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Zastosowane skróty: 

 
∗ skróty biblijne za Biblią Tysiąclecia 
 
∗ dzieł św. Teresy od Jezusa:  

Dd –  Droga doskonałości 
F  –  Księga fundacji 
M  –  Zamek wewnętrzny, Mieszkania 
W  –  Wołanie duszy do Boga 
ś  –  Księga mojego Ŝycia 

 
∗ dzieł św. Jana od KrzyŜa:  

Dg  –  Droga na Górę Karmel 
LJ  –  Listy 
Nc  –  Noc ciemna 
Pd –  Pieśń duchowa 
Pm –  Płomień miłości 
S   –  Słowa światła i miłości 
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Rozdział 1. 

MoŜliwości modlenia się 

W dzisiejszym świecie firm, awansów i szko-
leń mówimy o „ludziach z moŜliwościami”, 
o „posiadaniu lub nieposiadaniu moŜliwości”, 
o „umacnianiu takiego typu moŜliwości”, itd. 
Przez „moŜliwości” rozumiemy te „środki, któ-
rych człowiek potrzebuje, aby doprowadzić do 
skutku jakieś zadanie”. Podobnym terminem, 
którego uŜywamy, jest „instrument”, zdefinio-
wany w słowniku jako „to, czym się posługuje-
my, aby zrealizować jakąś pracę”. 

Naszym przedsięwzięciem jest „modlitwa”, 
dlatego wybieramy wyraŜenie „moŜliwość mod-
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litewna”, aby określić wszystko to, czym moŜe-
my się posłuŜyć do rozpoczęcia lub umoc-
nienia naszej więzi z Bogiem. 

Zanim będziemy dalej mówili o „moŜliwoś-
ciach modlenia się”, wypada jednak wyjaśnić 
prawdę, którą tyle razy powtarzamy: Ŝe w czasie 
modlitwy Tym, który się w nas modli jest Duch 
Święty i tylko On. On jest Tym, który sugeruje 
nam nawet to, co powinniśmy mówić lub o co 
prosić. On jest „NajwyŜszą MoŜliwością”, bez 
której nigdy nie moŜemy się obejść. Jednak, 
wyznając to, musimy przyznać, Ŝe aktywność 
modlitewna, jak wszelka aktywność ludzka, 
takŜe potrzebuje innych środków, z których 
moglibyśmy korzystać, aby ją doprowadzić do 
końca. Korzystali z nich wielcy modlący się, 
a po nich, i przed nimi, sam Jezus. Dysponując 
naszym ciałem, umysłem, duchem, wspomaga-
my w ten sposób te postawy, które przybieramy 
w czasie modlitwy. 

I my potrzebujemy tych środków, dlatego 
w niniejszym opracowaniu chcemy osobom in-
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dywidualnym, grupom modlitewnym i prowa-
dzącym grupy zasugerować kilka moŜliwości. 
Nie zapominajmy przy tym, Ŝe zarówno w mo-
mencie ich oceny, jak i ich przygotowania, wy-
boru lub uŜycia, powinniśmy mieć na uwadze: 

∗ Ŝe omawiamy proste środki, z których 
będziemy korzystać, aby się modlić; 

∗ osobę modlącą się, moŜe to być dziecko, 
człowiek młody, dorośli, ludzie starzy, 
początkujący, zaawansowani; 

∗ typ modlitwy, w której będziemy je uŜy-
wali: modlitwa osobista, zbiorowa, gru-
powa, liturgiczna itd.; ten sam środek 
moŜe okazać się pozytywny, nieprzy-
datny a nawet fatalny w jakimś przy-
padku; 

∗ samą modulację modlitewną, stoso-
waną; są piękne środki, aby dziękować 
i inne, aby prosić, wychwalać lub ado-
rować; 

∗ stosowną katechezę, do jej poprawnego 
uŜytku. 
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Jeśli ktoś nas zapyta o ilość środków (moŜ-
liwości), uprzedzamy, Ŝe jest ich bardzo duŜo, 
są raczej „niezliczone”, ale ograniczamy się do 
kilku – tych najbardziej dostępnych, najbardziej 
róŜniących się. 




