
Metoda medytacji ignacjańskiej 
(Każdy człowiek potrzebuje konkretnych środków, które sposobią do szukania i znalezienia Boga)

PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY – (około 15 minut) 
       Udawać się na modlitwę – to  rzeczywiście iść na spotkanie, które dotyczy dwóch osób: Pana Boga i  
mnie;  a  pośrednio  wszystkich  innych.  Winniśmy  zatem  usposobić  się,  przygotowując  modlitwę  i  
przygotowując siebie ( o. K. Osuch sj) 
  Wybrany tekst biblijny czytamy w sposób ciągły zdanie po zdaniu. Czytamy również w osobistym 
przygotowaniu wprowadzenie do medytacji, możemy podkreślić zdania oraz myśli szczególnie nas 
poruszające. Pomyślmy również o jaką łaskę w mojej modlitwie będę prosić.

 

MEDYTACJA IGNACJAŃSKA ( około 30 do 45 minut) 
Chodzi o to, by trwać na modlitwie – dla Pana, a nie dla własnej przyjemności; daję Bogu  
szansę nawrócenia mnie – odkrycia w Nim mojego źródła i istoty życia.  
 

KROKI WSTĘPNE MEDYTACJI
Na samym początku medytacji Św. Ignacy proponuje trzy wprowadzenia do modlitwy: 
1. Pierwsze: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były  

skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.   
2. Drugie: prosić o to, czego chcę i pragnę. Jest to prośba o owoc modlitwy.  Prośba ma być 

dostosowana do tematu  modlitwy.  
         3. Trzecie:  ustalenie miejsca – obraz do modlitwy. Oglądanie jakiegoś miejsca przyczynia 
się do wewnętrznej ciszy i milczenia.  

MEDYTACJA 
Obrać postawę, która z jednej strony najlepiej wyrazi się szacunek dla Boga, a z drugiej strony 
uwzględni mój stan fizyczny bądź psychiczny.

Na medytację składają się trzy podstawowe elementy:
•Po pierwsze otwarcie na Słowo Boże, słuchanie Słowa Bożego.  
•Po drugie  wejście z pomocą Słowa Bożego w moje „tu i  teraz”, uwzględniające  całą 

historię mojego życia. 
•Trzecim elementem medytacji jest pokorne zanoszenie do Boga tych poruszeń serca, które 

rodzą się w nas na skutek spotkania Słowa Bożego z moim życiem. 

1.  Medytację rozpoczynamy od słuchania Słowa Bożego 
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Czytamy  Słowo  Boże,  próbując  usłyszeć  co  mówi  do  mnie.  W  słuchaniu  Słowa  warto 
zatrzymywać się, zarówno na tym, co budzi mój entuzjazm, nadzieję, pokój wewnętrzny, jak i na 
tym, co budzi mój wewnętrzny sprzeciw, opór, uczucia znużenia itp.
 
2. Spotkanie Słowa Bożego z naszym życiem. 
    Słowo Boże nie tylko potwierdza nasze dobre pragnienia, decyzje i czyny, które są zgodne z wolą 
Bożą, ale także osądza nas; ukazuje zasadnicze rozdarcie istniejące pomiędzy tym, czym człowiek winien 
być zgodnie z Bożym Planem, a tym kim jest w rzeczywistości z powodu grzechu.
 Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do  
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca - czytamy w liście 
do Hebrajczyków.
    W medytacji  człowiek winien z jednej strony spontanicznie przyjmować prawdę Słowa Bożego i 
uczucia, które ono w nim budzi, ale z drugiej strony wykazywać się aktywnością w osądzaniu swojego 
życia. 
    Słowo Boże, które rozważam może otwierać mnie na Bożą prawdę dotyczącą mojego życia. 
 

3. Dialog z Bogiem. 
    Św. Ignacy zachęca do wielkiej szczerości i otwartości w naszym dialogu z Bogiem.  Zasadnicza treść 
dialogu wyłania się ze spotkania Słowa Bożego z moim życiem „tu i teraz”. Dialog ten nie musi być 
zawsze cichym i uległym błaganiem, podniosłym wielbieniem, radosnym dziękczynieniem. Może on być 
także bolesnym krzykiem.   Na medytacji możemy wypowiadać wszystkie odczucia i myśli: zarówno te 
pozytywne jak i negatywne.  

ZAKONCZEŃCZENIE MEDYTACJI
Na  zakończenie  św.  Ignacy  zachęca,  do  modlitwy  podsumowującej  całą  medytacje,  możemy 

wyrazić nasze prośby i dziękczynienia wobec Boga. Na koniec odmówić Ojcze nasz.  

REFLEKSJA PO MEDYTACJI  (około 15 minut) 

Po medytacji św. Ignacy proponuje tzw. refleksję. Na modlitwie nie myślmy o modlitwie. Jeżeli 
komuś w czasie modlitwy przychodzi myśl: Czy ja się dobrze modlę? Warto taką myśl urwać: Modlę się  
dobrze, ponieważ modlę się tak, jak się umiem modlić.  Módlmy się tak jak umiemy.

 Rozwój  modlitwy dokonuje  się  w  czasie.  Modlitwa  jest  procesem.  Ona ma  swoją  dynamikę. 
Trzeba przyjąć w tym momencie taką modlitwę, na jaką mnie dziś stać.  Na modlitwie nie przyglądajmy 
się swojej modlitwie.  

Natomiast po modlitwie zadajemy sobie pytanie:  Co mi pomaga w modlitwie?  Co sprawiło,  że 
jestem zadowolony z modlitwy? Mogę zapisać prawdy, które dzięki modlitwie do mnie dotarły. 
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