy wytrwali? Na to pytanie odpowiada Suarez. Mówi on, 
że nie można określić ani czasu, przez jaki należy się modlić  o jakąś łaskę, której jeszcze 
nie otrzymaliśmy, ani liczby modlitw, które w tym celu należy odmówić. Możemy tylko 
powiedzieć, że do zaniedbania modlitwy nie może nas skłonić brak ufności, brak odwagi 
ani niecierpliwość. Jeżeli prosimy o jakieś dobra doczesne przez jakiś dłuższy czas i po 
pewnym czasie okoliczności przemawiają za tym, że Bóg jednak nie chce nam tego 
udzielić, możemy przestać prosić, poddając się jednak Jego świętej woli. Takie powinno 
być nasze stałe usposobienie, kiedy nasze sprawy układają się inaczej, niż byśmy sobie 
życzyli. Jeżeli jednak prosimy o łaski duchowe, nie możemy tak łatwo rezygnować, gdyż 
taka modlitwa jest zawsze korzystna i często pociąga za sobą skutki, których my nie 
dostrzegamy. Jeżeli na przykład ktoś prosi o uwolnienie od pokus, które jednak w dalszym 
ciągu go napastują, nie powinien przestawać się modlić, gdyż może otrzymał on przez 
swoją modlitwę łaskę zachowania od innych, bardziej niebezpiecznych pokus, albo 
zostanie on uwolniony od napastujących go pokus w swoim czasie, kiedy to będzie 
bardziej konieczne, bądź też trwanie pokus przyniesie ze sobą bardziej owocne 
zwycięstwa. 

Boże zwlekanie nie powinno umniejszać naszej ufności, lecz raczej powinno ją 
jeszcze pomnażać, powinniśmy bowiem wiedzieć, że Bóg zwleka z wysłuchaniem nas dla 
naszego zbawienia i że niekiedy przygotowuje dla nas rzeczy, które będą dla nas bardziej 
korzystne niż te, o które prosiliśmy. Nie zaszkodziłoby nam nawet, gdyby Bóg aż do końca 
naszego życia odkładał wysłuchanie nas. Nasza ufność w Bogu powinna sięgać dalej, niż 
do końca naszego ziemskiego bytowania. Potrafi On bowiem udzielać w ostatnich chwilach 
tego wszystkiego, czego w swojej mądrości odmawiał w ciągu całego życia. Zresztą, jeżeli 
przez naszą wytrwałość w proszeniu o dobra duchowe, otrzymamy łaskę dobrej śmierci, 
wówczas zdobywamy wszystko i osiągamy cel wszystkich naszych modlitw. 
 
6. Przymioty, które dają naszym modlitwom większą skuteczność 
 

Dotychczas mówiliśmy o uwarunkowaniach, bez których nasze modlitwy nie byłyby 
wysłuchane. Jednak dla uzyskania pełnego obrazu trzeba omówić także i te, które chociaż 
nie są absolutnie konieczne, to jednak udoskonalają nasze modlitwy i czynią je milszymi 
Bogu, a dla nas bardziej korzystnymi. 

Kiedy była mowa o poście, wspomnieliśmy mimochodem, że nawyk umartwiania 
się napełnia nas duchową odwagą i zapałem, ponieważ wyzwala nas z niewoli ciała. 
Wypada teraz do tego powrócić. Oprócz tego musimy coś powiedzieć o odosobnieniu od 
świata, o skupieniu, o pobożności, o miłości Boga i o zjednoczeniu naszych modlitw z 
modlitwami Jezusa Chrystusa. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli nasi czytelnicy zasmakują 
w naszych wykładach i nie będą się już modlić z przyzwyczajenia, lecz tak, jak się modlili 
święci, którzy byli całkowicie przeniknięci duchem modlitwy i rozumieli, że przez swoją 
gorliwość sprowadzają na siebie niezliczone łaski i pociechy w czasie swego pobytu na 
ziemi, a równocześnie zasługują na koronę wiecznej szczęśliwości. Oprócz świętych nie ma 
nikogo prawdziwie szczęśliwego. Ich udziałem stało się największe szczęście, a teraz 
cieszą się szczęściem samego Boga. Jeżeli będziemy się modlić podobnie jak oni, będzie to 
dla nas największą korzyścią. 
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- Umartwienie 
 

Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z jego namiętnościami 
i pożądaniami. Jeżeli będziecie żyć według ciała, pomrzecie, jeżeli zaś w Duchu umartwicie 
uczynki ciała, będziecie żyć. Tak mówi święty Paweł natchniony przez Ducha Świętego. 
Umartwienie jest więc dla chrześcijan w pewnym sensie zagadnieniem decydującym o 
życiu i śmierci, zależnie od tego, czy ktoś akceptuje, czy też odrzuca tę cnotę. Konieczne 
jest więc połączenie jej z modlitwą, jeżeli chcemy się zbawić. 

Święty Bernard tak oto komentuje słowa Pieśni nad Pieśniami: Kim jest ta, która 
wyłania się z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią mirry i kadzidła... Mówi on, że 
mirra oznacza umartwienie, a kadzidło modlitwę. Umartwienie i modlitwa muszą nam 
zawsze towarzyszyć, gdyż przez nie postępujemy w doskonałości. Ten bowiem, kto 
umartwia tylko ciało, a nie upokarza swojej duszy na modlitwie, staje się pyszny; ten zaś, 
kto zadawala się modlitwą, a zaniedbuje umartwienie, musi się obawiać, że może go 
spotkać wyrzut Zbawiciela: Dlaczego wołacie do Mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co 
Ja wam mówię? 

Święty Augustyn zauważa, że w dawnej świątyni Salomona znajdowały się dwa 
ołtarze. Jeden na zewnątrz, gdzie zabijano zwierzęta przeznaczone na ofiarę, drugi zaś 
wewnątrz, gdzie ofiarowano kadzidło. Podobnie i my musimy mieć w swoim wnętrzu 
ołtarz, na którym mamy składać Bogu kadzidło naszej modlitwy. Drugi zaś ołtarz 
powinniśmy mieć w ciele, na którym mamy ofiarować samych siebie przez umartwienie. 
Modlitwa i umartwienie są to dwie siostry, które wzajemnie sobie pomagają. Umartwienie 
pomaga modlitwie, a modlitwa ze swej strony sprawia, że umartwienie staje się dla nas 
łatwiejsze i stale w nas wzrasta. Wszyscy mistrzowie życia duchowego mówią 
jednogłośnie, że umartwienie przygotowuje nas do modlitwy i że modlitwa wymaga 
umartwienia. Kiedy oblubienica z Pieśni nad Pieśniami chce wejść na górę kadzidła, czyli 
modlitwy, musi najpierw przejść przez górę mirry, czyli pokuty, i dopiero stamtąd może 
wejść na górę modlitwy. Vadam ad montem myrrhae et ad collem thuris. Boga nie ma 
tam, gdzie panuje wzburzenie, Jego mieszkanie znajduje się w pokoju. Walki i zakłócenia 
w naszym wnętrzu pochodzą od naszych namiętności, które walczą nieustannie przeciwko 
naszemu duchowi, i tak długo ich nie przezwyciężymy, dopóki Bóg z zadowoleniem w nas 
nie spocznie. Pokój można osiągnąć jedynie przez walkę z naszymi namiętnościami. Tylko 
w ten sposób zapanuje w nas pokój. Człowiek skłonny do gniewu lub chciwości, albo 
oddany jest innym złym skłonnościom, który w swoim duchu wznieca chęć zemsty 
przeciwko tym, którzy go oskarżają, który napełnia swoje serce troskami i skłonnościami, 
które nie dają mu czasu na skupienie i polecenie się Bogu. W sercu, które nie zostało 
oczyszczone przez umartwienie, unosi się ciemna chmura, która zasłania mu światło łaski. 
Zmysłowy człowiek nie pojmuje tego, co pochodzi od Ducha Bożego. Taki człowiek musi 
się najpierw uduchowić przez umartwienie. Na pewno nie potrzebujemy żadnych 
autorytetów i argumentów, żeby to zrozumieć. Czyż nie przekonuje nas o tym własne 
doświadczenie? Powiedzieliśmy już, że nie ma nic przyjemniejszego niż pełne zaufania 
obcowanie z Bogiem, które umożliwia nam modlitwa. Nie ma w niej nic odstręczającego, 
lecz wesele i radość, a mimo to bardzo niewielu ludzi znajduje tę czystą pociechę. Nawet 
ci, którzy oddają się duchowym praktykom, gdy biorą w nich udział, według św. 
Bonawentury, są podobni do psów przywiązanych do budy. Jaka jest tego przyczyna? 
Ludzie nie lubią na ogół  wysiłków, na jakie trzeba się zdobyć celem uwolnienia się od 
ziemskich trosk i wznoszenia się ku Bogu. Krótko mówiąc, nie lubimy umartwień. 

Są ludzie, którzy mają wielkie przywiązanie do swojego ciała. Gdy im czegoś 
brakuje, nie są zdolni do wzniesienia swego ducha ku Bogu. Święta Teresa mówi, że w ten 
sposób postępuje się naprzód jak żółw. Nie jest trudno podpalić stos suchego drewna, 
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które jest łatwopalne, jednak więcej czasu potrzeba, by podpalić stos świeżego drewna. 
Podobnie przedstawia się sprawa z modlitwą. Człowiek, który zrozumiał, że trzeba 
umartwiać swoje namiętności, łatwo się zapali do miłości Boga i do gorliwej pobożności. 
Kto jednak przywiązuje wagę do wszystkiego, z wyjątkiem Boga, musi się najpierw uwolnić 
od doczesnych trosk, by móc się do Niego wznieść. Każdy lubi obcować z podobnymi do 
siebie. Kto się umartwia, staje się bardziej uduchowionym i podobniejszym do Boga, a 
więc chętniej z Nim obcuje. Także i Bóg, dla którego przebywanie z ludźmi jest radością i 
rozkoszą, znajduje w nim upodobanie i udziela mu swoich darów. Kto zaś miłuje sprawy 
ziemskie, w nich właśnie znajduje swoje upodobanie, gdyż jest do nich podobny. Miłość 
stawia nas zawsze na równi z tym, co kochamy. 

Gdy woda jest niespokojna lub zmącona, trudno jest w niej coś zobaczyć. Trudno 
jest więc zobaczyć obraz Boga w duszy wzburzonej i zmąconej przez namiętności. 
Gdybyśmy mieli w oku chociaż jedno źdźbło, nie moglibyśmy już nim wyraźnie widzieć. 
Jeżeli nasze duchowe oczy są zaprószone rzeczami ziemskimi, nie potrafimy już dostrzegać 
tajemnic wiary. 

Czy z tego, co zostało wyżej powiedziane, należy wyciągnąć wniosek, iż trzeba 
czekać z modlitwą aż dokonamy w sobie wielkiego umartwienia i uwolnimy się od 
wszelkich złych skłonności? Wcale nie. Nikt tak bardzo nie potrzebuje modlitwy, jak ten, 
kto się zagrzebał w grzechu i błocie ziemskich skłonności. Szczególnie właśnie ci, którzy 
musieliby powiedzieć za Dawidem: De profundis clamavi. Z głębokości mojej nędzy wołam 
do Ciebie, Panie. Wyciągnij mnie z błota, bym w nim nie utonął. Tylko z Bożą pomocą 
można się uwolnić od zła i odnieść zwycięstwo nad szatanem i nad samym sobą. Tę zaś 
pomoc możemy sobie wyprosić głównie przez modlitwę. Trzeba więc stale dokonywać 
wielkich wysiłków, by myśleć o Bogu i modlić się do Niego. To jest właśnie pierwszym 
umartwieniem, dzięki któremu otrzymamy łaskę do stosowania jeszcze większych. Żeby 
można było kuć żelazo, trzeba je rozżarzyć. Daremne jest kucie młotem, jeżeli wpierw 
ogień nie zmiękczy żelaza. W podobny sposób trzeba postępować, by uwolnić się od złych 
skłonności. Trzeba się najpierw rozpalić Bożym Duchem na modlitwie. Daremne jest 
rozpalanie żelaza w ogniu, jeżeli nie kuje się go natychmiast, dopóki jest gorące. Podobnie 
i modlitwa nie dokona w nas większego postępu w cnotach, jeżeli z modlitwą nie 
połączymy umartwienia i samozaparcia. Módlmy się więc wiele, a równocześnie 
umartwiajmy się. Odmawiajmy naszym oczom, uszom, smakowi, językowi, całemu 
naszemu ciału wszystkiego, czego nie można im dać bez obrażania Boga, bez narażania 
się na niebezpieczeństwo. 

Umartwiajmy naszego ducha, poddając go pod posłuszeństwo przełożonym; 
umartwiajmy naszą wolę, poddając się we wszystkim Bożej woli. Odmawiajmy naszej 
pamięci i wyobraźni wszystkiego, co mogłoby im schlebiać. Znośmy cierpliwie przeciwności 
i krzyże, bez względu na to, skąd one do nas przychodzą. Nie obawiajmy się praktykować, 
za zgodą spowiednika, różnych dobrowolnych umartwień. W jakiej mierze odmówimy 
sobie ziemskich przyjemności, w takiej zakosztujemy niebieskich radości. Ciągłe 
umartwienie i wytrwała modlitwa są dwoma kołami wozu, który nas zawiezie do raju. 
 
- Odosobnienie i skupienie 
 

Kiedy św. Arseniusz, wychowawca syna cesarza Arkadiusza, prosił Boga, by go 
pouczył, co ma  robić, żeby się zbawić, wówczas anioł mu powiedział: Fuge, tace, quiesce 
– Uciekaj, milcz, odpoczywaj. Arseniusz żył w świecie, otoczony honorami i bogactwami, 
jednak pozostawił to wszystko, udał się na pustynię i prowadził tam życie modlitwy i 
pokuty. Podobnie jak św. Piotr, nieustannie się modlił i płakał. 
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Nasi czytelnicy żyją w ogromnej większości w świecie i skarżą się, że nie mogą 
znaleźć czasu, by prosić Boga o pomoc do walki z pokusami. Jeżeli mogą jeszcze zmienić 
swój stan i usłyszą słowo Boże w swoim sercu: uciekajcie, niech się nie lękają pójść za tym 
wezwaniem i w jakimś miejscu schronienia oddadzą się modlitwie. Tam wolni od wielu 
drobnostek, które wypełniają życie ludzi światowych, znajdą czas na modlitwę za tych, 
których opuścili. Nie narażają się przez to na niebezpieczeństwo prowadzenia 
nieużytecznego życia, bowiem to życie będzie o wiele korzystniejsze, niż życie w świecie, 
gdzie się sądzi, że jest się bardzo zajętym, ale nie znajduje się czasu, by pomyśleć o Bogu 
i o swoim zbawieniu. 

Donozo Cortez, jeden z największych pisarzy hiszpańskich w XIX wieku, który 
początkowo był również obojętny, powiedział: „Sądzę, że ci, którzy się modlą, więcej 
czynią dla świata niż ci, którzy walczą. Jeżeli świat coraz głębiej upada, to dlatego, że na 
nim jest więcej bitew niż modlitw. Sądzę, że gdyby w ciągu godziny, w ciągu dnia żadna 
modlitwa nie wzniosła się z ziemi do nieba, ten dzień i ta godzina byłaby ostatnią dla 
świata”. 

Jeżeli jednak nie możecie opuścić świata lub nie macie żadnego innego powołania, 
umiejcie jednak odtąd jak najbardziej się od niego oddalić. Nic na tym nie stracicie. 
Przeciwnie, stale obcując ze światem, narażacie się na nieustanne niebezpieczeństwo. 
Świat, to są ci mężczyźni i kobiety, którzy zamiast się kierować zasadami Ewangelii, 
przyjmują za regułę jedynie fałszywe poglądy, które rozpowszechnia duch kłamstwa i 
które karmią się instynktami naszej skażonej natury. Oni to zwalczają prawdy naszej wiary 
lub dopasowują je do swoich namiętności i do rozpowszechnionych błędów. Sprawdzają 
się na nich słowa św. Pawła Apostoła: To wiedz, że w tych ostatecznych dniach nastaną 
chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, 
nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający 
oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, 
miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej 
mocy. I od takich stroń. A na innym miejscu: Nie upodabniajcie się do tego świata. Nie 
wprzęgajcie się w jedno jarzmo razem z niewierzącymi, co ma bowiem wspólnego 
sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Lub czy może światło współistnieć z ciemnością? Co 
ma wspólnego Chrystus z Belialem  (szatanem)? Czyż nie wiecie, że przyjaźń tego świata 
nieprzyjazna jest Bogu. I rzeczywiście świat całkowicie tkwi w złu. Dlatego Zbawiciel, który 
modlił się nawet za swoich oprawców, powiedział: Ja nie proszę za światem. Za 
pośrednictwem Apostoła Miłości powiedział zaś: Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na 
świecie. Jeżeli bowiem ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, wszystko bowiem, co 
jest na świecie, to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Świat przemija 
wraz ze swymi pożądliwościami. 

Fuge! Unikajcie więc ich teatrów, zabaw i uczt, ich bezsensownych gier, ich 
uroczystości, które uwłaczają chrześcijaństwu. Unikajcie ich koncertów, na których 
przemyca się występek zakamuflowany formą muzyczną. Unikajcie ich towarzystwa, w 
którym prezentuje się próżność. Unikajcie ich spotkań, na których zalecają swoje zasady. 
Unikajcie wreszcie ich przyjemności, którym towarzyszą zwykle wyrzuty sumienia. 
Wychodźcie z tego Egiptu, gdzie się prześladuje lud Boży różnymi szyderstwami i 
przewrotną mową. Uciekajcie na pustynię, czyli w samotność waszych domów i rodzin, by 
tam poświęcać się Bogu przez modlitwę i składać Mu należną ofiarę chwały. Nie obawiajcie 
się znaleźć sobie jakieś bardziej pożyteczne zajęcia. Korneliusz a Lapide tak oto komentuje 
słowa Pisma świętego Nie zaniedbuj nieustannej modlitwy: Podczas modlitwy napotykamy 
najróżnorodniejsze przeszkody. Oddalajmy je jak tylko możemy, byśmy mogli często i 
wytrwale się modlić. Odłóżmy również na bok wszelkie zajęcia, które nic nam nie dają lub 
są mało użyteczne, jak np. odwiedziny i przyjęcia, zabawy, nieużyteczne i przesadne 
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studiowanie, zbyt długie spanie, bezczynność, udział w rozprawach sądowych, światowe 
interesy itp. Modlitwa bowiem, która nas ukierunkowuje na sprawy Boże i przynosi nam 
największy pożytek, powinna nam zastąpić wszelkie inne, mniej pożyteczne, światowe 
sprawy, przez modlitwę bowiem uzyskujemy łaski i wszelkie inne dobra. 

Mnóstwo czasu traci się na czytanie różnych pism, które są małowartościowe lub 
nawet wyraźnie złe. Jakże puste są te nowości światowe, za którymi się tak uganiamy. To 
wszystko, nie tylko pozostawia jedynie pustkę w sercu oraz wprowadza duchowe 
zamieszanie, obciążając nas zbytecznymi drobnostkami, nie tylko zabiera nam czas, który 
moglibyśmy poświęcić na modlitwę, lecz także przynosi nam roztargnienia podczas tych 
nielicznych chwil, które poświęcamy modlitwie. Fuge! Uciekajcie od tego zgiełku, który 
wyobcowuje nas nawet z nas samych. 

Wielką korzyść odnieśliby światowi ludzie, gdyby przynajmniej raz w roku mogli się 
oderwać na kilka dni od swoich interesów, żeby wziąć udział w rekolekcjach w jakimś 
sanktuarium lub klasztorze. Kapłani i osoby zakonne corocznie odprawiają swoje 
rekolekcje. Czyżby ludzie żyjący w świecie mniej tego potrzebowali? Ziemia potrzebuje nie 
tylko rosy spadającej w każdą noc, lecz także obfitego deszczu, który zwilżałby ją przez 
kilka dni. Podobnie i człowiek potrzebuje nie tylko codziennej modlitwy, lecz także ćwiczeń 
duchownych, które mogą ożywić jego gorliwość. Wiemy, że będą się niektórzy tłumaczyć 
niemożliwością opuszczenia rodziny lub swojego zajęcia. Tymczasem bardzo wielu ludzi 
podejmuje co roku długie luksusowe podróże lub przebywa w miejscowościach 
wypoczynkowych, lecz o rekolekcjach nikt z nich nie pomyśli. Wolą uciekać od siebie 
samych niż od świata i jego zgiełku. 

Jeżeli nie jest możliwe udanie się na rekolekcje do jakiegoś domu zakonnego, to 
można by przynajmniej co roku jakiś tydzień poświęcić na bardziej gruntowne rozmyślanie 
i zrobić rachunek sumienia z przeszłości i przedstawić swojemu spowiednikowi lub 
jakiemuś nadzwyczajnemu spowiednikowi, pod koniec tych ćwiczeń sprawozdanie ze 
swego życia duchowego, by w sumieniu nie pozostało nic takiego, czego moglibyśmy się 
obawiać w chwili śmierci. 

Kiedy wielki O’Connel, wybawca Irlandii, udał się do Rzymu, gdzie pragnął umrzeć, 
w Genui zatrzymała go choroba, której się tam nabawił. Trzymał wówczas w rękach 
książkę o przygotowaniu się na śmierć, którą on sam opatrzył różnymi uwagami. Zmarł 
jako chrześcijański bohater, odmawiając nieustannie psalmy i modlitwę św. Bernarda 
Pomnij..., jak również wzbudzając akty miłości i żalu. Tak to zamilkł ten donośny głos, 
który wstrząsał światem. 

Przygotowanie na śmierć, o którym pisali św. Alfons Liguori, św. Leonard z Porto 
Maurizio i wielu innych, polega na tym, że w każdym miesiącu wybiera się jeden dzień, 
który poświęca się na modlitwę w odosobnieniu i na rozmyślanie o śmierci. Na koniec 
odprawia się dobrą spowiedź, by się w ten sposób do niej przygotować. Ta praktyka jest 
chyba możliwa dla wszystkich. Gdyby w rodzinach panował chrześcijański duch, 
przypominałyby one bez wątpienia sanktuaria lub klasztory, gdzie można by się schronić 
przed niebezpieczeństwami świata i chwalić Boga. Ich członkowie musieliby się nie tylko 
odrywać od świata w miarę swoich możliwości, mogliby wychodzić jedynie dla słusznych 
powodów i jak najszybciej powracać i nie mogliby szukać gdzie indziej bardziej atrakcyjnej, 
ale też niebezpiecznej i mniej zbawiennej pociechy. Kiedyż wreszcie Święta Rodzina z 
Nazaretu stanie się wzorem wszystkich chrześcijańskich rodzin? Jezus, Maryja i Józef - 
"ziemska Trójca" -  nie zadawali się zbytnio z ludźmi, lecz najchętniej obcowali z Bogiem. 
Kochajmy więc, za ich przykładem, odosobnienie. Duch Święty uczy nas, że nie jest daleko 
do grzechu tam, gdzie się dużo mówi. Język jest źródłem wszelkiej nieprawości, iniversitas 
iniquitatis. Najwięcej błędów popełniamy przez mówienie lub słuchanie. Także Jezus 
Chrystus powiedział nam, że w dzień sądu będziemy musieli rozliczyć się z każdego 
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niepotrzebnego słowa. Dlatego też święci, szczególnie ci, którzy żyli w świecie, tak bardzo 
kochali i praktykowali milczenie. Święty Arseniusz, o którym już była mowa, ściśle je 
zachowywał, a kiedy robiono mu z tego powodu wymówki, odpowiadał: Często żałowałem 
tego, że mówiłem, ale nigdy nie żałowałem, że milczałem. 

Kto strzeże swych ust, ten strzeże swojej duszy, a kto nie grzeszy słowami, ten jest 
człowiekiem doskonałym. Przestrzegajmy więc milczenia i przerywajmy je tylko wówczas, 
gdy miłość i konieczność tego wymagają. Mówmy tylko wtedy, gdy trzeba powiedzieć coś, 
co jest więcej warte niż milczenie, a więc o Bogu i o sprawach, które wznoszą nasze serce 
ku Niemu, kiedy do Niego nie mówimy. Chyba każdy rozumie, że trwanie w skupieniu 
ducha uszlachetnia modlitwę i że łatwiej jest myśleć o Bożej obecności, gdy duch nie jest 
zaprzątnięty światowymi nowinkami i pustymi rozmowami. 
 
- Pobożność 
 

Według Suareza, którego naukę tylko krótko streścimy, pobożność jest to akt woli, 
przez który człowiek poświęca się całym sercem służbie Bożej i Jego chwale. Człowiek 
może się oddać innemu człowiekowi i dobrowolnie zaangażować się na jego służbę. Jeżeli 
ten, któremu poświęca się czas i trud, jest jakąś ważną osobistością lub jakimś 
wspaniałomyślnym dobrodziejem, wówczas oddanie się mu jest zaszczytem. Czy nie jest 
nieskończenie większym zaszczytem poświęcenie się Bogu i ofiarowanie Mu samego 
siebie? Służyć swemu Stwórcy i największemu Dobroczyńcy znaczy królować. Akt, którym 
decydujemy się poświęcić na służbę Bogu i na Jego chwałę, jest świętym zobowiązaniem, 
które ułatwia czynności związane ze służbą Bożą. Łatwo się bowiem decydujemy na coś, 
co kochamy. To zobowiązanie przynosi nam również wielką pociechę. Pismo święte, 
Ojcowie Kościoła oraz doświadczenie pouczają nas, że rzeczywiście, jeżeli kochamy sprawy 
Boże, znajdujemy w nich wielką radość, którą teologowie nazywają duchową pociechą. Te 
pociechy przyczyniają się do tego, że wykonujemy ochoczo wszystko, czego wymaga 
chwała Boża, chętnie bowiem wykonujemy to, co się nam podoba. 

W ścisłym znaczeniu tego słowa prawdziwa pobożność nie polega bynajmniej na 
tych duchowych pociechach, lecz na akcie woli, przez który poświęcamy się na służbę 
Bogu. Ten akt woli może być podjęty także bez żadnych pociech duchowych i istota 
pobożności może i bez nich być doskonała. Te pociechy duchowe nie zależą zresztą od 
nas, nawet wówczas, gdy Bóg jest z nami. Jednak z pomocą łaski możemy posiadać w 
sobie miłość do chwały Bożej, która jest konieczna do pobożności, podczas gdy pociechy 
duchowe nie zawsze posiadają jednakową miarę. Towarzyszą one pobożności jedynie 
przypadkowo. Są Święci, którzy całymi latami bywali pozbawieni duchowych radości, a ich 
pobożność nie stała się przez to wcale mniejsza. Święta Joanna Franciszka de Chantal 
przeżyła 40 lat w wielkiej duchowej oschłości. Święty Franciszek Salezy porównał ją do 
wybitnego muzyka, który jest jednak głuchy i nie potrafi się zachwycać wzniosłymi tonami 
swoich melodii. Niekiedy Bóg pozwala nam kosztować z tej wewnętrznej pociechy, zanim 
jeszcze coś zrobiliśmy. Przez swoją uprzedzającą łaskę oświeca naszego ducha, wzbudza 
uczucie bojaźni lub duchowej radości, a kiedy my wówczas współpracujemy z tą łaską, 
która jest równocześnie przyczyną pobożności, podejmujemy postanowienie oddania się 
na Jego służbę. Chociaż ta łaska pochodzi jedynie od Boga, może ona jednak mieć swą 
podstawę w dobrych czynach i w modlitwach, uprzednio przez nas wykonanych. Wynika 
więc z tego, że trzeba się modlić, aby uzyskać dar pobożności, podobnie jak trzeba się 
modlić, by nabyć ducha umartwienia. 

Innym razem, nie pozwalając nam kosztować duchowych radości, wzbudza w nas 
Bóg jakieś pobożne myśli, bądź to ze swojego miłosierdzia, bądź też ze względu na 
przewidziane przez siebie nasze przyszłe zasługi i modlitwy, żeby je wynagrodzić. Te dobre 
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myśli skłaniają nas do modlitwy i do rozmyślania. W rozmyślaniu zaś znajdujemy poważne 
pobudki do poświęcenia się służbie Bożej, a przy pomocy łaski Bożej oddajemy się i 
poświęcamy Jemu ze wspaniałomyślnym sercem. Odtąd odczuwamy zwykle wewnętrzną 
pociechę, która przynagla nas do bardziej gorliwej modlitwy. Ta pobożność udoskonala w 
rzeczywistości naszą modlitwę, a ta doskonała modlitwa rozbudza jeszcze większą 
pobożność, której można przypisać wszelkie zbawcze oddziaływanie, jakie modlitwa 
wyraża. Pobożność wyjednuje następujące zasługi: dokonuje zadośćuczynienia za grzechy, 
wyprasza łaski, pobudzając do bardziej gorliwej modlitwy. Każdy może się przekonać, że 
są to żarliwe modlitwy, które Bóg przyjmuje i z upodobaniem wysłuchuje. 

Oziębła modlitwa jest podobna do kadzidła w jakimś naczyniu, natomiast gorliwa 
modlitwa podobna jest do kadzidła rzuconego na rozżarzone węgle. Jest rzeczą oczywistą, 
że taka modlitwa jest o wiele skuteczniejsza. Święty Tomasz nazywa ją pokrzepieniem, 
czyli duchowym odnowieniem i umocnieniem. Nawyk oddawania się praktykom pobożności 
sprawia, że wykonuje się je z pewną sprawnością, jak to czynili święci i nadal czynią różni 
pobożni ludzie. Jest nam teraz łatwiej zrozumieć nieszczęście tych, którzy pozbawiają się 
tych korzyści z pobożności. Podczas gdy grzesznicy, jak strusie, nigdy nie odrywają się od 
ziemi, to ludzie oziębli, według św. Franciszka Salezego, podobni są do kogutów, które 
czasami się trochę podrywają, a ludzie pobożni z łatwością i sprawnie latają jak jaskółki i 
wznoszą się nieustannie od cnoty do cnoty. 

Bez pobożności mężczyźni i kobiety pozostają niewolnikami swoich naturalnych 
błędów. Posłuchajmy, co mówi na ten temat ten czcigodny Święty, którego można nazwać 
Mistrzem pobożności: „Niektóre owoce, np. pigwy, ze względu na swój cierpki smak, nie 
wzbudzają apetytu. Inne zaś są tak miękkie i delikatne, jak wiśnie i brzoskwinie, że się 
wprost rozpływają przy spożywaniu. Kobiety więc powinny wiedzieć, że należy serce 
mężczyzny złagodzić słodyczą pobożności, gdyż bez niej mężczyzna jest istotą surową, 
twardą i cierpką. Mężczyźni zaś powinni się starać o pobożne żony, gdyż bez pobożności 
będą one słabe i wystawione na niebezpieczeństwo utraty lub skalania cnoty. Święty 
Paweł mówi: Mąż niewierzący będzie uświęcony przez wierzącą żonę, a niewierząca 
kobieta przez wierzącego męża. W bliskich bowiem kontaktach w małżeństwie jedna 
strona może łatwiej zjednać drugą dla cnoty. Największe błogosławieństwo jednak 
spoczywa na tych małżeństwach, gdzie oboje są wierzący i wzajemnie się uświęcają i 
przynoszą godne owoce dla Pana”. Ci, którzy wyśmiewają pobożność, są jeszcze bardziej 
godni pożałowania, niż ci, którzy jej nie praktykują. Nie byłoby żadną przesadą powiedzieć 
im prawdę wymownymi słowami Massillona: „W świecie, który nie jest niczym innym, jak 
tylko zbiorowiskiem wszelkiej nędzy i wszelkiej rozpusty, uważa się tylko za godnych kpin 
tych, którzy znają jego znikomość i którzy usiłują zabezpieczyć się przed przyszłym 
gniewem Bożym. Czy nie jest to głupota? Czy nie jest głupotą, gardzić tymi przymiotami 
człowieka, które czynią go miłym Bogu, czcigodnym w oczach aniołów i pożytecznym dla 
ludzi? Czy nie jest głupotą wierzyć w wieczną nagrodę i w wieczną karę, a równocześnie 
szydzić z tych, którzy wykazują wielką troskę o wieczne zbawienie? 

Szanujmy cnotę. Ona jedyna na świecie zasługuje na nasz podziw i szacunek. 
Chociaż jesteśmy tak słabi, że nie potrafimy dobrze wypełniać swoich obowiązków, to 
jednak nie jest wcale tak trudno szanować świętości i niewinności. Jeżeli nie potrafimy żyć 
jak sprawiedliwi, to przynajmniej zazdrośćmy im ich szczęśliwego losu. Jeżeli nie potrafimy 
naśladować ich przykładów, to przynajmniej uważajmy szyderstwo z cnoty nie tylko za 
grzech przeciwko Duchowi Świętemu, lecz także za hańbę człowieczeństwa, gdyż jedynie 
cnota czyni człowieka godnym szacunku. Gańmy raczej swoje występki, które nie 
pozwalają nam być podobnymi do uczciwych ludzi, i nie ważmy się ganić ich cnoty, która 
ich od nas odróżnia. Jednym słowem, zasługujmy przez prawdziwy szacunek dla 
pobożności na przyszły dar uczestnictwa w szczęściu z posiadania Boga”. 
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Ważne jest dla odważnych chrześcijan, by nie dali się zastraszyć prześladowaniem 
ze strony świata. Święty Franciszek Salezy mówi: „Powiedzą wam, że zaszkodzicie 
swojemu zdrowiu, stając się przed czasem starymi i ucierpią na tym wasze interesy. Jest 
to tylko głupie i puste gadanie. Tym ludziom wcale nie zależy na waszym zdrowiu i na 
waszym dobrobycie”. Zbawiciel mówi: „Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby was jako 
swoją własność; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, dlatego świat was nienawidzi”. 
Widzieliśmy mężczyzn i kobiety, którzy całe noce  spędzali na zabawach i grze w karty. 
Czyż może być jeszcze bardziej niezrozumiały i bezsensowny wysiłek niż ten? Jednak 
synowie tego świata na ten temat milczą; ci troskliwi przyjaciele w tym wypadku się nie 
martwią. Gdybyście jednak odprawili godzinne rozmyślanie i trochę wcześniej wstali, by się 
przygotować do Komunii świętej, wówczas zaraz pobiegliby po lekarza, żeby was leczył z 
gruźlicy lub anemii. Można tańczyć przez trzy kolejne noce i nikt się wówczas na nic nie 
skarży. Gdyby jednak czuwał przez jedną noc wigilijną, zaraz następnego dnia musiałby 
kaszleć lub odczuwać dreszcze. Wiemy wszyscy, jak bardzo niesprawiedliwym sędzią jest 
świat, łagodny i wyrozumiały dla swoich dzieci, a surowy i twardy względem dzieci Bożych. 

„Niezależnie od tego, czy owce mają rogi, czy też nie, czy są białe, czy też czarne, 
wilk zawsze skorzysta z okazji, by je rozszarpać. Możemy robić co chcemy, świat będzie 
nas zawsze krytykował. Jego dzieci będą się zawsze wyśmiewać ze wszystkiego, co u nas 
zauważą, lub co, ich zdaniem, jest przeciwne ich grzesznym skłonnościom. Nie próbujmy 
nawet wdawać się z nimi w jakiekolwiek spory i nie przejawiajmy żadnego smutku z 
powodu ich ataków. Serce pełne radości śmiać się będzie z ich wyśmiewania, będzie 
lekceważyć ich pogardę. Śmiejcie się więc z ich wyobrażeń, śmiejcie się z ich szyderstw, 
nie przywiązując do tego wszystkiego żadnej wagi i postępujcie odważnie naprzód w 
służbie Bożej. Podczas modlitwy zaś polecajcie tych biednych ludzi miłosierdziu Bożemu. 
Oni zasługują na nasze współczucie, gdy bowiem śmieją się i szydzą z tego, co zasługuje 
na poważanie i szacunek, sądzą że postępują honorowo”. 
 
- Miłość 
 

Jeżeli modlitwa zawdzięcza swoją moc do uzyskania tego, o co prosi, w wierze i 
ufności, to swoją zasługę zawdzięcza miłości – mówi św. Tomasz. Miłość polega na tym, 
że miłujemy Boga nade wszystko ze względu na Niego samego. Bóg nie cierpi, gdy się 
stawia kogoś na równi z Nim. Jeżeli na przykład kochamy Go tylko tak, jak coś, co bardzo 
lubimy, wówczas zamiast Go kochać, obrażamy Go. Jeżeli bowiem kocha się stworzenia 
tak samo, jak Jego, wówczas stawia się je na równi z Nim. Tylko bowiem On jest święty, 
tylko On jest Panem, tylko On jest najwyższy. Któż jest Mu równy i kogo można z Nim 
porównać? On sam tylko jest prawdziwym Bogiem i tylko On może być Bogiem naszego 
serca. On posiada wszystko, co może zaspokoić to serce. Kochamy tych, którzy nam 
świadczą dobro, lecz nikt nie jest w stanie wyświadczyć nam tyle dobra, co Bóg. Jego 
dobrodziejstwa przewyższają liczbę włosów na naszych głowach. W każdym dniu, o każdej 
godzinie i w każdej chwili udziela nam swoich darów. Rozważając tak wiele wspaniałych 
darów, jakich Bóg udziela nam w swojej dobroci bez żadnej zasługi z naszej strony, mimo 
tego, że tak często okazujemy się tego niegodni, jak to możliwe, że jeszcze mamy tak 
mało wiary i serca, by nieustannie wołać wraz z królem i prorokiem Dawidem: Cóż oddam 
Panu za wszystko, co mi wyświadczył? A Bóg pragnie przecież tylko naszego serca, czyż 
więc Mu go odmówimy? Jeżeli tego pragnie, to nie dla swojej korzyści, lecz wyłącznie dla 
naszego dobra, ci bowiem, którzy się od Niego oddalają, idą na zgubę. 

Miłujmy więc Boga, gdyż On pierwszy nas umiłował. Miłować Go jednak tylko ze 
względu na Jego dobrodziejstwa, byłoby to tylko wyrachowanie i miłość własna, która 
myśli tylko o sobie, a nie o Bogu. Prawdziwa miłość Boga ma na względzie przede 
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wszystkim Jego nieskończoną doskonałość a nie Jego dary. On jest bowiem wart 
nieskończenie więcej, niż to, cośmy od Niego otrzymali i jeszcze oczekujemy. Gdybyśmy 
nawet nie mieli żadnej nadziei na niebo, to jednak powinniśmy Go miłować jako źródło 
wszelkiego istnienia, który obsypał niebo i ziemię tak wielką doskonałością i pięknością, a 
sam jest nieskończenie doskonalszy niż wszystkie stworzenia razem wzięte. Przeszukajcie 
cały świat z całą jego wspaniałością, niebo z całym jego bogactwem, a nawet całe 
zgromadzenie Świętych, a nie znajdziecie nikogo i niczego, co mogłoby się równać z 
Bogiem. Wobec Niego cały blask słońca jest ciemnością. Każda stworzona istota jest w 
porównaniu z Nim jedynie bladym promykiem Jego wspaniałości, podobnym do gasnącego 
węgla. On jest wielki, a Jego wielkość przewyższa wszelką oddawaną Mu chwałę. On dał 
nam się poznać jako nieskończenie święty, czysty, miłosierny, sprawiedliwy, mądry, 
doskonały i godny miłości. Ludzki język nigdy nie zdoła wypowiedzieć Jego doskonałości, 
nawet anielski rozum nie zdoła ich pojąć, ani nawet w przybliżeniu zmierzyć. Nawet 
wieczność nie wystarczy do ich zbadania. Kogo więc moglibyśmy kochać, gdybyśmy nie 
kochali tego Boga? Jakże jesteśmy godni pożałowania, gdy stawiamy na pierwszym 
miejscu jakieś ziemskie, nawet grzeszne, skłonności, a niechęć odczuwamy do Tego, który 
zachwyca aniołów i ludzi wybranych. W każdym czasie pociąga On ku sobie tych 
wszystkich, którzy są czystego serca. 

Święty Filip Nereusz mówi, że nie potrafi pojąć, że człowiek, który wierzy w Boga, 
może bardziej kochać coś innego niż Boga. Pozostawmy jednak robaka na ziemi, niech się 
nurza w błocie, my zaś wznieśmy się w górę, jak ptaki ku niebu, i pozwólmy naszemu 
sercu odpoczywać w miłości Tego, który jest radością Świętych. Napisano o 
sprawiedliwych ludziach, że znają smak piękna: Pulchritudinis studium habentes. I 
rzeczywiście, ci, którzy nie kochają Cię, Boże, nieskończona Piękności, mają bardzo zły 
smak. 

Wieczna, dawna, lecz wciąż nowa Piękności, dlaczego tak późno Ciebie poznałem i 
tak późno pokochałem – wołał ze łzami w oczach św. Augustyn. Jeżeli się kocha Boga, to 
się o Nim myśli i chętnie się z Nim obcuje. Matka, która szczerze kocha swojego syna, nie 
potrzebuje sobie o nim przypominać, gdyż często o nim myśli, a jeżeli ktoś tylko o nim 
wspomni, zaraz wzrusza się jej serce. Wierna małżonka myśli spontanicznie o swoim 
mężu, a gdy jest on nieobecny, pamięć o nim jest w niej zawsze obecna. Ci nieszczęśliwi, 
którzy oddają się grzesznym przyjemnościom, we dnie i w nocy o nich myślą. Jeżeli 
natura, a nawet występek ma moc przywiązania naszego serca do stworzeń, to czyż łaska 
ma mniejszą moc, by nasze myśli i skłonności skierować ku Temu, który jest Dobrem nad 
wszelkie dobra, który jest właściwie jedynym Dobrem. Gdybyśmy zrozumieli, że Bóg jest 
naszym prawdziwym skarbem, wówczas szukalibyśmy Go nieustannie. Napisane jest 
bowiem: Gdzie jest twój skarb, tam jest i twoje serce. Im większa jest nasza miłość ku 
Bogu, tym łatwiej się modlimy, tym bardziej zasługująca jest nasza modlitwa i w tym 
większym stopniu przyczynia się ona do trwałego zjednoczenia nas z Tym, dla którego 
pragniemy żyć i umierać. Modlitwa zaś ze swej strony pomnaża miłość, gdyż niczego 
bardziej nie pragniemy w naszych modlitwach i rozmyślaniach niż z każdym dniem coraz 
bardziej miłować Boga i wytrwać do końca w Jego miłości. 

Święty Augustyn wyraził się, że w rzeczywistości wszelkie bogactwo, które nie jest 
moim Bogiem, jest właściwie nędznym ubóstwem. Kiedy miłość wchodzi do serca, 
wówczas towarzyszą jej wszystkie inne cnoty, których jest ona królową, a one stanowią jej 
orszak. Jeżeli mamy szczęście ją posiadać, możemy powiedzieć: Przyszło do mnie wraz z 
nią wszelkie dobro, a przez jej ręce niezliczone zaszczyty. Łaska uświęcająca jest w 
rzeczywistości konieczną towarzyszką miłości. W człowieku są one nierozdzielne. Razem 
do człowieka przychodzą i razem go opuszczają. Łaska uświęcająca upiększa ludzką duszę, 
gładząc wszelkie pozostałości grzechu, przyozdabia ją cnotami i zamienia w świątynię, w 
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której z upodobaniem mieszka Bóg. Zbawiciel powiedział: Jeżeli ktoś Mnie  miłuje, będzie 
także umiłowany przez mojego Ojca; przyjdziemy wówczas do niego i założymy u niego 
mieszkanie. Jeżeli więc człowiek poświęca wszystko, żeby zdobyć miłość, wówczas 
wszystko inne będzie uważał za nicość, w porównaniu z drogocennym kamieniem, który 
nabył, jeżeli wszystko poświęcił dla jego zdobycia. Święty Augustyn mówi: Boże, chciałbym 
poznać Ciebie i chciałbym też poznać siebie. Tak, chciałbym poznać Ciebie, by Cię 
umiłować tak, jak na to zasługujesz. Chciałbym też poznać siebie, by sobą gardzić tak, jak 
na to zasługuję. Daj mi miłość i nienawiść. Miłość ku Tobie, o najwyższe Dobro, a 
nienawiść do mojej miłości własnej, która zajmuje zbyt wiele miejsca w moim sercu, a dla 
Twojej miłości pozostawia bardzo niewiele miejsca. Ty jesteś Bogiem mojego serca, Deus 
cordis mei, i moim dziedzictwem na wieki. Będę Cię nieustannie prosił, bym Cię zawsze 
kochał i wciąż wzrastał w Twojej miłości. Nigdy nie przestanę Ciebie kochać, bym mógł 
łatwiej z Tobą obcować, łatwiej z Tobą rozmawiać, jak z moim niebiańskim Przyjacielem, 
jak z Oblubieńcem mojej duszy. Modlitwa i miłość, będzie to moim hasłem, jak długo będę 
przebywał na tym świecie, bym przez to zasłużył na wieczne składanie Ci chwały, 
dziękczynienia, uwielbienia i miłości  w niebie. 
 
- Zjednoczenie naszych modlitw z modlitwami Jezusa Chrystusa 
 

Mówiliśmy już poprzednio, jak wielką pomoc dla naszej modlitwy stanowi 
wstawiennictwo aniołów, świętych, ich Królowej Maryi, Matki Bożej, których mamy jako 
orędowników u naszego Pośrednika, Jezusa Chrystusa. Święty Bernard mówi: „Wierzymy, 
że aniołowie są obecni przy modlących się i ofiarują oni Bogu modlitwy ludzi, jeżeli widzą, 
że oni czyste ręce wznoszą ku niebu i nie mają gniewu ani goryczy w swoich sercach. 
Dowód na to znajdujemy w słowach Anioła do Tobiasza: Kiedy się modliłeś ze łzami, 
grzebałeś umarłych, pozostawiałeś swój posiłek i ukrywałeś umarłych za dnia w swoim 
domu, a w nocy ich grzebałeś, ja zanosiłem twoją modlitwę do Pana” (Corn. in Eccl. 35, 
6). Modlitwy świętych, a nawet Matki Bożej czerpią swoją wartość z zasług Jezusa 
Chrystusa. Najpraktyczniej jest więc iść pod opieką Dziewicy Maryi i Świętych do Jezusa i 
zwracać się do Ojca niebieskiego, zanosząc swoje modlitwy w imieniu Jego Boskiego Syna. 
Żeby zostać wysłuchanym, wystarczy wprawdzie prosić o coś, co jest pożyteczne dla 
naszego zbawienia, takie bowiem modlitwy zawsze są zanoszone w imieniu Tego, który 
przyszedł jedynie dla naszego zbawienia. Bez wątpienia jednak będzie szczególnie miłe 
niebieskiemu Ojcu, gdy będziemy zanosić nasze prośby w imieniu Jego umiłowanego 
Syna, w Nim bowiem ma On szczególne upodobanie. 

Kiedy pewnego dnia królowa Leszczyńska powróciła z Fontainebleau, zwrócił jej 
uwagę krzyk pewnego dezertera, którego żołnierze prowadzili przed sąd. Kazała 
nieszczęśliwego przyprowadzić do siebie, rozmawiała z nim przyjaźnie i natychmiast 
napisała do króla o łaskę dla niego. Żeby mieć większą pewność wysłuchania, napisała 
również do następcy tronu z prośbą, by on przedstawił ją swojemu ojcu. Król nie chciał 
odmówić prośbie przedstawionej sobie przez syna, dziedzica tronu i chętnie udzielił łaski 
owemu przestępcy. 

Podobnie może być również z naszymi modlitwami. Nieszczęśliwym dezerterem jest 
człowiek; królową Matka Boża, młodym księciem jest Jej Syn, Jezus Chrystus, a królem 
Bóg Ojciec, który jest dla nas łaskawy. Posłuchajmy słów naszego Odkupiciela, które 
komentuje św. Alfons Liguori: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek będziecie 
prosić Ojca w moim imieniu, będzie wam dane. To tak, jakby chciał powiedzieć: 
Słuchajcie, grzesznicy, ponieważ nie jesteście godni wysłuchania przez Boga, mojego Ojca, 
zróbcie tak: Gdy będziecie potrzebować Jego łaski, proście o nią w moim imieniu, przez 
moje zasługi, a Ja wam przyrzekam wysłuchanie. Możecie być o tym mocno przekonani, 
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ponieważ słowa: zaprawdę, zaprawdę mają moc przysięgi. Bądźcie więc mocno 
przekonani, że od mojego Ojca otrzymacie wszystko, czego pragniecie. Wszystko, o 
cokolwiek będziecie prosić Ojca, On wam da. Jest to wielka pociecha dla biednych 
grzeszników, gdy wiedzą, że żaden ich zły czyn nie zdoła udaremnić skuteczności prośby 
na podstawie obietnicy Boskiego Zbawiciela, że otrzymamy każdą łaskę pod warunkiem, że 
będziemy o nią prosić na mocy zasług Jezusa Chrystusa. 

Korneliusz a Lapide tak mówi na temat powyższego tekstu Ewangelii: „Prosić w 
imieniu Chrystusa to znaczy prosić przez zasługi Jezusa Chrystusa. Boski Odkupiciel przez 
śmierć na krzyżu wysłużył nam tę łaskę, że otrzymamy wszystko, o co prosimy w Jego 
imieniu. W naszych modlitwach powinniśmy więc złożyć naszą ufność w zasługach Jezusa 
Chrystusa, a nie w naszych własnych, aby Bóg nie patrzył na naszą nędzę, lecz na oblicze 
Chrystusa, swojego Boskiego Syna, i ze względu na jego świętość i zasługi udzielił nam 
tego, czego pragniemy. Dlatego też Kościół kończy wszystkie swoje modlitwy: „przez 
Chrystusa, naszego Pana”. Niektórzy wyjaśniają te słowa w następujący sposób: Prosić w 
imieniu Jezusa Chrystusa znaczy, prosić o to, czego Chrystus nam życzy, o czym wie, że 
będzie dla nas pożyteczne. Z całą pewnością będzie to prawidłowa i święta modlitwa, gdy 
zwrócimy się do Boga: „Panie, daj mi to, czego Jezus Chrystus mi życzy, czego On dla 
mnie na krzyżu pragnął i o co prosi dla mnie Najświętsza Dziewica, która pragnie mojego 
zbawienia, Ona bowiem także wie lepiej niż ja, czego mi potrzeba”. 

Błogosławiony Ludwik z Granady podaje inny sposób zanoszenia próśb w imieniu 
Jezusa Chrystusa, który jest nie mniej zbawienny. Gdy piastunki, które wychowują dzieci z 
królewskich rodzin, chcą zjednać sobie króla, udają się do niego z powierzonymi sobie 
dziećmi na rękach. Taki widok tak bardzo rozwesela serce królewskie, że jego oblicze się 
rozpogadza i rozjaśnia. Znika poważna mina właściwa dla królewskiej godności, uśmiecha 
się do swoich pociech i staje się podobnym do nich dzieckiem. Ta radość budzi w jego 
sercu współczucie i łagodność, staje się więc przychylny prośbom, które wychowawczynie 
lub ktoś inny pragnie mu przedstawić. Czasami ktoś nas pyta, w jaki sposób się modlić i 
jakie modlitwy są najmilsze Bogu. Odpowiadamy wówczas, że żadna modlitwa nie jest 
milsza Bogu niż ta, w której ze  czcią ofiarujemy Mu Jego jednorodzonego Syna i wszystkie 
Jego cnoty, trudy i modlitwy, a równocześnie prosimy Go, by nam udzielił łask, jakich 
potrzebujemy. Jeżeli w ten sposób ofiarujemy Bogu zasługi naszego Odkupiciela, które 
przecież są nasze, gdyż Jego Ojciec dał nam Go jako Poręczyciela, a On sam żył i cierpiał, 
urodził się i umarł jedynie za nas, wówczas ofiarujemy Bogu więcej niż od Niego 
oczekujemy, a więc w ten sposób zmuszamy Go wprost do udzielenia nam tego, czego w 
sercu pragniemy. 

Przypomnijmy sobie to, o czym była mowa w piątym rozdziale drugiej części, co z 
pewnością nas zachęci do modlitwy w imieniu Jezusa Chrystusa, jednocząc się z Jego 
modlitwami, oraz w Jezusie Chrystusie, gdy jednoczymy się z jego boskimi intencjami i 
uczuciami miłości w stosunku do Jego Ojca, z należną czcią dla Jego nieskończonego 
Majestatu oraz w Jego gorliwości o zbawienie ludzi. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est 
tibi Deo Patri omnipotenti omnis honor et gloria. – Przez Chrystusa, z Chrystusem i w 
Chrystusie jest Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący... wszelka cześć i chwała. Kiedy 
zwracamy się do Boga, nazywajmy Go z ufnością naszym Ojcem, ponieważ On nas przyjął 
za swoje dzieci. Ta godność jednak została nam dana jedynie przez zasługi Jezusa 
Chrystusa, przez którego rzeczywiście staliśmy się dziećmi Bożymi. Kiedy żyjemy w łasce, 
uczestniczymy w życiu Jezusa Chrystusa i dlatego nasz Ojciec niebieski spogląda na nas z 
upodobaniem, gdyż rozpoznaje w nas rysy swojego umiłowanego Syna, w którym sobie 
bardzo upodobał. Bóg zesłał nam Ducha swojego umiłowanego Syna, który woła Abba, 
Ojcze. Ten Duch wstawia się za nami w niewypowiedzianych westchnieniach. On to 
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pobudza nas do proszenia i do wzdychania przed Bogiem, a te prośby i westchnienia, które 
pochodzą z takiego źródła, mogą być tylko dobrze przyjęte. 

Jeżeli więc zjednoczeni z Jezusem Chrystusem przez łaskę, jeszcze aktualnie i 
czynnie jednoczymy się z Nim swoim sercem i duchem, modląc się przez Niego, z Nim i w 
Nim, wówczas dzieje się coś podobnego do tego, o czym czytamy w Piśmie Świętym o 
braciach Józefa. Po śmierci ojca Jakuba bracia udali się do Józefa, którego kiedyś sprzedali 
izmaelickim kupcom, i rzekli: Twój ojciec polecił nam przed swoją śmiercią, byśmy ci 
powiedzieli w jego imieniu: Proszę cię, zapomnij o złych czynach swoich braci, o ich 
grzechach i złu, jakie ci wyrządzili, a my również prosimy, byś nam  je wybaczył, sługo 
Boga twojego ojca, który cię o to prosi. Chcieli mu przez to powiedzieć, że przebaczenia 
udziela nie im, lecz swojemu ojcu, który nie popełnił tego przestępstwa, i w jego imieniu 
proszą również o to, bo to właśnie on polecił, by w jego imieniu o to prosili. Te słowa 
wzruszyły serce Józefa, łzy popłynęły z jego oczu, i nie tylko zapomniał o niewierności 
swoich braci, lecz obsypał ich wielkimi dobrodziejstwami. W ten sposób możemy 
przedstawić Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, w oparciu o świętość Jego życia 
i o Jego zasługi, posługując się Jego własnymi słowami, których nas nauczył: Ojcze 
Najświętszy, przychodzę do Ciebie nie tylko z ufnością dziecka, które Ty przyjąłeś, lecz 
także z ufnością Twojego jednorodzonego Syna. Łaskę, o którą proszę, proszę w Jego 
imieniu i Jego własnymi słowami. Ty Mu jej udzielisz, bo Ty nie możesz dać Mu odmownej 
odpowiedzi. Ja będę więc wysłuchany. Jest to bardzo wzniosłe zaufanie i bardzo potężna 
modlitwa, gdyż Jezus przyłącza się do niej i mówi do swojego Ojca: Wszystko, cokolwiek 
uczynisz najmniejszemu z moich braci, Mnie to uczynisz. 
 
7. Postawa, jaką należy zachować podczas modlitwy 
 

Kiedy już omówiliśmy usposobienie, w jakim powinien być człowiek podczas 
modlitwy, pozostaje nam jeszcze dodać kilka uwag odnośnie zachowania właściwej 
postawy ciała. 

Święty Augustyn zauważa, że nie jest właściwie przepisana żadna specjalna 
postawa ciała podczas modlitwy. Celnik modlił się stojąc, Eliasz – siedząc. Można się 
modlić, leżąc w łóżku, jak to czynił Dawid, lub klęcząc, jak to się zwykło czynić, lub leżąc z  
twarzą ku ziemi, bądź też z wzniesionymi ku niebu rękami. 

Jeżeli chodzi o częste wznoszenie serca do Boga w ciągu dnia i nocy, podczas 
pracy, spaceru czy studium, to jest oczywiste, że nie potrzeba przyjmować jakiejś 
specjalnej postawy, lecz wystarczy ta postawa, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Można 
się więc modlić stojąc, siedząc lub leżąc w łóżku. Jeżeli ktoś jest sam, można w miarę 
swoich możliwości wypowiadać te krótkie wezwania z jakimś zewnętrznym znakiem 
uszanowania dla Bożej obecności, np. ze skłonem głowy lub przyklęknięciem. 

Jeżeli chodzi natomiast o modlitwy wspólnotowe, trzeba się stosować do tych, z 
którymi wspólnie się modlimy, i nie robić nic takiego, co mogłoby innym przeszkadzać lub 
wywoływać zgorszenie. Trzeba więc unikać jakiejś obłudnej postawy czy jakichś 
dziwacznych gestów. Nie należy również innym zakłócać spokoju, czy to przez jakieś 
niepotrzebne rozmowy podczas modlitwy, kasłanie lub częste wycieranie nosa. Święty 
Ambroży opowiada, że pewnego dnia, gdy wierny lud zgromadził się na modlitwę pod 
przewodnictwem pewnego świątobliwego kapłana, ten rozkazał żabom, aby zamilkły, gdyż 
swoim rechotaniem przeszkadzały w modlitwie. Żaby go usłuchały. Święty Doktor Kościoła 
wyciągnął z tego taki wniosek: Żaby zamilkły w swoich bagnach, natomiast ludzie gawędzą 
sobie w kościołach. Nierozumne zwierzę szanuje modlitwę, mimo że jej nie zna, a 
człowiek, który ją zna, miałby nie uszanować swojej religii? Święty Bonawentura jest 
przeciwny wszelkiemu mruczeniu podczas modlitwy. Mówi, że nie jest rozsądne 
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przeszkadzanie innym podczas swojej prywatnej modlitwy. Nawet oziębła modlitwa może 
przeszkadzać tym, którzy modlą się z wielką żarliwością. Dawni mnisi, chociaż stanowili 
większość w kościołach, modlili się jednak bardzo cicho. Nie było słychać żadnego szmeru, 
żadnego głosu, chyba że któryś z nich mimo woli głębiej westchnął na skutek swojej 
żarliwości w modlitwie. 

Można jednak ciężko grzeszyć przez swoją postawę, i to w dwojaki sposób. Przede 
wszystkim przez pogardę; jeżeli na przykład jakiś człowiek bez żadnego powodu lub dla 
sprzeciwu przebywa w kościele w kapeluszu na głowie, podczas gdy inni modlą się bez 
nakrycia głowy. Suarez mówi z przekonaniem, że popełnia on ciężki grzech, gdyż w ten 
sposób ciężko obraża Boga. Można również ciężko grzeszyć podczas modlitwy przez 
uporczywe odrzucanie oznak należnego uszanowania i gorszenie w ten sposób innych. 

Poza tymi dwoma przypadkami nie grzeszy się zasadniczo ciężko przez swoją 
postawę, można jednak lekko grzeszyć, gdy się bez powodu nie stosuje przyjętej ogólnie 
postawy, lub gdy się przyjmuje zbyt wygodną postawę. Zwłaszcza podczas oficjalnych 
modlitw, które odmawia się indywidualnie, trzeba mieć wzgląd na Majestat Boga, do 
którego się przemawia. Trzeba również unikać zbyt szybkiego wymawiania słów. Nawet w 
stosunku do człowieka zasługującego na szacunek zbyt szybkie mówienie byłoby 
nieuprzejme. 

Nie śpieszcie się zbytnio podczas rozmowy z Bogiem, gdyż Bóg jest w niebie, a wy 
na ziemi (Eccl. 5,1). On zasiada na tronie swojego Majestatu, wy zaś znajdujecie się na tej 
biednej ziemi, na której trzeba się pochylić z szacunkiem przed Jego Majestatem. 

Nie jest przyjęte, by mężczyźni modlili się z nakrytymi głowami, chyba że jakieś 
specyficzne okoliczności tego wymagają. Natomiast jest przyjęte, by kobiety modliły się z 
nakrytymi głowami. Święty Paweł żądał, by one nakrywały głowy na chrześcijańskich 
zgromadzeniach. Oczy powinny być zawsze spuszczone, trzeba się jednak bronić przed 
zaśnięciem, gdyż nie wypada spać podczas tak świętej czynności. Święty Romuald był 
bardzo surowy względem takiego zaniedbania, także nawet nie pozwalał swoim 
współbraciom zakonnym odprawiać Mszy św. w te dni, kiedy zasnęli podczas modlitw. 

Należny szacunek wymaga, by ręce były złożone, a przynajmniej trzeba je 
utrzymywać w spokoju, chyba że trzeba się uderzyć w piersi, jak to czynił celnik i my to 
czynimy, gdy odmawiamy akt pokutny. Można się również modlić z rozłożonymi rękami, 
jak Chrystus na krzyżu, lub wyciągając ręce ku niebu. 

Korneliusz a Lapide mówi, że przystoi modlącym się wznosić ręce ku niebu. 
Również św. Paweł zaleca to mężczyznom. U Żydów i u pierwszych chrześcijan taka 
postawa podczas modlitwy była praktykowana. Czytamy w Piśmie Świętym, że gdy 
Mojżesz modlił się z podniesionymi ku niebu rękami, Izraelici odnosili zwycięstwo, kiedy 
zaś opadały mu ręce ze zmęczenia, zwycięstwo przechylało się na stronę Amalekitów. 
Nawet poganie uważali za naturalną taką postawę podczas modlitwy. Wzniesione ręce były 
dla nich symbolem pobożności. 

Przyczyna tego jest taka, że wzniesione ręce są postawą kogoś, kto błaga, prosi, 
kto oczekuje pomocy z nieba. Podobnie ci, którzy toną, wyciągają ręce celem wezwania 
pomocy. Klemens Aleksandryjski zauważa, że wzniesione ręce ku niebu pomagają duchowi 
wznosić się ku Bogu, co jest właśnie istotą modlitwy. Tertulian dodaje jeszcze, że przez 
gest wzniesionych rąk oddajemy siebie Bogu, zawierzając się wzniesionym dłoniom i 
chcemy przez to powiedzieć: Jestem gotowy, jeżeli chcesz, możesz mnie związać lub 
uderzyć, lecz miej przynajmniej litość nade mną. Żadna inna postawa nie wyraża lepiej 
naszego pragnienia naprzykrzania się Bogu oraz naszej ufności, że otrzymamy to, o co 
prosimy. W ten sposób przypominamy Mu również krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa i 
płynące z niego zasługi, co z pewnością jest skutecznym sposobem zapewnienia sobie 
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łaskawości Nieba. Dlatego też i kapłan przy ołtarzu wznosi niekiedy ręce. (Corn. 1 Tm. 2. 
8). 

Znamy katolickie kraje, gdzie jeszcze dzisiaj mężczyźni w pewnych okolicznościach 
modlą się wszyscy wspólnie ze wzniesionymi rękami. Pielgrzymi we Francji wprowadzają 
na nowo ten zwyczaj, skąd on już dawno został usunięty. Oby tylko nie był on fałszywie 
zrozumiany. Podobne zewnętrzne znaki wewnętrznej pobożności są hołdem składanym 
Bogu a równocześnie skutecznym środkiem do obudzenia w sobie duchowej żarliwości. 
Człowiek nie jest aniołem. On musi się wznosić ku sprawom Bożym przy pomocy zmysłów. 
W kręgu rodzinnym odmawianie modlitw Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo ze wzniesionymi 
rękami może mieć dobry wpływ, szczególnie na dzieci. 

Chociaż można się modlić siedząco, jeżeli inna postawa podczas dłuższej modlitwy 
mogłaby być męcząca, to jednak postawa stojąca podczas modlitwy wyraża większy 
szacunek. Tak właśnie modlili się Żydzi, a także nasz Zbawiciel często tak czynił. Najlepiej 
jednak wyraża szacunek modlitwa w postawie klęczącej. Święty Łukasz mówi nam, że 
Jezus niekiedy tak się modlił. Święty Paweł mówi o sobie samym, że zginał kolana przed 
niebieskim Ojcem, by wyprosić u Niego zbawienie dla swoich wiernych. Daniel modlił się 
klęcząc trzy razy dziennie, zwrócony w kierunku Jerozolimy. 

Dawni mnisi modlili się leżąc twarzą do ziemi. My również możemy się w ten 
sposób modlić, szczególnie wówczas, gdy przeżywamy jakąś wielką udrękę. W takiej 
postawie adorowali Boże Dziecię w Betlejem Mędrcy ze Wschodu. W takiej postawie modlił 
się również Jezus podczas swego konania w ogrodzie Getsemani. 

W chwilach oschłości, rozproszenia i senności bardzo pomocnym ćwiczeniem będzie 
zrobienie pewnej liczby ukłonów lub przyklęknięć połączonych z aktami adoracji lub z 
jakimiś innymi pobożnymi praktykami. W ten sposób postępował Szymon Słupnik na 
swoim słupie. Pewien przyjaciel Teodoreta widział, jak ten podczas modlitwy przyklęknął 
1244 razy, ale nie było to wszystko, gdyż świadkowi zabrakło już cierpliwości do dalszego 
liczenia. Opowiadają o św. Bartłomieju, że przyklękał on sto razy w dzień i tyleż samo w 
nocy. Należy się spodziewać, że każde przyklęknięcie było połączone z żarliwą modlitwą. 

Korneliusz a Lapide mówi, że podczas modlitwy i rozmyślania trzeba przyjąć taką 
zasadę, że gdy się modlimy samotnie, należy przyjąć taką postawę, jaka bardziej nam 
pomaga w pobożności. Jeżeli będziemy się tego trzymać, wyjdzie nam to na większy 
pożytek duchowy. 
 
 
ROZDZIAŁ  SIÓDMY - Quando?  Czas modlitwy 
 

W tym rozdziale najpierw zastanowimy się na tym, kiedy przykazanie ściśle nas 
zobowiązuje do modlitwy. Następnie, kiedy wolno jest lub zaleca się modlić, a na koniec, 
jak długo musimy się modlić. To właśnie będzie przedmiotem trzech kolejnych artykułów. 
 
 
1 ARTYKUŁ - Kiedy jesteśmy zobowiązani do modlitwy? 
 

Ponieważ nie piszemy tej książki dla tych sług Kościoła, którzy otrzymali wyższe 
święcenia, ani dla członków wielkich rodzin zakonnych, którzy są zobowiązani do 
odmawiania brewiarza, więc nie potrzebujemy im przypominać tego zobowiązania, które 
zresztą oni dobrze znają. My zwracamy się do wszystkich wiernych i chcemy im dokładnie 
wyjaśnić, kiedy są zobowiązani wypełniać Boże przykazanie modlitwy, której istotę 
wyjaśniliśmy w pierwszej części tej książki. Posłuchajmy więc, czego nas w tym względzie 
uczy katolicka teologia. 
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Suarez mówi: Sądzę, że przykazanie modlitwy obowiązuje nas samo przez się w 
ciągu całego naszego życia. Główny dowód na to jest następujący: Całe ludzkie życie jest 
nieustanną walką, a więc też stałym niebezpieczeństwem, którego możemy uniknąć, jak 
wiemy, tylko przy nieustannej pomocy Bożej. Nasz rozum powinien nam zawsze 
uświadamiać, że nie możemy czekać z modlitwą, aż znajdziemy się w wielkim 
niebezpieczeństwie. Kto odkłada modlitwę aż do ostatecznych granic, jest wrogiem 
swojego własnego zbawienia. Trzeba więc tyle się modlić, ile jest konieczne do 
prowadzenia chrześcijańskiego życia. 

Jasne jest więc powszechne przekonanie nauczycieli Kościoła, że ci, którzy przez 
dłuższy czas się nie modlą, ciężko grzeszą. Jaka jest jednak granica czasu, w którym 
możemy żyć bez modlitwy bez popełnienia ciężkiego grzechu? Przykazanie Boże nie 
określa żadnej granicy. W gruncie rzeczy nie potrzebujemy się tym tak bardzo 
przejmować, wszyscy bowiem, którym zależy na zbawieniu się, zwykle modlą się częściej, 
niż tego wymaga przykazanie Boże. 

Któż jednak nie będzie się lękał o tych nieszczęśliwych chrześcijan, którzy już wcale 
nie myślą o Bogu, których nikt nie widział modlących się, którzy może nawet unoszą się 
gniewem, gdy ktoś z rodziny spokojnie ich prosi, by pomyśleli o swojej duszy, którzy sami 
się wyłączają ze społeczności wierzących, jak gdyby byli ekskomunikowani? Jak można 
teraz, kiedy chrześcijaństwo tak rozkwitło, dojść do takiej niewiary, a nawet można 
powiedzieć, do takiej utraty rozumu? Ci nieszczęśliwi muszą w końcu sobie uświadomić, że 
to nie Bóg ich potrzebuje, lecz oni bezwzględnie koniecznie potrzebują łaski Bożej, i to tym 
bardziej, im bardziej się oddalili od Boga. Napisane jest bowiem: Ci, którzy oddalają się od 
Ciebie, pójdą na zatracenie. Współczujmy więc bardzo tym nieszczęśliwym i naszą 
gorliwość skierujmy ku temu, by ich przynajmniej przyprowadzić z powrotem do praktyki 
modlitwy. 

Są przypadki, kiedy przykazanie modlitwy szczególnie nas obowiązuje. Takim 
przypadkiem może być ciężka pokusa. Jest to bardzo ważne, gdyż dotyczy w najwyższym 
stopniu każdego chrześcijanina. Jak już poprzednio wyjaśniliśmy, jest rzeczą niemożliwą 
bez Bożej pomocy pokonać ciężkie ataki nieprzyjaciela naszego zbawienia. Nie modlić się 
wówczas, gdy szatan chce nas zwieść, znaczy przejść na jego stronę i chcieć dobrowolnie 
iść na zgubę, a więc znaczy to stać się winnym ciężkiego grzechu. Posłuchajmy św. 
Alfonsa Liguori: Tak bardzo Bóg lubi, gdy w niebezpieczeństwach uciekamy się do Niego, a 
tak bardzo się smuci, gdy widzi, że zaniedbujemy modlitwę. Święty Bonawentura przytacza 
przykład króla, który powiedział, że każdy oficer, który się broni w oblężeniu i nie prosi 
króla o pomoc, będzie uważany za zdrajcę. Reputaretur infidelis, nisi expectaret a rege 
auxilium. Podobnie Bóg uważa za zdrajców tych, którzy w czasie pokusy nie prosili Go o 
pomoc. On sobie tego życzy i oczekuje, że się Go poprosi o pomoc, by mógł jej w obfitości 
udzielić. 

Opat Jan powiedział: Kiedy człowieka w lesie zaatakują dzikie zwierzęta, on zwykle 
wspina się na drzewo. Kiedy atakują nas złe myśli, wspinajmy się do Boga poprzez 
modlitwę, a na pewno się obronimy. Podobnie jak woda gasi ogień, tak modlitwa gasi 
pokusy. (Corn. Exod. 30. 1)”. Święty Ambroży mówi, że modlitwa dociera dalej niż pocisk. 
Pocisk trafia nieprzyjaciela, jeżeli on jest blisko; natomiast modlitwa trafia go z daleka. 
Korneliusz a Lapide wypowiada dla naszej pociechy także następujące słowa: „Przeciwko 
wszelkim poruszeniom namiętności i przeciwko pokusom nie ma łatwiejszego i 
skuteczniejszego środka, niż modlitwa, poprzez którą wyrażamy nieufność w stosunku do 
samych siebie oraz pokornie i żarliwie wypraszamy sobie Bożą pomoc. Boski Zbawiciel sam 
nas poucza: Czuwajcie i módlcie się, byście nie ulegli pokusie. Szatan także o tym wie. 
Żeby kuszonym przez siebie wytrącić z rąk tę potężną broń, stara się skierować ich myśli 
na inne przedmioty w taki sposób, żeby oni raczej szukali ludzkiej pomocy i zapomnieli 
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przy tym o modlitwie. Kto jest mądry, ten powinien, skoro tylko odczuje w sobie żądło 
namiętności, natychmiast wznieść swego ducha ku Bogu i błagać Go o pomoc przez 
wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy, a z całą pewnością wnet otrzyma Bożą pomoc”. 
Niekiedy jednak trzeba używać także innych środków. Można skutecznie odsunąć pokusy, 
gdy się weźmiemy do jakiejś pracy, która absorbuje ducha i pomaga nam odrzucać myśli, 
które nas trapią. Można również rozpocząć z kimś jakąś godziwą rozmowę. Nie ulega 
żadnej wątpliwości, że wyznanie swoich trudności spowiednikowi, jest szczególnie 
skutecznym środkiem do uwolnienia się od pokus. Szatan jest bowiem złodziejem, który 
panicznie ucieka, kiedy się woła o pomoc. Modlitwa jest jednak takim środkiem, który 
mamy zawsze pod ręką i zapewnia nam pomoc łaski, bez której wszelkie inne środki są 
właściwie bezsilne. 

Korneliusz a Lapide mówi dalej, że ufność, jaką pokładamy w modlitwie, sprawia, 
że łatwo osiągamy zwycięstwo nad nieczystymi pokusami. Człowiek ma tylko jedną duszę, 
której siła jest ograniczona. Jeżeli się więc całkowicie zaangażuje w rozważanie spraw 
niebieskich i umiłowanie ich, wtedy nie ma już możliwości myślenia o sprawach 
zmysłowych i zajmowania się nimi. Dlatego widzimy, że ci ludzie, którzy pilnie oddają się 
rozmyślaniu i modlitwie, nie doznają żadnych pokus cielesnych. 

Święty Alojzy Gonzaga praktykował częste i długie modlitwy i nie odczuwał przy 
tym żadnych roztargnień. Dziwił się nawet, że człowiek, rozmawiając z tak wielkim 
majestatem, jakim jest Bóg, może być roztargniony i może myśleć o innych sprawach. 
Podobnie jak św. Tomasz, nie odczuwał również żadnych poruszeń zmysłowych, tak że 
można by go uważać za człowieka bez ciała lub za anioła w ciele.  (Corn. 1. Petr. 1,13). 

Ciężka pokusa nie jest jedynym przypadkiem, kiedy jesteśmy zobowiązani do 
modlitwy. Są także inne przypadki, które nakładają na nas ten obowiązek, czy to z miłości 
w stosunku do nas samych lub do naszych bliźnich. Możemy się znaleźć w takiej sytuacji, z 
której bez Bożej pomocy wyjścia znaleźć nie możemy. W takim przypadku pozostaje tylko 
modlitwa. Korneliusz a Lapide tak komentuje słowa Pisma Świętego: Kiedy nie wiemy, co 
mamy robić, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zwrócić swe oczy ku Tobie, Panie: Do 
Boga należy przychodzić nam z pomocą w trudnych sprawach i przywracać porządek w 
sprawach beznadziejnych. W ten sposób okazuje nam swoją dobroć i moc. To Jemu 
właśnie przystoi jako Bogu. Jest taka konieczność, która pewnego dnia stanie się udziałem 
każdego z nas. Każdy z nas bowiem musi opuścić ten świat i stanąć przed sądem Bożym. 
Ten dzień nadejdzie z całą pewnością i to wkrótce. Przyjdzie on dla wszystkich, nawet dla 
tych, którzy w swoim życiu zaniedbują modlitwę. Szatan będzie wówczas czynił ostateczne 
wysiłki, by nas doprowadzić do zguby. Będziemy się wówczas znajdować w takiej sytuacji, 
z której tylko Bóg może nas wyprowadzić. Nie tracąc odwagi i otuchy, trzeba wznieść 
wówczas nasze oczy i ręce ku Bogu, który wówczas będzie jeszcze miłosiernym Ojcem, 
zanim się stanie nieubłaganym Sędzią. Wypraszajmy sobie żal za nasze grzechy i Jego 
miłość, błagajmy o świętą śmierć, a On nam tego wszystkiego udzieli. 

Mamy wszyscy obowiązek modlitwy na mocy Bożego przykazania w intencji 
naszych bliźnich i o dobro wspólne. Odmawiając jednak Ojcze nasz, wypełniamy całkowicie 
obowiązek modlenia się za innych. Nie jesteśmy zobowiązani w szczególny sposób do 
modlenia się za jakieś poszczególne osoby, chyba że zachodzi jakaś konieczność. Jeżeli 
nasz bliźni znajduje się w jakiejś biedzie, my zaś nie możemy mu w żaden inny sposób 
przyjść z pomocą, jak tylko przez modlitwę, wówczas jesteśmy zobowiązani do modlitwy 
za niego. Tym bardziej jesteśmy zobowiązani do modlitwy w intencji dobra wspólnego, 
jeżeli zagraża jakieś niebezpieczeństwo. W pewnych wypadkach musimy dobro wspólne 
postawić przed naszym własnym. W końcu obowiązuje każdego chrześcijanina, jak już 
poprzednio pisaliśmy, przykazanie Kościoła, które nakazuje pod ciężkim grzechem 
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uczestniczenie w publicznych modlitwach związanych z Mszą świętą, szczególnie w 
niedziele i we wszystkie nakazane święta. 
 
2 ARTYKUŁ - Kiedy modlitwa jest dozwolona i zalecana 
 

Nie ma takiego czasu, kiedy nie byłoby wolno się modlić. Można się modlić o każdej 
godzinie dnia, a nawet w nocy. Dawid mówił do Boga: Siedem razy na dzień śpiewałem 
Twoją chwałę; a następnie: Każdej nocy zwilżam łzami swoją pościel. Będę sławił Pana w 
każdym czasie. Nie ma takiej chwili, kiedy nie otrzymujemy od Boga jakiegoś 
dobrodziejstwa i kiedy nie potrzebowalibyśmy Bożej pomocy. Dlatego też nie ma takiej 
chwili, byśmy Mu nie mogli dziękować i wypraszać sobie łask. 

Jednak tylko święci potrafią być ukierunkowani nieustannie na Boga. Dopóki 
żyjemy na ziemi, nasze modlitwy z konieczności muszą być przerywane. Dlatego właśnie 
uznano Euchitów za heretyków. Uważali oni, że człowiek na tym świecie nie powinien 
pracować, lecz tylko się modlić. Byłoby to jednak bezsensowne i niemożliwe. Czytamy w 
życiorysach dawnych Ojców, że niektórzy mnisi odwiedzili opata Lucjusza. On ich zapytał 
jaką pracą się zajmują. Odpowiedzieli, że nie zajmują się żadną pracą ręczną, lecz idąc za 
radą Apostoła, nieustannie się modlą. – I także nic nie jecie? – Oczywiście, jemy. – A kto 
się zamiast was modli, kiedy wy jecie? – Nic nie odpowiedzieli. – Pewnie także wcale nie 
śpicie? – Owszem, śpimy. – Kto więc zamiast was się modli podczas waszego snu? – Na to 
również nie potrafili odpowiedzieć. Wówczas Lucjusz im powiedział: Wybaczcie mi moją 
otwartość, ale wy przecież nie czynicie tego, co mi mówicie. Następnie powiedział im, że 
on robi powrozy z liści palmowych, a podczas tej pracy modli się: Zmiłuj się nade mną, 
Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego; tak więc żyje z pracy swoich rąk, a część 
swojego zarobku daje biednym, którzy się za niego modlą, kiedy on je i śpi.  (Corn. I. Ad 
Thes. V. 16). 

Życie tego świętego opata było bardziej zgodne z sytuacją człowieka na ziemi oraz 
z wolą Bożą, niż tych mnichów, którzy tylko się modlili, jedli i spali. 

Bóg nie wymaga rzeczy niemożliwych. Nieprzerwana modlitwa jest dla człowieka 
niemożliwa. Słowa Chrystusa: Trzeba się zawsze modlić i nigdy nie ustawać, wcale nie 
znaczą, że nie trzeba nic robić, tylko się modlić, ale raczej trzeba sobie wyznaczyć godziny, 
które przeznaczymy na modlitwę, i dobrze będzie, jeżeli będziemy się starać jak 
najczęściej się modlić. Teraz właśnie zajmiemy się bliżej tą sprawą. 
 
 
§ 1.  Dobrze jest wyznaczyć sobie stałe godziny i poświęcić je na modlitwę 
 

Bardzo zbawienną rzeczą jest dla chrześcijanina – mówi Korneliusz a Lapide – jeżeli 
czas, jaki mu pozostaje wolny od pracy, poświęci na modlitwę. Wówczas jego studium i 
praca będą się pomyślniej układać i będą lepiej wykonywane, Bóg bowiem będzie im 
błogosławił i wynagrodzi za nie zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu. Jest to z 
pewnością bardzo korzystna rada, z którą chętnie zgodzą się ci, którzy zrozumieli pierwszą 
część tej książki. Nie ma bowiem nic milszego, nic szlachetniejszego i nic korzystniejszego, 
niż modlitwa. Nie ma również nic lepszego, niż poświęcenie wszystkich wolnych chwil na 
modlitwę. 

Jest to również bardzo praktyczne, gdyż jeżeli z góry nie określimy tych godzin, 
które chcemy poświęcić na modlitwę, wówczas narazimy się na niebezpieczeństwo 
ciągłego odkładania tej świętej praktyki i zajmowania się sprawami codziennego życia, a w 
końcu zaczniemy w ogóle zaniedbywać modlitwę. Jeżeli natomiast stanie się regułą 
modlitwa w oznaczonych godzinach i wiernie będziemy tych godzin przestrzegać, wówczas 
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to przyzwyczajenie przyczyni się do lepszego uporządkowania naszego życia. Z pewnością 
rozumieją to dobrze prawdziwi chrześcijanie i we wszystkich domach, gdzie kwitnie 
szacunek dla religii, podobnie się postępuje. Na jakie pory dnia trzeba wyznaczać 
modlitwę? Dawid mówi: Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, a On 
wysłucha mojego głosu (Ps 55, 18). Niewątpliwie te właśnie słowa Dawida natchnęły 
chrześcijan, by w tych godzinach odmawiać najpierw Modlitwę Pańską, a następnie trzy 
razy dziennie odmawiać Anioł Pański. Codziennie na ogół trzy razy spożywamy posiłki, by 
pokrzepić swoje ciało. Nie będzie wiec zbyt wiele, jeżeli trzy razy dziennie będziemy 
pokrzepiać także swoją duszę. 

Wierni nie powinni zaniedbywać krótkiej modlitwy przed i po posiłkach, a 
przynajmniej znaku krzyża świętego. Czyż nie wypada podziękować w ten sposób Bogu, 
który daje nam codzienny chleb? Jeżeli nasz pies okazuje nam wdzięczność za rzucone mu 
kości, nie bądźmy mniej wdzięczni od tego zwierzęcia i umiejmy dziękować Bogu, który 
daje nam do jedzenia coś lepszego niż kości. 

Zakładamy, że wszyscy należycie odmawiamy nasze modlitwy przy stole, więc nie 
ma potrzeby dłużej się nad tym zatrzymywać. Natomiast trzeba gorąco zalecić modlitwy 
poranne i wieczorne. Nasza Pani z La Salette skierowała do nas następujące słowa 
napomnienia: Odmawiajcie należycie swoje modlitwy poranne i wieczorne. Zechciejmy 
więc właściwie zrozumieć tę naukę i wziąć ją sobie do serca. Pierwociny naszych myśli, 
czynów i całego dnia powinny być ofiarowane Bogu, gdyż zawdzięczamy  je Jemu, jako 
Stwórcy natury i łaski. 

Kiedy ogrodnik przyniesie swojemu panu na początku lata piękne owoce, wówczas 
on umieszcza je w swoim pokoju przyjęć i pokazuje je wszystkim, którzy go odwiedzają. 
Jeżeli natomiast późną jesienią przyniosą mu cały worek takich samych owoców, to zaraz 
każe je zanieść do spiżarni. Skąd taka różnica? Pierwsze owoce są zwykle najcenniejsze. 
Dlatego właśnie Bogu podobają się najbardziej pierwociny dnia, poranne modlitwy. 

Wypada również, byśmy rozpoczynali z Bogiem wszystkie nasze codzienne 
czynności, by one w ten sposób zostały ukierunkowane na nasz cel ostateczny i stały się 
przez to doskonalsze. Święty Efrem mówi: „Jeżeli swoje prace poprzedzisz modlitwą, i 
wstając rano, nawiążesz kontakt z Bogiem, modląc się do Sprawcy życia i działania, 
wówczas grzech nie znajdzie dostępu do twojej duszy”. 

Boża Mądrość mówi: Kto dla Mnie wstanie o świcie, ten się nie natrudzi. U Mnie 
jest bogactwo i sława. Podobnie mówi Dawid: Mój Boże, z Tobą czuwam od świtu, Twoje 
miłosierdzie chcę sławić od wczesnego ranka. (Corn. Deut. 6,7). 

Bóg karmił swój lud w cudowny sposób manną na pustyni, którą Izraelici 
codziennie musieli zbierać przed wschodem słońca. Ci, którzy się spóźnili i przyszli dopiero 
wówczas, gdy słońce już świeciło, nie znaleźli już tego cennego pokarmu, który się topił w 
promieniach słońca. 

Przed wschodem słońca trzeba więc już zbierać mannę pobożności. Jeżeli się 
zwleka, wówczas naraża się na jej utratę. Trzeba więc wstawać dość wcześnie, żeby przed 
wszelkimi innymi zajęciami odprawić swoje poranne modlitwy. Kiedy nadejdzie oznaczona 
godzina, trzeba opuścić swoje łóżko, jak gdyby stanęło ono w płomieniach, jak zwykła 
mawiać św. Teresa. Kiedy św. Piotr leżał skuty w więzieniu pomiędzy dwoma żołnierzami i 
spał, obudził go anioł i powiedział mu: Piotrze, wstań szybko, opasz się, weź swój płaszcz i 
chodź za mną. Piotr natychmiast wstał, i poszedł za aniołem. Łóżko jest miejscem 
spoczynku dla ciała, lecz jest więzieniem dla duszy, która wówczas jest otoczona 
szatanami. Gdy wybije godzina powstania, pomyślmy, że jest to głos anioła, który woła: 
Wstań i chodź za mną! Czy jesteśmy zawsze natychmiast posłuszni? Niebezpiecznie jest 
pozostawać w łóżku po przebudzeniu. Jeżeli rano złożymy ofiarę z nadmiernego snu, 
znajdziemy cenny czas na modlitwę i rozmyślanie. Życie jest zbyt krótkie i nie trzeba go 
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jeszcze skracać. Skracamy je zaś, kiedy przedłużamy spanie, które jest czymś w rodzaju 
śmierci. 

Ofiarujemy Bogu pierwociny naszych myśli, gdy je ku Niemu zwracamy; pierwociny 
naszego serca, gdy je Mu poświęcamy; pierwociny naszych rąk, gdy je ku Niemu 
podnosimy i czynimy znak krzyża świętego; pierwociny naszego ciała, gdy przed 
Najwyższym padamy na kolana. Święty Jan Chryzostom pyta: Jak możesz patrzeć na 
słońce, jeżeli najpierw nie uczciłeś Tego, który daje światło twoim oczom? 

Podczas porannej modlitwy trzeba, jeżeli nie uczyniło się tego zaraz po 
przebudzeniu, ofiarować Bogu wszelkie czynności danego dnia. Czy jecie, czy pijecie, czy 
też czynicie coś innego, wszystko czyńcie na chwałę Bożą – napisał św. Paweł Apostoł. 
Żeby więc wszystkie nasze całodzienne czynności zostały spełnione na chwałę Bożą, 
będzie najlepiej, jeżeli z rana ofiarujemy je Bogu doskonałym aktem miłości. W tym celu 
proponujemy następującą formułę: Mój Boże, który jesteś godzien nieskończonej miłości, 
miłuję Cię z całego serca. Z miłości ku Tobie ofiaruję Ci wszystko, co będę dzisiaj myślał, 
pragnął, mówił, czynił i cierpiał. Pragnę, by wszystkie moje czynności posłużyły ku Twojej 
większej chwale, przyczyniły się do nawrócenia grzeszników, do uświęcenia wszystkich 
sprawiedliwych i do wyzwolenia dusz z czyśćca. 

Ta praktyka jest łatwa, a równocześnie przysparza nam wiele zasług za nasze 
czynności. Dlatego też najlepiej jest, jeżeli spełnimy ją jeszcze przed poranną modlitwą, 
natychmiast po przebudzeniu, gdyż jak mówi św. Jan Klimak, szatan wie, jak ważna jest 
pierwsza chwila dnia i że cały dzień należy do tego, kto pierwszy nim zawładnie, więc 
czuwa nad naszym przebudzeniem i dokłada wszelkich wysiłków, by natychmiast 
zawładnąć naszymi myślami. Jeżeli więc dokonamy wspomnianego aktu ofiarowania, 
udaremnimy wszelkie podstępy szatana. 

Przepowiedziano kiedyś pewnemu mężowi stanu, że zostanie cesarzem, ponieważ 
wcześnie wstaje. Przepowiednia ta się spełniła. Nie trzeba być prorokiem, żeby 
przepowiedzieć królestwo niebieskie każdemu, kto wcześnie wstaje, modli się do Boga, 
wzbudza akty miłości ku Niemu i ofiarowuje Mu wszystkie swoje czynności. 

Modlitwa wieczorna nie jest wcale mniej zbawienna niż poranna. Czujemy się 
zobowiązani pod koniec dnia do dziękowania Bogu za wszystkie otrzymane od Niego 
dobrodziejstwa, do przeproszenia Go za wszystkie błędy i do proszenia o obronę przed 
nocnymi pokusami, które nie są mniej groźne niż dzienne. Święty Ambroży mówi: „Nocne 
ptaki mają zwyczaj śpiewania o zachodzie słońca, by spłacić swemu Stwórcy dług 
wdzięczności, jaki mają wobec Niego wszystkie stworzenia. Ptaki umieją więc dziękować za 
swoje skąpe pożywienie, a ty, który się posilasz drogim pokarmem, miałbyś okazać się 
niewdzięcznym? Naśladuj więc te małe ptaszki i dziękuj Panu rano i wieczorem. Jeżeli 
jesteś dość pobożny, naśladuj słowika, któremu nie wystarczy dnia na śpiewanie na 
chwałę Bożą, więc nawet nocą nie przerywa swojej pięknej pieśni. Nie zadawalaj się 
chwaleniem Boga w dzień, lecz dodawaj jeszcze nocne czuwania, podczas których 
odmawiaj lub śpiewaj psalmy”. 

Święty Hieronim pisał do Eustachiusza: „Bądź podobny do nocnego świerszcza, 
śpiewaj w duchu i w sercu, nocą obmywaj swoją pościel łzami. Dla świętych nawet sen 
jest modlitwą”. Święty Jan Chryzostom zachęcał ludzi do nocnej modlitwy. „Rozważajcie to 
cudowne urządzenie, głęboką ciszę, spokój gwiazd i podziwiajcie mądrość Bożej 
Opatrzności. Nocą dusza jest bardziej czysta, lekka, czuła i nastrojona na wzniosłe tony. 
Ciemność i spokój nocny pomagają do skruchy serca. Padajcie na kolana, płaczcie, proście 
Pana, by był dla was łaskawy. Boga można szczególnie przejednać nocą, kiedy się Mu 
ofiaruje spoczynek nocny i opłakuje się swoje grzechy. Przypomnijcie sobie słowa Dawida: 
Nocą moją pościel łzami obmywam. Nie jesteśmy bardziej uprzywilejowani niż on. Niczego 
mu nie brakowało, lecz mimo to mówi: Wstaję o północy, żeby Cię chwalić. 
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Odpowiesz mi może, że przez cały dzień ciężko pracowałeś, więc nie wytrzymasz 
tego dodatkowego trudu. Niech cię jednak pouczą przykłady innych. Nie znasz wielu 
zawodów, które wymagają tego rodzaju pracy. Ludzie, którzy w tych zawodach pracują, 
po bardzo krótkim spoczynku wstają, podejmują pracę dla własnego interesu, żeby zarobić 
trochę pieniędzy. Ty zaś masz przecież ratować swoją duszę i zarabiać na niebo. Wszystkie 
rośliny oddychają w nocy. Człowiek potrzebuje bardzo niebieskiej rosy łaski. Im więcej 
wycierpiał w dziennym upale, w nocnym chłodzie na nowo odżyje. Łzy wylewane nocą 
gaszą ogień namiętności, tłumią grzeszne pożądania, leczą rany duszy i łagodzą nasze 
cierpienia”. 

Jezus Chrystus także spędzał noce na modlitwie. Dlatego właśnie Kościół ustanowił 
uroczyste nocne modlitwy. Dawniej były one odprawiane we wszystkich katedrach, a 
obecnie praktykuje się je w wielu klasztorach.  

Jeżeli nie mamy obecnie odwagi spędzać nocy na modlitwie, nie zaniedbujmy 
przynajmniej odprawiania wieczornych modlitw, a jeżeli nie możemy czuwać i przedłużać 
swoich modlitw, idźmy przynajmniej za radą św. Bernarda: „Kiedy udajesz się na 
spoczynek, zajmij swego ducha takimi myślami, z jakimi chciałbyś się rano przebudzić po 
pokrzepiającym śnie. W ten sposób noc będzie dla ciebie jasna jak dzień, a to światło 
napełni cię radością. Zaśniesz w pokoju, będziesz mile wypoczywał, łatwo się obudzisz, a 
wstając rano, lekki i rześki powrócisz do tego, od czego się nigdy całkowicie nie oddaliłeś. 

Bardzo korzystne jest połączenie wieczornej modlitwy z rachunkiem sumienia, 
podczas którego przypominamy sobie błędy minionego dnia, oraz z żalem i skruchą 
prosimy Boga o przebaczenie z mocnym postanowieniem poprawienia się na przyszłość. 
Była już o tym mowa, że wieczorem bardzo pożyteczne jest czytanie duchowne oraz 
przygotowanie porannej modlitwy i rozmyślania na dzień następny. W ten sposób bowiem 
poddajemy naszemu duchowi zbawienne myśli, z którymi powinien zasypiać. 

Była już również mowa o tym, że bardzo są zalecane wspólne modlitwy poranne i 
wieczorne w rodzinie. Powinny one wówczas być w miarę krótkie, żeby nie odstraszać od 
wspólnej modlitwy niektórych członków rodziny. Święty Tomasz zauważa, że długie 
modlitwy nie nadają się do publicznych nabożeństw, gdyż bardzo łatwo mogą się stać 
nużące dla uczestników. Odnośnie modlitw prywatnych, które nie są przepisane, święty 
Doktor daje następujące wskazówki: Mogą one trwać nawet dość długo, dla pobudzenia 
modlącego się do gorliwości. Jeżeli jednak nie można ich przedłużać bez odczucia 
zniechęcenia, to lepiej ich nie przedłużać.  

Suarez zauważa, że trzeba się jednak wystrzegać, by się zbyt łatwo nie zniechęcać. 
Takie zniechęcenie jest na ogół zawsze pokusą lub też pewną ociężałością, dlatego też 
trzeba często odważnie kontynuować modlitwę celem przezwyciężenia zniechęcenia. 
Trzeba też umieć osądzić, czy modlitwa wydaje się zbyt długa z powodu naszego lenistwa, 
czy jest w rzeczywistości zbyt długa, czy też wydaje się taką z powodu zmęczenia ciała lub 
ducha modlącego się. Można opuścić modlitwy ustne, by z większą uwagą i gorliwością 
odprawić modlitwy ciche. Niektórzy sądzą, że głośne odmawianie modlitw pomaga w 
skupieniu. Trzeba więc się pod tym względem wypróbować, gdyż wargi mają pomagać 
nam w modlitwie, a nie przeszkadzać w skupieniu. 

Nie trzeba przywiązywać zbyt wielkiej wagi do dużej ilości ustnych modlitw, aby nie 
zabrakło nam czasu na modlitwy ciche. Nie można także przeładowywać się zbytnio 
ustnymi modlitwami, gdyż trzeba by je zbyt szybko odmawiać, aby na czas skończyć. 
Trzeba więc sobie wybrać odpowiednią liczbę modlitw, tak aby zbyt duża ich liczba nie 
stwarzała pokusy do zbyt łatwego ich opuszczania. Słusznym i wystarczającym powodem 
do skracania modlitw może być przeświadczenie, że opuszczenie niektórych modlitw 
przyniesie nam większą korzyść niż ich odmówienie. 
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Podobnie ma się również sprawa z czasem, jaki mamy przeznaczyć na modlitwę. 
Pod tym względem także trzeba być dokładnym. Gdy nadejdzie godzina modlitwy, czy to 
rano, czy wieczorem, czy też w ciągu dnia, wówczas trzeba modlitwę niezwłocznie 
rozpocząć. Taki wzór punktualności znajdziemy u proroka Daniela, który mimo wielu zajęć 
na dworze królewskim, nigdy nie zaniedbywał praktyki trzykrotnej modlitwy w ciągu dnia, 
kiedy to stawał przy otwartym oknie i zwrócony w stronę Jerozolimy, modlił się do Boga. 
Praktykował to wytrwale nawet wówczas, gdy mu zagrożono śmiercią, jeżeli będzie to 
nadal czynił. Nasz Boski Zbawiciel w przeddzień swojej śmierci udał się swoim zwyczajem 
na modlitwę do Getsemani, chociaż wiedział, że zostanie tam pojmany, a następnie 
skazany na śmierć. My także bądźmy regularni w swoich modlitwach. Jeżeli dzisiaj 
opuścimy modlitwę z jakiejś przyczyny, to jutro jeszcze łatwiej opuścimy ją dla jakiejś 
innej przyczyny, a z czasem możemy ją całkowicie zaniedbać. 
 
§ 2. Dobrze jest modlić się możliwie jak najczęściej 
 

Nie ma potrzeby udowadniania tego twierdzenia, gdyż wyraża ono tylko zalecenie 
naszego Zbawiciela: Trzeba się zawsze modlić i nigdy nie ustawać. Skoro jest niemożliwe 
dosłowne wypełnienie tego zalecenia, to trzeba przynajmniej wypełniać to życzenie 
Chrystusa w takiej mierze, jak nam pozwala nasza ludzka słabość. Zawsze jesteśmy 
otoczeni nieprzyjaciółmi i zawsze skłonności naszej natury ciągną nas do złego. Zawsze 
świat usiłuje nas zaślepić swoim czarodziejskim blichtrem. Miłość własna wciąż chce 
wypędzić z naszego serca miłość ku Bogu. Zawsze więc jest nam potrzebny ogień miłości, 
trzeba go więc stale podsycać. Nasze modlitwy powinny być więc tak liczne, jak nasze 
potrzeby. Przedstawimy to teraz praktycznie. Wspomnieliśmy wyżej, że należy wyznaczyć 
w naszym porządku dziennym stały czas na modlitwę i tego czasu zawsze konsekwentnie 
przestrzegać. Ponadto można się również przyzwyczaić do odmawiania krótkich modlitw 
przed rozpoczęciem naszej pracy, a nawet w trakcie pracy, np. gdy zegar wybije godzinę, 
lub gdy usłyszymy głos dzwonu. Można sobie również wyznaczyć jakieś krótkie modlitwy 
do odmawiania przed południem, a inne znowu do odmawiania po południu. 

Niekiedy w ciągu dnia pojawiają się różne okoliczności, które nas nakłaniają do 
polecenia się Bogu. Trzeba to umieć wykorzystać. Gdy np. ktoś nas prosi o radę, bardzo 
pożyteczne jest wówczas zwrócenie się do Boga z prośbą o światło. 

Sławny teolog Lessius, którego bardzo chwalił św. Franciszek Salezy, był często 
pytany o sprawy sumienia. Jeżeli trafił się jakiś trudny do rozwiązania przypadek, wówczas 
starał się on wzywać pomocy Ducha Świętego, odmawiając Veni Creator.  

Jeżeli się zdarzy, że podczas jakiejś pracy, podczas studium lub przy jakimś 
przedsięwzięciu, natrafimy na jakieś trudności, dobrą jest rzeczą zwrócić się wówczas do 
Boga. Święty Augustyn pisał do Honorata: „Jeżeli będziesz się należycie modlił do Pana, 
wówczas dzięki swojemu oddaniu więcej się nauczysz niż z ludzkich słów tego, co warto w 
życiu wiedzieć, lub przynajmniej dużą część tego” (Com. In Eccl. 33,4). Niekiedy same 
nasze czynności stwarzają nam okazję do dziękowania Bogu i do modlitwy. Kiedy np. 
myjemy się, można bardzo łatwo modlić się z Dawidem: Obmyj mnie zupełnie z mojej 
winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Ubierając się, można mówić: Niech mnie Pan 
przyoblecze w nowego człowieka i w godową szatę Bożej miłości. Podczas jedzenia: Boże, 
który dajesz codzienne pożywienie mojemu ciału, umocnij także moją duszę swoją łaską. 
Święty Bernard mówi, że podczas pracy łatwo jest postawić sobie pytanie o sens naszej 
pracy, by ten trud, który ona ze sobą przynosi, przypominał nam nasze grzechy i skłaniał 
nas do proszenia Boga o przebaczenie. Można również myśleć o zapłacie za naszą pracę w 
niebie i mówić za św. Pawłem: Odłożony jest dla mnie wieniec sprawiedliwości, który 
wręczy mi Pan, sprawiedliwy Sędzia. Można również myśleć o świętym prawie Bożym, 
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które jest miarą naszych czynów. Malarz ma zawsze przed oczyma wzór, według którego 
chce malować obraz, a każdy artysta pracuje zgodnie z regułą swojej sztuki. My także nie 
powinniśmy zapominać o regułach naszego chrześcijańskiego życia, którymi są Boże 
przykazania. Wszystkie nasze czynności powinny być z nimi zgodne. Jest to właśnie 
znakomity sposób łączenia modlitwy z pracą. Wznosi się bowiem wówczas ku Bogu swoje 
oczy, ręce, serce i usta. Oczy dostrzegają obecność Boga, serce przekazuje Bogu swoje 
pragnienia, usta wychwalają Boga, ręce zaś pracują i wypełniają wolę Bożą. 

Podczas pracy nie zapominaj o swym Przyjacielu. Któż jest lepszym naszym 
przyjacielem, niż Bóg. Myślmy więc o Nim podczas wszystkich naszych czynności. W taki 
sposób pracowali i modlili się dawni mnisi. Pracowali, a równocześnie rozważali słowa 
psalmów i często odmawiali akty strzeliste. Święty Augustyn mówi, że tchórze i ludzie 
oziębli mogliby się z tego nauczyć, że jest rzeczą możliwą, by ciało wykonywało 
zewnętrzne prace, a duch zajmował się sprawami wewnętrznymi. Nie ma cięższej pracy 
niż nieustanne zmaganie się z wrogiem na polu walki. Jednak Pismo Święte mówi o 
żołnierzach Judy Machabeusza: Juda i jego ludzie wzywali Boga i walczyli modląc się. 
Rękami zadawali ciosy, a sercem modlili się do Pana, którego obecnością stale się cieszyli. 
Jest więc zupełnie możliwe  połączenie modlitwy nawet z najtrudniejszą pracą. 

Szczęśliwi są ci, którzy w ten sposób, zwłaszcza przy pomocy aktów strzelistych, o 
których już poprzednio była mowa, osiągnęli już sposób życia podobny do życia aniołów, w 
takim stopniu oczywiście, na jaki pozwala nam nasza ziemska kondycja. Te duchy 
niebieskie, którym Bóg powierzył opiekę nad nami, nigdy nie tracą ze swych oczu Bożego 
oblicza, chociaż w dzień i w nocy są zajęci opieką nad nami. Obyśmy chcieli ich gorliwie 
naśladować. Oddalibyśmy wówczas wielką chwałę Bogu, a dla siebie zyskalibyśmy 
mnóstwo łask. 

Może jednak nie zawsze uda nam się myśleć o Bogu podczas naszej codziennej 
pracy. Nie martwmy się jednak tym zbytnio. Czcigodny Beda mówi, zawsze się modli ten, 
kto zawsze pracuje zgodnie z wolą Bożą. Jeszcze wcześniej powiedział św. Grzegorz, że 
wszystkie prace tego, który wszelkie dobro, jakie czyni, wykonuje w intencji zasłużenia 
sobie na niebo, są modlitwą. Święty Bazyli zaś mówi, że ten, kto zawsze dobrze postępuje, 
także i modli się dobrze, ponieważ przez każdy nadprzyrodzony akt cnoty jednoczy się 
człowiek z Bogiem, co właśnie jest celem modlitwy. Przede wszystkim jednak jednoczy nas 
z Bogiem dobra intencja, przez którą wszystkie nasze czynności poświęcamy na chwałę 
Bożą. 

Chociaż wszystkie święte czynności są rzeczywiście zasługujące wobec Boga, nawet 
wówczas, gdy nie towarzyszy im żadna modlitwa, to jednak nie możemy ich nazwać 
właściwą modlitwą. Żeby im przysporzyć wartości, dobrze będzie nawiązać modlitewny 
kontakt ze Zbawicielem. Ta praktyka jest łatwa, a równocześnie bardzo owocna. Jest 
rzeczą oczywistą, że gdybyśmy się umówili z jakimś człowiekiem, że ilekroć położymy rękę 
na sercu, będzie to znaczyć, że mamy intencję zapewnienia go, że jesteśmy gotowi oddać 
do jego dyspozycji swoją osobę, swoje dobra i wszystko, czym dysponujemy, wówczas ta 
osoba, widząc te nasze znaki, czułaby się tak samo szczęśliwą, jak gdybyśmy jej to samo 
powiedzieli słowami. Jeszcze łatwiej jest zawierać podobne układy z Bogiem. Na przykład 
powiemy Mu na początku dnia, że przez każdorazowe wymówienie imienia Jezus lub przez 
każdy oddech pragniemy Mu złożyć wszelkie hołdy i uwielbienia, jakie Mu składają 
zbawieni w niebie oraz wszelkie modlitwy, jakie Mu składa umiłowany Jego Syn ku Jego 
czci i dla zbawienia wszystkich ludzi. Bóg zaś, który patrzy raczej w serce niż na ręce, nie 
odmówi nam nagrody za naszą dobrą wolę, przyjmie każde uderzenie naszego serca jako 
miłą sobie modlitwę i obdarzy nas obficie swoimi łaskami. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że takie układy nie mogą być zawierane dla 
zadośćuczynienia naszemu niedbalstwu, lecz raczej ze względu na naszą niemożliwość 
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nieustannego zanoszenia modlitw. Trzeba się więc pilnie wystrzegać, by nie zaniedbywać 
wznoszenia swego serca do Boga na modlitwie pod pretekstem, że wszystkie oddechy 
ofiarowaliśmy Mu jako modlitwę. Oby ogień zawsze płonął na ołtarzu naszego serca i 
kadzidło naszej modlitwy możliwie jak najczęściej wznosiło się przed tron Boga. Wtedy i 
nasze prace i wszystkie nasze czynności będą błogosławione i owocne. 
 
3 ARTYKUŁ - Jak długo musimy trwać na modlitwie? 
 
 Trzeba tak długo stosować środki, aż się osiągnie cel. Tak długo podróżujemy, aż 
dojedziemy do celu. Celem ludzkiego życia jest niebo. Aby osiągnąć życie wieczne, trzeba 
się modlić. Nie możemy więc zaprzestać modlitwy, dopóki nie wejdziemy do nieba. Nawet 
w niebie będziemy się modlić za tych, których pozostawiliśmy na ziemi i którzy są jeszcze 
wystawieni na niebezpieczeństwo utraty zbawienia. 
 Święty Augustyn wiele opowiada o takich, którzy na początku swojego nawrócenia 
gorliwie się modlili, później czynili to ozięble, a w końcu zaczęli się zaniedbywać, jak gdyby 
byli już bezpieczni. Nieprzyjaciel czuwa, a wy śpicie? Święty Prosper mówi, że choćbyśmy 
w tym życiu i przy Bożej pomocy nogami deptali nieprzyjaciela, nie wolno nam nigdy 
odłożyć broni, jeżeli nie chcemy być pokonani. 
 Odniesione przez nas zwycięstwa nie mogą umniejszać naszej czujności. Musimy 
być bowiem pewni, że nasi nieprzyjaciele, którzy się sprzysięgli na naszą zgubę, nie 
zaprzestaną ponawiać swoich ataków i rozpoczynać wciąż nowe walki. Pismo Święte 
poucza nas, że jeżeli ludzkie życie jest nieustanną próbą, to ta próba może się skończyć 
jedynie walką i dopiero wtedy osiągniemy koniec walki, gdy nasze życie zakończy się 
zwycięstwem i już nie będziemy potrzebowali walczyć. 
 W jaki więc sposób możemy w ciągu całego naszego życia staczać tak straszną 
walkę i stale odnosić zwycięstwa? Jedynie przez modlitwę, i to przez bardzo wytrwałą 
modlitwę – perseverantissimis precibus, jak mówi św. Augustyn. 
 Dobry początek jest łaską. Święty Hieronim mówi jednak, że w przypadku 
chrześcijanina nie tyle chodzi o początek, co raczej o koniec. Judasz dobrze rozpoczął, 
zakończył jednak zdradą swojego Mistrza. Święty Paweł był początkowo gorliwym 
prześladowcą chrześcijan, później zaś stał się „wybranym naczyniem”. Ważne jest więc dla 
nas, by dobrze kontynuować, ale jeszcze ważniejsze, by dobrze zakończyć. Czcigodny 
Ludwik du Pont , którego dzieła były dla nas wielką pomocą przy redagowaniu tej książki, 
mówi, że nasze uświęcenie idzie w parze z modlitwą. Jeżeli to drugie zawiedzie, zawiedzie 
również i pierwsze. To, co służy pierwszemu, służy również i drugiemu. Najwyraźniej mówi 
jednak na ten temat św. Alfons Liguori: „Poszczególne modlitwy mogą nam wysłużyć 
poszczególne łaski, o jakie prosimy Boga. Jeżeli jednak nie wytrwamy na modlitwie, nie 
otrzymamy łaski wytrwania do końca, ona bowiem jest owocem wielkiej liczby 
połączonych łask i wymaga wytrwałej modlitwy aż do końca życia. Łaska zbawienia nie 
jest taką sobie zwykłą łaską, lecz jest łańcuchem łask, które łączą się w łaskę wytrwania 
do końca. Ten łańcuch łask musi jednak odpowiadać innemu, a mianowicie łańcuchowi 
modlitwy. Jeżeli więc przez niedbalstwo zerwiemy łańcuch modlitwy, zerwiemy 
równocześnie i łańcuch łask, które mają nas prowadzić do zbawienia, i w konsekwencji 
możemy się nie zbawić”. 
 Sami z siebie nie możemy sobie wysłużyć łaski wytrwania. Sobór Trydencki mówi, 
że może nam ją dać jedynie Ten , który ma moc podtrzymywania do końca tych, którzy 
stoją, żeby nie upadli. Święty Augustyn zapewnia nas, że jednak i tę łaskę wysługujemy 
sobie przez modlitwę, to znaczy możemy ją sobie przez modlitwę wyprosić. Suarez dodaje, 
że ten, kto się modli, niewątpliwie ją otrzyma. Święty Tomasz mówi, że dla jej otrzymania i 
zbawienia konieczna jest wytrwała i nieustanna modlitwa. 
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 Nasz Zbawiciel kilkakrotnie oświadczył: Trzeba się zawsze modlić i nigdy nie 
ustawać. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, byście mogli uniknąć wszelkiego zła, 
jakie ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Dlatego też św. Paweł Apostoł 
niestrudzenie zaleca swoim wiernym nieustanną modlitwę: Módlcie się nieustannie. 
Czuwajcie i trwajcie na modlitwie. Chcę, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Boski 
Zbawiciel jest gotów udzielić nam łaski wytrwania i życie wieczne, jednak św. Nilus 
powiada, że te łaski da On tylko tym, którzy będą Go wytrwale o nie prosić. Jest wielu 
grzeszników, którzy przy pomocy łaski Bożej nawrócą się i otrzymają odpuszczenie swoich 
grzechów. Jeżeli jednak zaprzestaną prosić o łaskę wytrwania, popadną ponownie w swoje 
dawne grzechy i utracą wszystko. 
 Kardynał Bellarmin twierdzi: „Nie wystarczy jeden raz lub kilka razy prosić o łaskę 
wytrwania. Jeżeli chcemy ją otrzymać, musimy prosić o nią nieustannie, przez wszystkie 
dni naszego życia aż do samej śmierci. Żeby każdego dnia trwać w dobrym, trzeba się 
każdego dnia modlić. Kto się modli o nią jednego dnia, otrzyma łaskę wytrwania na jeden 
dzień. Jeżeli w następnym dniu nie będzie się o nią modlił, w tymże dniu prawdopodobnie 
upadnie”. 
 Żeby uzyskać łaskę wytrwania, musimy się polecać Bogu o każdym czasie: rano, 
wieczorem, podczas rozmyślania, po Komunii świętej, a przede wszystkim w chwilach 
pokus, i mówić: Panie, pośpiesz mi z pomocą, stań przy mnie, strzeż mnie, nie opuszczaj 
mnie, ulituj się nade mną! 
 Duch Święty mówi: „Szczęśliwy człowiek, który Mnie słucha, we dnie i w nocy 
prosząc i błagając u bram mojego miłosierdzia. Prorok Izajasz dodaje: Szczęśliwi są ci, 
którzy oczekują zbawienia, które im ześle Pan – praktykując aż do końca nieustanną 
modlitwę. Także Boski Zbawiciel napomina nas usilnie: Proście, a będzie wam dane, 
szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam. Czy nie wystarczyłoby powiedzieć: 
Proście? Czemu jeszcze dodaje: Szukajcie i kołaczcie? Te słowa jednak nie są zbyteczne. 
Jezus dodał je, by nas zachęcić do naśladowania ubogich, którzy chodzą od drzwi do drzwi 
i proszą o jałmużnę. Jeżeli nie otrzymują tego, o co proszą, nie ustają w swoich prośbach, 
a nawet natarczywie kołaczą do drzwi, aż zniecierpliwieni mieszkańcy domu dadzą im to, 
czego potrzebują. Bóg chce, byśmy i my postępowali w ten sposób; byśmy prosili, wciąż 
na nowo prosili, nigdy nie przestawali prosić; byśmy Go zaklinali, by przyszedł nam z 
pomocą, oświecił nas, umocnił i nie dopuścił do tego, byśmy kiedyś utracili łaskę Bożą. 
 Święty Jan Chryzostom mówi: „Musimy nieustannie prosić, to znaczy aż do naszej 
śmierci, aż zostanie ogłoszony zbawienny wyrok najwyższego Sędziego. Nie przestawajcie 
więc prosić, aż otrzymacie to, o co prosicie. Kto mówi: Nie przestanę się modlić, aż się 
dowiem, że jestem zbawiony, ten na pewno będzie zbawiony. Święty Paweł mówi: „Wielu 
biegnie w zawodach, a tylko jeden otrzymuje nagrodę”, i to ten, któremu uda się ją 
uzyskać. Żeby się zbawić, nie wystarczy się modlić, nie wystarczy kilka razy się pomodlić, 
ale trzeba się zawsze i nieustannie modlić, aż się otrzyma wieniec, który Bóg obiecał tylko 
tym, którzy wiernie aż do śmierci wytrwają na modlitwie. 
 Ojciec Hipolit Duruzzo był rzymskim prałatem, kiedy powziął decyzję opuszczenia 
wszystkiego i całkowitego poświęcenia się Bogu. Swoje postanowienie zrealizował w 
Towarzystwie Jezusowym. Ponieważ jednak obawiał się, że jego słabość może go 
doprowadzić do niewierności swemu powołaniu, więc mówił do Boga: Ne me deseras. 
Proszę Cię, Panie, teraz, kiedy całkowicie, bez żadnych zastrzeżeń poświęciłem się Tobie, 
nie opuszczaj mnie. Usłyszał wówczas w swym sercu głos Boga, który mu odpowiedział: 
Tu non me deseras. To raczej Ja muszę cię napomnieć, żebyś Mnie nie opuścił. 
Zapewniony przez ten dowód Bożej dobroci i pełen ufności w pomoc, jakiej może od Niego 
oczekiwać, sługa Boży zakończył swoją modlitwę słowami: A więc, mój Boże, jeżeli Ty 
mnie nie opuścisz, to i ja Cię nie opuszczę. Wyciągnijmy więc z tego wniosek, że jeżeli my 
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nie chcemy być opuszczeni przez Boga, musimy Go nieustannie prosić, by nas nie 
opuszczał. On będzie nam wówczas zawsze pomagał i nigdy nie dopuści, byśmy Go utracili 
i oderwali się od Jego miłości. Zmobilizujmy się wiec do tego, by nie tylko nieustannie 
prosić o wytrwanie w dobrym do końca i o wszystkie potrzebne do tego łaski, lecz przede 
wszystkim prosić o łaskę stałości w modlitwie, która jest nieocenionym darem, a którą Bóg 
obiecał swoim wybranym przez usta Proroka: Wyleję na dom Dawida i na mieszkańców 
Jerozolimy Ducha łaski i modlitwy. O jakże wielka to łaska ten duch modlitwy! Jest to łaska 
nieustannej modlitwy, którą otrzymujemy od Boga. Prośmy więc nieustannie i 
niezmordowanie dobrego Boga, by dał nam tego Ducha, tę łaskę ciągłej modlitwy. Jeżeli 
bowiem zawsze będziemy się modlić, to bez wątpienia otrzymamy od Boga łaskę 
wytrwania w dobrym do końca. Otrzymamy wówczas także i inne dobrodziejstwa, o jakie 
prosimy, gdyż nie może On złamać swojej obietnicy, że udzieli wszystkiego tym, którzy Go 
proszą. Spe enim salvi facti sumus (Rz 8,24). Z taką nadzieją, nieustannie się modląc, 
możemy być pewni zbawienia. Święty Beda  mówi, że ta nadzieja na pewno nas 
wprowadzi do niebieskiego Jeruzalem. 
 
 
Zakończenie 
 
 Przedstawiliśmy więc wszystkie pobudki do modlitwy, w miarę możliwości wyraźnie 
i zdecydowanie. Wykazaliśmy, że modlitwa jest łatwa, przyjemna i zaszczytna dla 
człowieka, i że przez nią zdobywamy zasługi, spłacamy zadośćuczynienie Bogu za nasze 
grzechy i możemy otrzymać wszystko, co nam pomaga do zbawienia. Powiedzieliśmy 
również, że modlitwa jest najważniejszym obowiązkiem człowieka. Bez jego wypełnienia 
niemożliwe jest zachowanie przykazań Bożych i zbawienie się. Żeby zmobilizować naszych 
czytelników do życia modlitwy, przytoczyliśmy wspaniałe przykłady Zbawiciela i Jego 
Świętych. Jeżeli ktoś od czasu do czasu na nowo przeczyta i rozważy te wszystkie nasze 
racje i przykłady oraz wesprze to swoją modlitwą do Boga, mogą one z całą pewnością 
utwierdzić w nim przekonanie: Trzeba się modlić; wszyscy pilnie potrzebujemy modlitwy; 
nic nie jest nam tak potrzebne jak modlitwa; modlitwa jest rzeczywiście kluczem do nieba. 
 W drugiej części tej książki wskazaliśmy, w jaki sposób mamy się posługiwać tym 
kluczem, jak mamy się modlić. W tym celu przedstawiliśmy wszystkie okoliczności 
modlitwy. Nasze rozważania poparliśmy nauką Nauczycieli Kościoła i katolickich teologów. 
W ten sposób zakończyliśmy naszą pracę i pozostaje nam tylko ofiarować wszystkim ten 
„klucz do nieba”. 
 Zalecamy go przede wszystkim naszym współbraciom w kapłaństwie. Napisaliśmy 
dla nich nasze najważniejsze dzieła, które zawsze przyjmowali z wielkim zadowoleniem. 
Przy ich współpracy rozprowadziliśmy we Francji niektóre nasze popularne książki w 
przeszło 60 000 egzemplarzy. Teraz ze szczególnym zaufaniem polecamy im więc również 
Klucz do nieba. 
 Są oni przecież spadkobiercami Apostołów, którzy mówili: My oddamy się 
nieustannej modlitwie i posłudze słowa. Według św. Pawła, każdy kapłan jest wzięty 
spośród ludzi i ustanowiony dla ludzi w tym, co należy do Boga, by składał Panu dary i 
ofiary, nie tylko Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną, lecz i inne ofiary pochwalne, a przede 
wszystkim modlitwy. W tych trudnych czasach, jakie obecnie przeżywamy, kiedy to sam 
Ojciec święty wskazuje nam na niebezpieczeństwa zagrażające świętemu Kościołowi, oni 
właśnie powinni płakać między przedsionkiem i ołtarzem, wołając do Boga: Przebacz, 
Panie, przebacz swojemu ludowi, i nie bądź na nas zagniewany na wieki. 
 Kapłani mają przypominać wiernym z ambony o ich obowiązkach. Wątpiącym mają 
wraz z nami przekazywać napomnienia św. Alfonsa Liguori, które jeszcze raz powtarzamy: 



155 

 

„Pragnę, by wszyscy kaznodzieje niczego tak nie zalecali, by spowiednicy swoim 
penitentom niczego tak pilnie nie polecali, by duchowni pisarze żadnego przedmiotu tak 
wyczerpująco nie opracowywali, niż tematu modlitwy. Zauważam jednak z ubolewaniem, 
że wielu kaznodziejów, spowiedników i pisarzy ascetycznych zbyt mało mówi o modlitwie, 
co bez wątpienia jest karą za nasze grzechy. Każdy musi przyznać, że kazania, 
rozmyślania, Komunie święte, umartwienia są bardzo pożyteczne dla życia duchowego, 
jeżeli jednak w chwilach pokus zaniedbamy polecania się Bogu, wówczas z całą pewnością 
upadniemy mimo wszelkich kazań, rozmyślań, Komunii świętych, praktyk pokutnych oraz 
wszelkich dobrych postanowień, jakie podejmujemy. 
 Jeżeli chcemy pracować dla naszego zbawienia, nie przestawajmy się modlić i 
polecać się naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, szczególnie zaś w chwilach 
pokus. Musimy Go prosić nie tylko o łaskę wytrwania, lecz także o łaskę nieustannej 
modlitwy. Uciekajmy się również stale do Matki Bożej, która jest przecież Szafarką łask. 
 Przyczyną tego, że jest tak wielu ludzi, którzy tracą łaskę, grzęzną w występkach i 
w końcu giną, jest to, że się nie modlą i nie uciekają się do Boga. 
 Jeżeli chodzi o mnie, to jestem głęboko przekonany o konieczności modlitwy na 
podstawie niezliczonych wypowiedzi świętych Ksiąg, zarówno Starego, jak i Nowego 
Testamentu. Dlatego też podjąłem zobowiązanie, że podczas misji prowadzonych przez 
nasze Zgromadzenie zostanie wprowadzona praktyka, że nigdy nie będzie opuszczana 
nauka  na temat modlitwy. Taka praktyka już od wielu lat jest u nas ściśle przestrzegana. 
Mówię to zawsze i powtarzam, i będę powtarzał do końca życia, że całe nasze zbawienie 
zależy od modlitwy. Dlatego każdy pisarz w swoich książkach, każdy kaznodzieja w swoich 
kazaniach, każdy spowiednik podczas sprawowania sakramentu pokuty powinien 
nieustannie zalecać modlitwę. Powinni ostrzegać, zachęcać i stale powtarzać: módlcie się, 
módlcie się, módlcie się zawsze i nieustannie! Jeżeli będziecie się modlić, możecie być 
pewni waszego zbawienia. Jeżeli przestaniecie się modlić, wasza zguba jest pewna. Tak 
powinien czynić każdy kaznodzieja i każdy kierownik duchowy, gdyż żadna katolicka szkoła 
nie kwestionuje tej prawdy, że ten, kto się modli, otrzymuje łaskę i zbawia się. Mało jest 
jednak takich, którzy dają się o tym przekonać, i dlatego tak niewielu ludzi osiąga 
zbawienie”. 
 Taką poważną naukę powinieneś i Ty, drogi współbracie, przekazywać 
powierzonym sobie ludziom. Ufamy, że ta książka dostarczy Ci cennego materiału. 
Będziesz bez wątpienia zachęcał do czytania tego, czego w swoich kazaniach nie zdołasz 
poruszyć, oraz do pogłębiania przez czytanie tego, o czym mówiłeś w swoim kazaniu, żeby 
o tym nie zapomniano. Możesz więc nam owocnie pomóc, by ten Klucz do nieba dotarł do 
licznych rodzin, przez co wyświadczysz wiele dobra swoim bliźnim. 
 Z kolei zalecamy ten Klucz do nieba wspólnotom zakonnym. Ich członkowie są z 
natury "odgromnikami" dla świata dzięki swoim pobożnym modlitwom. Wielu z nich jednak 
przeżywa pokusy zaniedbywania modlitwy, dlatego też czytanie tej książki pomoże im 
zrozumieć ważność modlitwy i dołożyć wszelkich starań, by ją gorliwie odprawiać. 
 Na koniec zalecamy ją wszystkim wiernym,  niezależnie od wieku i płci. Wszyscy 
mamy jednego wspólnego Ojca, który jest w niebie, a którego powinniśmy chwalić i 
wzywać. Wszyscy jesteśmy powołani do uczestnictwa w jego królestwie, a więc 
potrzebujemy pilnie Jego łaski, żeby na to uczestnictwo zasłużyć. Wszyscy pragniemy 
otworzyć sobie niebo po tym naszym krótkim ziemskim wygnaniu. Oto jest klucz do nieba. 
Polecamy go również osobom w podeszłym wieku, które, podobnie jak my, już jedną nogą 
znajdują się w wieczności. Polecamy go chrześcijańskim rodzicom, którzy chcą widzieć 
swoje dzieci ze sobą w niebie. Polecamy go chłopcom i dziewczętom, którzy nie chcą być 
w wieczności rozłączeni ze swoimi ojcami i matkami, którzy uczyli ich kochać Boga. 
Polecamy go dzieciom, które wkraczają na niebezpieczną życiową drogę, na której łatwo 
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jest utracić swoją niewinność, jeżeli nie będą się bronić przy pomocy modlitwy. Wy, którzy 
jesteście sprawiedliwi, potrzebujecie modlitwy, by wytrwać w sprawiedliwości. Jeżeli 
jesteście grzesznikami, potrzebujecie jej, by móc powrócić do domu Ojca, który 
opuściliście jako marnotrawne dzieci. 
 Weźcie więc wszyscy ten Klucz do nieba i posługujcie się nim jak należy. Wówczas 
wasza śmierć będzie święta i cenna w oczach Bożych. Kiedy będziecie opuszczać ten świat, 
przekonacie się, że ten tajemniczy klucz otworzy wam bramy nieba, byście mogli wejść 
przez nie do wiecznej radości swojego Pana. Nie poprzestawajcie na tym, byście tylko wy 
sami posługiwali się tym kluczem na osobisty użytek. Niech wasza miłość pobudzi was do 
tego, by postarać się o niego dla swoich bliźnich, szczególnie tych, którzy go najbardziej 
potrzebują. Rozpowszechniajcie więc tę książkę; podajcie ją swoim krewnym, swoim 
przyjaciołom, szczególnie tym obojętnym i grzesznym. Jeżeli uratujecie w ten sposób 
kogoś, wówczas, jak mówi św. Augustyn, przez to samo przyczynicie się do swojego 
własnego szczęścia wiecznego. Święty Paweł obawiał się, że przepowiadając innym, sam 
może zostać odrzuconym. My mamy więcej powodów, żeby się lękać. Dlatego też 
ośmielamy się prosić was o modlitwę za siebie. Jeżeli ta książka dotrze do was za naszego 
ziemskiego życia, proście dla nas o łaskę dobrej śmierci. Jeżeli zaś znajdzie się ona w 
waszych rękach już po naszej śmierci, proście o rychłe wybawienie nas z czyśćca. 
 Niech się dzieje co chce, mamy jednak nadzieję zobaczenia się w niebie, i dlatego 
wręczamy wam wszystkim ten oto 
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