
MEDYTACJA IGNACJAŃSKA 

I. PRZYGOTOWANIE DALSZE 
 

Według oryginału, modlitwa codzienna zaczyna się dzień wcześniej wieczorem – 
wtedy należy zrobić przygotowanie dalsze, czyli wczorajsze. Szykujesz sobie 
materiał, którym zajmiesz się jutro i który następnego dnia, jak mówi Ignacy, 
mógłbyś tylko zjeść. 

Wybierasz fragment ewangelii: 

1. Czytasz go kilka razy . 

2. Od razu kiedy czytasz próbujesz wychwycić rzeczy, które cię poruszają, słowa, 
zdarzenia i spisujesz je na kartce. 

3. Robisz „puncta”.  

Co trzeba zrobić tworząc puncta? Przygotowujesz to, co będziesz jadł. Ustalasz sobie 
o czym w związku z tę ewangelią będziesz myślał podczas modlitwy. Nie kombinuj. 
Nie zaczynaj rozważań. Przygotowuj sam schemat modlitwy. 

Przykład: Jezus przechodzi koło rybaków, z których uczynił uczniów. Do tej 
ewangelii można zrobić 3 puncta: 

– łódź (rybak, przyszły uczeń, siedzi w łodzi, czyści sieć. Robi to mechanicznie. 
Co ja robię mechanicznie?. W jakim momencie życia jestem, co jest moim 
płukaniem sieci, łowieniem ryb?); 

– pragnienia (Jezus podchodzi do mnie czyszczącego sieci i pyta. Czy to jest to, 
co chcesz robić do końca życia? Co bym robił, gdybym się niczego nie bał?); 

– wyjście z łodzi (opuścić łódź, poczuć, jak Jezus podaje mi rękę. Zobaczyć, gdzie 
mnie Jezus prowadzi) 

 

II.  PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE 

Powinno mieć miejsce tuż przed modlitwą. Ustawiasz swój umysł na spotkanie 
z Panem. Ustalasz miejsce modlitwy i postawę. 

Następnie robisz znak krzyża i wzbudzasz akt strzelisty. Polega on na tym, że prosisz 
Pana, aby wszystko co będziesz robić, każda myśl, intencja, chęć, decyzja, podobały 
się Bogu. 



Stwórz w głowie obraz, czyli posadź się wyobraźnią w tej ewangelii, którą czytasz, 
używając wszystkich zmysłów. Podczas medytacji używa się słuchu, dotyku, węchu, 
uruchamia wszystkie dostępne sobie narzędzia, żeby się znaleźć w opisywanej 
sytuacji. 

Czemu to służy? Kiedy zaczniesz już się modlić, zdarzy się, że się 
zdekoncentrujesz, odfruniesz. Wszyscy to znamy. Tym, co ma cię przywrócić, jest ten 
obraz – im wyraźniej go stworzysz, tym będzie łatwiej. 

Ostatni punkt przygotowania do modlitwy (bo zauważcie, ciągle się jeszcze nie 
modlimy) – pomódl się o to, o co będziesz się modlić.  

Przypomnij sobie wybrane dzień wcześniej puncta i poproś Jezusa o dobry skutek 
tej modlitwy. Pokaż Panu, czego chcesz. 

III. MODLITWA WŁAŚCIWA  

To jest moment, w którym przygotowawszy konkretny grunt, tracimy kontrolę  i trzeba 
oddać inicjatywę Panu Bogu. Masz punkty, więc wiesz jaką masz iść drogą, ale one 
przestają być jasną regułą.  

Bierz punkt pierwszy i się nim zajmij. Ignacy mówi – czekaj, co się stanie. Ale to nie 
czekanie na cud, tylko robota intelektualna, rozważanie, próba zobaczenia siebie. Jeśli 
to zrobisz i nie dzieje się nic nadzwyczajnego, idziesz do punktu drugiego. Wykonaj to, 
co sobie zaplanowałeś. Ale jeśli w tym pierwszym punkcie Pan odpowie, odkryje nowe 
rzeczy przed tobą, zobaczysz Jego działanie – zostaw pozostałe punkty. Bądź 
w gotowości i wolności przed Panem. Punkty są tu pewnym narzędziem, a nie sztywną 
rozpiską na 6 i pół minuty każdy. Jedyne, co ważne, to ustalony czas medytacji – pół 
godziny lub 45 minut. Zdecyduj. Ale jak podjąłeś decyzję, nie skracaj go i nie wydłużaj. 
Każda pokusa skrócenia i każda pokusa wydłużenia modlitwy jest od złego. 

Następnie musisz zrobić jeszcze jedną ważną rzecz: odbyć rozmowę z Panem Bogiem. 
Rozmowa odbywa się właściwie, jeżeli się mówi jak przyjaciel do przyjaciela lub 
ewentualnie – jak sługa do Pana. Prosząc o łaskę, obwiniając się ze zła czy prosząc 
o radę. 

Na koniec – pisze Ignacy – odmów Ojcze nasz. 

 

IV. REFLEKSJA 

 

„Po zakończeniu ćwiczenia przez kwadrans będę albo siedział, albo chodził i zastanawiał 
się, jak mi się powiodło w kontemplacji lub rozmyślaniu. Jeżeli źle, pomyślę, co było tego 
przyczyną, i jeżeli ją odnajdę, wyrażę żal, żebym się mógł w przyszłości poprawić. Jeżeli 
zaś dobrze, podziękuję Bogu, Panu naszemu i następnym razem będę postępował 
podobnie”. 

To są bardzo mądre i proste rady. Skończyłeś się modlić? Nie idź od razu 
do życia. Nie wyszła ci medytacja? Znajdź przyczynę. Może zawaliłeś 



w przygotowaniu, może źle zrobiłeś puncta, może nie walczyłeś. Przeproś za to. 
Poszło dobrze? Podziękuj Mu. 

 


