
7 Korzystac z konferencji czy sesji 

dotyczctcych iycia duchowego 

Podobnie jak w przypadku 

lektury, uczestnictwo w konfe

rencjach i sesjach weekendo

wych, organizowanych w r6z

nych osrodkach rekolekcyjnych, 

powinno bye formq pogh�bienia 

wczesniejszych przezyc rekolek

cyjnych. 

8 Pogl�bic wiar� poprzez 

studia/studium z zakresu teologii 

i duchowosci chrzescijanskiej. 
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Za6ierz, Panie, i przyjmij cafq 
wofnosc mojq, pamirc mojq i rozum, 

i wo[r mojq cafq, 
cokg[wiek,mam i posiadam. 

<Ty mi to wszystkg dafes 

- <To6ie to, Panie, oddajf.

<T woje jest wszystkg.
<Rpzporzqdzaj tym w pefni 

wed[e swojej wofi. 

(J)aj mi jecfynie mifosc 

<Twojq i fask..f, 
a[6owiem to mi wystarcza. 

}lmen 

■ ■■■ 

Czfowiek umifowany przez Boga, poszukuje Go 

w swiecie, w kt6rym zyje i na tej drodze otrzy

muje od Boga nadprzyrodzone pomoce po to, 

aby duchowo wzrastaf i coraz bardziej dojrze

waf w swoim czfowieczenstwie. Wsr6d wielu z 

nich mozna wyr6znic i szczeg61nie podkreslic 

niekt6re: wielorakie sfuchanie sfowa Bozego, 

zycie sakramentalne, uczynki pochodzqce z 

mifosci, wsp61nota, kierownictwo duchowe, 

zdrowa asceza oraz apostolskie zaangazowa-

nie we wsp6kzesnym swiecie .. 

Jak w praktyce kontynuowac i pogl�biac doswiad

czenie przei:ytych rekolekcji ignacjanskich, aby 

duchowo dalej si� rozwijac? 

Polecamy w tym zakresie szerokq ofertę Collegium 
Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie, gdzie 
oprócz studiów z teologii (zajęcia dla studiów nie- 
stacjonarnych odbywają się w soboty) można się 
kształcić na Podyplomowym Studium Duchowości, 
w Jezuickiej Szkole Biblijnej, korzystąc z wykładów 
otwartych itp. (więcej: akw.edu.pl).

Material przygotował lnstytut Duchowości Ignacjańskiej przy 
Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie. 
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1 Zatroszczyc si� o przedluiomt 
codziennct modlitw� 

Bez wzgl�du na odprawiany etap 

rekolekcji ignacjanskich, rekolektant 

jest zaproszony po jego ukonczeniu, 

aby w codziennym zyciu najpierw 

zatroszczyr si� o codziennq przedfu

zonq modlitw�. W celu pog+�biania 

tresci medytacji, czy kontemplacji 

danego etapu Cwiczen duchowych pozyteczne jest 

ich ponowne praktykowanie w codziennosci. 

Wazne jest, aby uwzgl�dniajqc r6zne czynnosci 

dnia codziennego, wybrae najlepszq por� i miejsce 

na przedfuzonq modlitw�. Gdyby praktykowanie 

codziennej przedfuzonej modlitwy by+o niemozliwe 

z r6znych racji, to nalezy usilnie si� zatroszczye, aby 

przynajmniej w niedziel� znaleze d+uzszy czas na 

modlitw�. 

2 Prak�yk�wac ignacjanski rachunek
sum1ema 

Pi�tnastominutowy ignacjanski 

rachunek sumienia, odprawiany za

zwyczaj na zakonczenie dnia, jest 

szczeg61nym narz�dziem budowa

nia i rozwijania relacji z Bogiem. Sw. 

lgnacy nadawa+ mu wielkie znacze

nie dla rozwoju zycia duchowego. 

Poznawany i praktykowany w czasie rekolekcji winien 

bye kontynuowany w codziennym zyciu, aby wraz 

z Maryjq i za Jej przyczynq uczye si� rozpoznawae 

wielkie rzeczy, kt6re uczyni+ nam Wszechmogqcy da

nego dnia i odpowiadae na Mi+ose mi+osciq. 

3 Rozeznawac czasy Boga i Jego
laski 

W duchu sw. lgnacego Loy

oli rachunek sumienia jest prak

tycznq drogq rozeznawania du

chowego, przez kt6re cz+owiek 

odczytuje Boze wezwania. Prak

tyka rozeznawania duchowego 

w zyciu zwiqzana jest z piel�

gnowaniem zycia duchowego 

i otwartosciq na s+uchanie Ducha Swi�tego. Roze

znawanie duchowe jest narz�dziem pomocnym, jak 

pisze Papiez Franciszek, 
,,
do rozpoznawania czas6w 

Boga i Jego +aski, abysmy nie marnowali natchnien 

Pana, aby nie odrzucae Jego zach�ty do rozwoju". 

Rozeznawanie duchowe jest wi�c stylem zycia a nie 

tylko metodq. Jesli z ufnosciq prosimy o ten dar Du

cha Swi�tego i jednoczesnie ,,staramy si� go piel�

gnowae poprzez modlitw�, refieksj�, czytanie i dobrq 

rad�, z pewnosciq mozemy wzrastae w tej zdolnosci 

duchowej" (papiez Franciszek). 

4 W miar� moiliwosci korzystac
z daru kierownictwa duchowego 

W trakcie rekolekcji ignacjan

skich rekolektant codziennie 

rozmawia ze swoim kierowni

kiem duchowym, kt6ry pomaga 

mu w otwieraniu si� na dziafanie 

Pana Boga. W kazdym kierow

nictwie duchowym ostatecznie 

chodzi bowiem o to, aby 
,,
dozwolie Stw6rcy dziafae 

bezposrednio ze swoim stworzeniem, a stworzeniu ze 

swoim Stw6rcq i Panem" (Cwiczenia duchowe, nr 15). 

■ ■■■ 

5 Poszukac odpowiedniej dla siebie
wsp61noty modlitewnej 

Wsp61nota ludzi wie-

rzqcych jest wielkim darem 

Pana Boga na drodze roz

woju duchowego. Dlatego 

niezaleznie od wsp61noty 

parafialnej, warto w+qczye si� 

w najlepszq dla siebie mniej

szq wsp61not� modlitewnq, aby w niej spotykae si� 

z Jezusem. Powiedziar On bowiem:
,,
Bo gdzie Sq dwaj 

albo trzej zebrani w imi� moje, tam jestem posr6d 

nich" (Mt 18, 20). 

6 Warto zadbac o dobrct lektur�
duchowct 

Nie bez znaczenia dla rozwoju zycia duchowego 

jest dobra lektura, pogf�biajqca naszq wiedz� o Bogu, 

o sobie i wzajemnych relacjach. Dob6r lektury po re

kolekcjach powinien bye podyktowany tresciami, ja

kie przezywa+ rekolektant na danym etapie Cwiczen

duchowych.




