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Wstęp

Na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa Ojciec święty Jan Pa-
weł II w liście apostolskim Nuovo millennio ineunte wskazał całemu Ko-
ściołowi drogę na przyszłość1. Mówi w nim o zdaniach stojących przed 
duszpasterzami oraz całą wspólnotą wierzących. Jako podstawową per-
spektywę działalności duszpasterskiej ukazuje świętość. Proponuje rów-
nież realizację „p e d a g o g i k i  ś w i ę t o ś c i, która zdolna jest dostosować 
się do rytmu poszczególnych osób. Winna ona łączyć całe bogactwo pro-
pozycji dostępnych dla wszystkich z  tradycyjnymi formami pomocy in-
dywidualnej i grupowej oraz z nowszymi formami udostępnianymi przez 
stowarzyszenia i ruchy uznane przez Kościół”2. Połączenie tradycji z no-
woczesnością to zadanie, przed jakim stoi współczesny Kościół.

Św. Alfons Liguori znany jest jako gorliwy misjonarz3. Zgodnie z  jego 
zamysłem misje ludowe, którym całkowicie się oddał i dla których założył 
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, miały za zadanie uwolnić czło-
wieka od przywiązania do grzechu. Po misjach proponował ich renowację 
w celu utrwalenia wiernych w stanie łaski uświęcającej. Trzecią formą dzia-
łalności, jaką prowadził i zachęcał do czynienia tego swoich współbraci, były 
rekolekcje, które miały na celu prowadzenie ludzi oraz ukierunkowanie czło-
wieka na drogę świętości. O samego początku istnienia Zgromadzenia pro-
wadzenie rekolekcji zamkniętych wpisuje się działalność redemptorystów. 
W pierwotnych regułach znajduje się jasny zapis na ten temat: „By w miej-
1 „Przede wszystkim, drodzy Bracia i Siostry, winniśmy skupić uwagę na przyszłości, która nas cze-

ka. Wielokrotnie w minionych miesiącach kierowaliśmy wzrok ku nowemu tysiącleciu, które się 
rozpoczyna, i przeżywaliśmy Jubileusz nie tylko jako w s p o m n i e n i e  p r z e s z ł o ś c i, ale ja-
ko p r o r o c z ą  z a p o w i e d ź  p r z y s z ł o ś c i. Teraz należy czerpać ze skarbca otrzymanej ła-
ski, przekładając ją z entuzjazmem na język postanowień i konkretnych programów działania”; Jan 
Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 6 stycznia 2001, nr 3.

2 Tamże, nr 31.
3 Zob. Th. Rey-Mermet, Święty wieku oświecenia. Alfons Liguori (1696–1787), tłum. T. M. Micewicz, 

Warszawa 1987, s. 146–489.
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scach, gdzie mamy domy, dusze nie były pozbawione opieki, powinni człon-
kowie także i o nie się starać. (…) Będą w swych klasztorach udzielali ćwiczeń 
duchownych osobom duchownym (…) również świeckim, które się tamże 
zgromadzą”4. Jego propozycja drogi świętości, jaką są rekolekcje zamknię-
te, pozostaje nadal aktualna. Wpisuje się w kierunek pracy duszpasterskiej 
wskazany Kościołowi na trzecie tysiąclecie.

W artykule tym przedstawiona zostanie koncepcja rekolekcji zamknię-
tych według metody alfonsjańskiej jako formy duszpasterskiej, która pro-
wadzi chrześcijan na drodze świętości. W celu właściwego umiejscowienia 
oraz ukazania aktualności propozycji rekolekcji alfonsjańskich we współ-
czesnym kontekście najpierw przedstawione zostaną podstawy teologicz-
ne rekolekcji, następnie adresaci, podmiot oraz formy rekolekcji. Na tym 
tle omówiona zostanie specyfi ka rekolekcji alfonsjańskich. Na zakończenie 
przedstawione zostaną wnioski oraz postulaty pastoralne.

1. Klasyfi kacja rodzajów rekolekcji

Termin „rekolekcje” pochodzi od łacińskiego recollectio, co oznacza 
ponownie uprawiać, ćwiczyć. Wcześniej rekolekcje określane były także 
mianem ćwiczeń duchownych. Pierwotnie było to jednodniowe lub mie-
sięczne skupienie, jakie przeżywała dana osoba.

Rekolekcje to „pewien okres przeżywany w większym czy mniejszym 
odosobnieniu, indywidualnie lub wspólnotowo, wypełniony medytacjami, 
słuchaniem słowa Bożego, modlitwą, rachunkiem sumienia w celu doko-
nania okresowej lub okazjonalnej odnowy życia duchowego”5. Wyróżnia-
my trzy typy rekolekcji: zamknięte, półzamknięte oraz otwarte.

Rekolekcje otwarte polegają na tym, że uczestnicy nie odrywają się od 
swoich zwyczajnych obowiązków domowych czy zawodowych i uczęsz-
czają do kościoła czy kaplicy, gdzie biorą udział w proponowanych ćwi-
czeniach (kazania, nabożeństwa, Eucharystia). Rekolekcje półzamknięte 
polegają na tym, że uczestnicy przeżywają dzień rekolekcyjny w miejscu 
przeznaczonym na ten cel, na noc zaś wracają do swoich domów. Do takie-
go typu rekolekcji można zaliczyć również rekolekcje oazowe, pielgrzym-
kowe (piesze oraz autokarowe)6.
4 Reguła i ustawy Zgromadzenia Kapłanów pod wezwaniem Najświętszego Odkupiciela, Kraków 1923, 

rozdz. II: O innych pracach apostolskich, s. VI. Szczegółowe instrukcje na temat rekolekcji zamknię-
tych znajdują się w części poświęconej ustawom nr 165–194, s. 69–75.

5 G. Siwek, Rekolekcje, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 725.
6 Zob. tamże, s. 728.
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Rekolekcje zamknięte charakteryzują się tym, że uczestnicy zamiesz-
kują w ośrodku rekolekcyjnym lub miejscu odosobnienia, wyłączając się 
ze swoich zajęć codziennych7. Rekolekcje takie prowadzone są zespołowo 
lub indywidualnie. Zwykle głosi je rekolekcjonista lub grupa prowadząca. 
W opracowaniu tym zostanie przedstawiona ta forma rekolekcji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zamkniętych rekolekcji alfonsjańskich. Św. Alfons 
w taki sposób je charakteryzował: „Wielce pożyteczne są dla dusz dążących 
do uświątobliwienia rekolekcje wspólne. (…) Lecz równie, a może poży-
teczniejsze jeszcze dla dusz, postępu w miłości Bożej i życiu duchowym 
pragnących, są osobne ćwiczenia duchowne. Tu w milczeniu i samotno-
ści Bóg słodko i skutecznie przemawia jakby bezpośrednio do duszy swej 
Oblubienicy”8. Słowa te zostały napisane w połowie XVIII wieku, pozosta-
ją jednak aktualne również obecnie.

2. Podstawy teologiczne

Teologicznych źródeł rekolekcji zamkniętych należy szukać w tradycji 
biblijnej. Już w Starym Testamencie znajdujemy opisy, które odpowiada-
ją temu, co obecnie stanowi formę rekolekcji zamkniętych. Jest to historia 
Abrahama, który udaje się do nieznanego kraju, aby przeżyć tam szczegól-
ne doświadczenie Boga (zob. Rdz 12,1–8). Do takiego doświadczenia za-
liczyć można także osobiste spotkanie Boga przez Mojżesza w płonącym 
krzewie (zob. Wj 3,1–6). Swego rodzaju rekolekcjami było doświadczenie 
Eliasza na pustyni w drodze do góry Horeb, gdy szedł spotkać się z Bogiem 
(zob. 1 Kr 19,1–8). W Nowym Testamencie pobyt Jana Chrzciciela na pu-
styni przed rozpoczęciem misji także można nazwać rekolekcjami (zob. Łk 
3,1–18). Również Jezus przed rozpoczęciem publicznej działalności udał 
się na pustynię, gdzie przeżył swoje osobiste „rekolekcje” (zob. Łk 4,1–13). 
Oczekiwanie Apostołów wraz z Maryją na zesłanie Ducha Świętego moż-
na nazwać rekolekcjami (zob. Dz 1,14). Przed rozpoczęciem działalności 
misyjnej św. Paweł przeżył czas przygotowania, który także można określić 
tym mianem (zob. Ga 1,17).

Z biblijnych świadectw wynika, że czas przebywania na odosobnieniu 
znany był od początku historii zbawienia. Celem jego było osobiste spo-
tkanie człowieka z żywym Bogiem i Jego słowem, nabranie sił do pełnienia 
7 Ojciec Jan Biłko w taki sposób charakteryzuje tego typu rekolekcje: „Są one pożyteczniejsze i ła-

twiejsze, bo wszyscy wszystkich nauk słuchają i nie mają przeszkody w ich rozważaniu, a zwykle 
bywają tylko dla jednego rodzaju słuchaczy”; J. Biłko, Drugi nowicjat, Kraków 1936, s. 150.

8 A. Liguori, Droga uświątobliwienia, t. 3, O ćwiczeniach duchownych, Kraków 1907, s. 172.
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powierzonej misji, rozeznanie drogi lub też odnowa zaangażowania do re-
alizacji powołania.

Rekolekcje zamknięte są zakorzenione w misji Kościoła. Zaliczamy je 
do form duszpasterstwa nadzwyczajnego sytuacyjnego9, do form ewan-
gelizacji duszpasterskiej, której celem jest rozwój życia chrześcijańskiego. 
Stanowią pomoc wiernym na drodze rozwoju chrześcijańskiej doskonało-
ści i realizacji świętości życia. Są także pomocą w realizacji specyfi cznego 
powołania wiernych. Poprzez prowadzenie człowieka do świętości przy-
czyniają się również do odnowy Kościoła oraz do pełnienia posługi misyj-
nej Kościoła. „Przez pogłębianie życia chrześcijańskiego przyczyniają się 
do tego, aby ewangelizatorzy (misjonarze) byli bardziej świadkami niż na-
uczycielami, czyli świętymi. Rekolekcje służą również do rozpoznawania 
różnego rodzaju charyzmatów, jakimi Duch Święty ubogaca Kościół”10.

3. Adresaci

a) Osoby konsekrowane. W tradycji chrześcijańskiej pierwszą grupą, 
jaka zaczęła korzystać z formy rekolekcji zamkniętych, byli mnisi: eremici, 
anachoreci oraz cenobici. Znana jest także w średniowieczu praktyka prze-
żywania dni skupienia w zakonach z okazji profesji. Do rozpowszechnienia 
się rekolekcji przyczynił się nurt duchowości chrześcijańskiej z XIV wieku 
znany jako devotio moderna.

Osoby zakonne były zarówno adresatami, jak i podmiotem tych reko-
lekcji. Wpływ na rozwój i upowszechnienie rekolekcji w tradycji Kościoła 
katolickiego mają tacy mistrzowie duchowości jak św. Teresa z Avili (zm. 
1582), św. Jan od Krzyża (zm. 1591). Św. Ignacy Loyola zaproponował for-
mę Ćwiczeń duchowych, które na trwałe wpisały się w nurt rekolekcji za-
mkniętych i praktykowane są do dzisiaj.

b) Duchowieństwo. Rekolekcje zamknięte wśród duchowieństwa roz-
powszechniały się na wzór rekolekcji dla osób konsekrowanych. Pomocą 
w ich przeżywaniu były konfraternie kapłanów, w których formacja zakła-
dała także przeżywanie rekolekcji.

Rekolekcje dla kapłanów prowadzili w swoich kolegiach jezuici na pod-
stawie metody ćwiczeń duchowych. Od XVII wieku rozpowszechnia się 
zwyczaj regularnego przeżywania rekolekcji dla kleru diecezjalnego. Re-
9 Zob. R. Kamiński, Duszpasterstwo nadzwyczajne, w: Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 2, 

Lublin 2002, s. 310–311.
10 G. Siwek, Rekolekcje, dz. cyt., s. 728.
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kolekcje takie odbywały się najczęściej w domach zakonnych. Duży wkład 
w  rozwój i  rozpowszechnienie tej formy dla kleru wniósł św. Wincenty 
à Paulo (zm. 1660).

Znaczenie przeżywania rekolekcji dla kapłanów podkreślił papież Kle-
mens XI, który w encyklice Inter gravissimis (1710) zachęcał biskupów do 
wpływania na duchownych, aby przeżywali rekolekcje w wyznaczonych do 
tego celu ośrodkach. Rekolekcje takie odbywały się najczęściej w domach 
zgromadzeń zakonnych. W ten nurt wpisuje się Zgromadzenie Najświęt-
szego Odkupiciela. Św. Alfons Liguori polecił swoim konfratrom organizo-
wanie takich rekolekcji w klasztorach redemptorystowskich.

c) Seminarzyści. Pierwszym dokumentem mówiącym o rekolekcjach 
dla seminarzystów jest dekret św. Karola Boromeusza (zm. 1584), który 
dotyczy obowiązku przeżywania przez seminarzystów po powrocie z wa-
kacji tygodniowych ćwiczeń duchowych oraz czterech tygodni rekolekcji 
przed przyjęciem święceń diakonatu i  święceń kapłańskich. Z  jego ini-
cjatywy powstał też specjalnie do tego celu wybudowany dom o nazwie 
ascetarium. Fundacja tego domu uznawana jest za powstanie pierwszego 
w historii właściwego domu rekolekcyjnego. Papież Sykstus V w 1586 roku 
zarządził odprawianie trzydniowych rekolekcji we wszystkich seminariach 
duchownych. W Polsce pierwsze zapiski o rekolekcjach dla seminarzystów 
pochodzą z 1593 roku z Kalisza.

d) Świeccy chrześcijanie. Pierwszą formą rekolekcji zamkniętych dla 
świeckich chrześcijan był intensywny czas przygotowania bezpośrednie-
go dla katechumenów przed przyjęciem chrztu. W zależności od miejsca 
i tradycji było to od ośmiu do sześciu dni. Informacje o takim przygoto-
waniu pochodzą już z III wieku. Celem tych rekolekcji było pogłębienie 
życia duchowego katechumenów oraz właściwe przygotowanie się do sa-
kramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Miejscem takich rekolekcji 
były najczęściej klasztory lub pomieszczenia przyklasztorne, przeznaczone 
do tego celu. Z czasem powstała tradycja przyjmowania wszystkich chęt-
nych osób świeckich, nie tylko katechumenów, na takie formy rekolekcji. 
Św. Bazyli Wielki (zm. 379) w swojej regule nakazał nawet mnichom ota-
czanie opieką duchową takich gości. Do rozwoju rekolekcji dla świeckich 
przyczynił się św. Ignacy Loyola. Związane to było z historią jego nawró-
cenia, które dokonało się dzięki przyjęciu go do klasztoru w Montserrat 
w 1521 roku. Z jego Ćwiczeń duchownych zaczęły korzystać osoby świec-
kie, najpierw mężczyźni, a od połowy XVIII wieku również kobiety. Pierw-
sze domy rekolekcyjne w Polsce, w których prowadzone były rekolekcje 
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dla świeckich różnych stanów, założyli jezuici w 1905 w Dziedzicach oraz 
w 1909 roku we Lwowie. 

W  rozpowszechnianie rekolekcji zamkniętych na ziemiach polskich 
włączył się czynnie o. Bernard Łubieński CSsR (1846–1933). Przeprowa-
dził on około 500 serii tych rekolekcji11. Doświadczenie jego pracy ewange-
lizacyjnej stoi u podstaw rozwoju sytemu misyjnego oraz rekolekcyjnego 
redemptorystów w  Polsce12. Rekolekcje prowadzone przez redemptory-
stów obejmowały wszystkie wyżej wymienione grupy adresatów13. Na pod-
stawie praktyki duszpasterskiej w  dziedzinie prowadzenia rekolekcji 
zamkniętych w duchu i według metody alfonsjańskiej proponowanej przez 
redemptorystów można wyróżnić wymagania, jakie powinni spełnić bio-
rący w nich udział wierni:

• wykorzystanie jak najwięcej czasu na modlitwę;
• słuchanie medytacji i konferencji;
• robienie notatek w celu osobistego przeżycia głoszonych treści;
• przeżycie dobrej spowiedzi;
• podjęcie praktycznych postanowień;
• zachowanie milczenia. „Na milczenie trzeba nalegać nie tylko na po-

czątku, lecz także w ciągu rekolekcji. To krzyż dla dającego rekolek-
cje”14;

• czytanie książek duchowych, jeżeli jest na to czas i miejsce w trakcie 
rekolekcji.

 4. Podmiot

Pierwszym rekolekcjonistą jest osoba Ducha Świętego. Otwarcie się na 
Jego działanie stanowi zasadniczy warunek skuteczności wszelkiego typu 
rekolekcji. Narzędziem Ducha Świętego jest zazwyczaj rekolekcjonista lub 
grupa prowadząca rekolekcje (prezbiterzy, siostry zakonne, osoby świec-
kie). Od rekolekcjonisty wymaga się, aby była to „osoba duchowa”, czyli 
otwarta na działanie i prowadzenie przez Ducha Świętego. Postawa ta jest 

11 Zob. B. Łubieński, Pastor Bonus. Trzydniowe ćwiczenia duchowe dla kapłanów, Wrocław 1949; 
M. Pirożyński, O. Bernard Łubieński (1846–1933), Wrocław 1946; J. Bochenek, Mistrz ćwiczeń du-
chownych, „Homo Dei” 18 (1949), nr 2, s. 187–193.

12 Zob. G. Siwek, Wpływ Ojca Bernarda Łubieńskiego na metodę pierwszych misji redemptorystów 
w Polsce, w: Głosić Ewangelię posłał mnie Pan. Sympozjum na temat życia i działalności Sługi Bożego 
O. Bernarda Łubieńskiego z okazji 150. rocznicy jego urodzin, Tuchów 6–7 października 1995, red. 
A. Bazielich, Z. Podlecki, Tuchów 1996, s. 55–77.

13 Zob. J. Biłko, Drugi nowicjat, dz. cyt., s. 133–148.
14 Tamże, s. 124.
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konieczna, by uczestnicy rekolekcji mogli być prowadzeni i wspierani na 
drodze odnowy duchowej. Rekolekcjonista powinien znać teologię oraz 
żyć słowem Bożym. Pomocą w prowadzeniu rekolekcji jest także znajo-
mość psychologii. Nie bez znaczenia jest również osobisty charyzmat pro-
wadzącego. Polega on na posiadaniu specjalnego daru Bożego i powołania 
do realizacji tej formy duszpasterskiej.

Można wskazać pewne cechy rekolekcjonisty, od których zależy prze-
bieg rekolekcji oraz osiągnięcie zamierzonego celu.

a) Głęboka wiara. Sprawia ona, że głoszący działa w myśl słów Jezusa: Na-
uka moja nie jest moją, ale Tego, który mnie posłał (J 7,16). Zadaniem ewange-
lizatora jest nieustanne odnawianie się w wierze i postępuje on według zasady: 
„Sam wierzę, i dlatego tak a nie inaczej postępuję”15 (por. Ps 115,1).

b) Święta gorliwość. Słowem Bożym, które oświeca tę cechę, jest wy-
stąpienie Jezusa w synagodze w Nazarecie: Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowi-
nę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4,18–19). Przez 
głoszone treści rekolekcjonista dociera do sfery intelektualnej słuchaczy 
(rozum). Jest to droga argumentacji. Poprzez postawę gorliwości oraz au-
tentyczności dociera natomiast do serca i je porusza. Wymiar poruszenia 
„serca”, czyli sfery emocjonalnej oraz duchowej, jest istotny i często pod-
kreślany przez św. Alfonsa jako ważny na drodze doświadczenia Boga.

 c) Duch modlitwy. Jest to niezbędny warunek pracy ewangelizacyjnej. 
Tę zasadę zostawił głoszącym słowo sam Jezus (zob. Łk 18,1–8).

d) Duch pracowitości. W  tradycji alfonsjańskiej znana jest łacińska 
maksyma: Qui ascendit sine labore, descedit sine honore. Praca sprawia, 
że ewangelizator zdobywa potrzebne wiadomości, aby móc właściwie 
ewangelizować. Duch pracowitości powinien być cechą misjonarza przez 
całe życie. Pociąga on za sobą konieczność nieustannego doskonalenia się 
i szkolenia.

e) Duch solidarności. „Misjonarz to nie żołnierz odosobniony, walczą-
cy na własną rękę i w sposób przygodny. Należy do Zgromadzenia, do któ-
rego sam Bóg Odkupiciel nas powołał i przyjął. W nim to wszystko obraca 
się wokół życia apostolskiego”16. Ten duch w tradycji alfonsjańskiej wyraża 
ideę, że głoszący misje czy rekolekcje nie czynią tego z własnej inicjatywy, 

15 J. Biłko, Drugi nowicjat. Część ascetyczna, Kraków 1938, s. 26.
16 Tamże, s. 32.
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lecz w imieniu wspólnoty, która ich posyła. Jest to również wymiar wspól-
notowego prowadzenia prac, tam gdzie tego wymagają okoliczności.

Jeżeli przeanalizujemy zadania rekolekcjonisty pod względem poszcze-
gólnych czynności, które powinien wykonywać w czasie prowadzenia re-
kolekcji zamkniętych, to można je usystematyzować w następujący sposób:

• prowadzenie medytacji;
• głoszenie konferencji;
• głoszenie nauk lub katechez na wybrane szczegółowe tematy w zależ-

ności od okoliczności i potrzeb słuchaczy (w tradycji głoszenia były to 
tzw. egzorty);

• udzielanie osobistych porad, prowadzenie duchowe;
• sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty;
• modlitwa z rekolektantami i za nich (np. adoracja Najświętszego Sa-

kramentu, droga krzyżowa, różaniec, nowenna do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy).

5. Formy rekolekcji

Istnieje wiele różnych form prowadzenia rekolekcji. W tej różnorodno-
ści można wyróżnić pewne charakterystyczne elementy, które będą wpły-
wały na specyfi kę każdej z form. Są to: warunki zewnętrzne, cel rekolekcji, 
celebracje, liturgia i rola słowa Bożego. 

a) Warunki zewnętrzne. Zaliczamy do nich klimat zewnętrzny, wa-
runki bytowe uczestników, ciszę, skupienie, czas trwania. Takie warunki 
zapewniają domy rekolekcyjne. Do przeżycia rekolekcji zamkniętych po-
trzeba co najmniej kilku dni. Taki czas pozwala na wyciszenie się i osiąg-
nięcie celu rekolekcji. Do warunków zewnętrznych należy zaliczyć także 
program.

b) Cel rekolekcji. Celem rekolekcji jest osobiste doświadczenie Boga, 
pogłębienie dojrzałości chrześcijańskiej, wewnętrzna przemiana prowa-
dząca do pojednania z Bogiem i człowiekiem, celebracja Eucharystii, po-
głębienie wspólnotowego wymiaru życia chrześcijańskiego, poznanie 
siebie samego. Szczegółowe cele rekolekcji zależą od ich rodzaju, specyfi ki 
rekolektantów i okoliczności.

c) Liturgia i słowo Boże. Centralnym wydarzeniem dnia rekolekcyjne-
go jest celebracja Eucharystii. Ważną rolę odgrywa także Liturgia Godzin, 
nabożeństwa słowa Bożego, nabożeństwo pokutne i celebracja sakramentu 
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pojednania i pokuty, medytacje. Praktykowane są również takie formy mo-
dlitwy jak różaniec, koronka, adoracje eucharystyczne. Od IV wieku prak-
tykowana jest forma modlitwy lectio divina i  rozważanie za jej pomocą 
słowa Bożego. Przekazem słowa Bożego jest także kazanie lub nauka.

6. Metoda rekolekcji alfonsjańskich

Istnieje wiele metod prowadzenia rekolekcji17. Metoda alfonsjańskich 
rekolekcji zamkniętych ma źródło w  misyjnej duchowości redemptory-
stów. Dlatego też zgodnie z tradycją misyjną „rekolekcje są częstsze od mi-
sji, a domy nasze powinny być w środku diecezji, by po misji i renowacji 
pomagać duszom dalej przez rekolekcje”18. Samo umiejscowienie klasz-
torów „w  środku diecezji”, określone w  pierwotnych regułach, zakłada-
ło, że domy zakonne redemptorystów miały być łatwo dostępne dla ludzi 
i służyć jako ośrodki rekolekcyjne oraz centra pomocy duchowej dla tych 
wszystkich (duchownych oraz świeckich), którzy będą chcieli skorzystać 
z tego rodzaju posługi. Rekolekcje alfonsjańskie powinny charakteryzować 
się tym, że są: „a) gruntowne (nie ut aliquid fecisse videatur!), b) praktycz-
ne, c) proste, d) pobożne”19.

6.1. Plan rekolekcji

Zamknięte rekolekcje alfonsjańskie są ściśle złączone z  prowadzony-
mi przez redemptorystów misjami i rekolekcjami parafi alnymi. „Plan idzie 
po tych samych torach co misja, bo ułatwia tym sposobem pracę misjona-
rzom, wdrożonym i przywykłym do tego sposobu”20.

Całość rekolekcji możemy podzielić na poszczególne etapy, które są ze 
sobą powiązane i wypływają jeden z drugiego21.
17 Można wyróżnić metody, opierając się na źródłach duchowości chrześcijańskiej. Wyróżniamy więc 

rekolekcje prowadzone według następujących metod: benedyktyńskiej, franciszkańskiej, domini-
kańskiej, pallotyńskiej, ignacjańskiej, karmelitańskiej, salwatoriańskiej.

18 J. Biłko. Drugi nowicjat, dz. cyt., s. 119.
19 Tamże, s. 119. Ojciec Bernard Łubieński tak pisze na temat rekolekcji zamkniętych: „Rekolekcje. 

Czym są? To samo co misje co do celu (…) Często misje się nazywa rekolekcjami, ale błędnie, bo 
rekolekcje (…) znaczy skupienie i odłączenie się. (…) Św. nasz ojciec Alfons nie ułożył żadnych, nie 
dał wskazówek. (…) Za to mamy jego pisma, jego ducha, jego praktykę, czyli własną naszą prakty-
kę (…): 1) oczyścić dusze z grzechu, to robi misja; 2) utrwalić duszę w stanie łaski, to robi renowa-
cja; 3) podnieść duszę do doskonałości, to robią rekolekcje; 3) pchnąć duszę do świętości, to robią 
dalsze rekolekcje”; B. Łubieński, De secundo novitiatu, AWPR w Tuchowie, seria B, t. 31, s. 104.

20 J. Biłko, Drugi nowicjat, dz. cyt., s. 122.
21 Zob. B. Łubieński, De secundo novitiatu, dz. cyt., s. 106–107. Poszczególne fazy oraz etapy rekolek-

cji pochodzą od Ewagriusza Pontyjskiego (IV wiek) i rozpowszechnione zostały przez rekolekcje 
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Pierwszym z nich jest f u n d a m e n t, czyli ukazanie celu rekolekcji. Na 
tym etapie przedstawia się uczestnikom podstawy życia duchowego. Czło-
wiek i chrześcijanin, który pragnie odnaleźć oraz osiągnąć cel życia, został 
obdarzony przez Boga odpowiednim czasem, łaską oraz drogowskazami, 
jakimi są przykazania. Na tym etapie proponowane są konferencje na ta-
kie tematy jak: wiara, stan łaski, życie chrześcijańskie, doskonałość, miłość 
Boga do człowieka.

Kolejnym etapem jest d r o g a  o c z y s z c z e n i a  (via purgativa). Jego 
celem jest oderwanie się rekolektanta od grzechu, oczyszczenie z  grze-
chów. Droga oczyszczenia to także pomoc w oddaniu Bogu tego wszystkie-
go, co stoi na przeszkodzie życiu jako dziecko Boże. Mogą to być grzechy, 
ale także przykre wspomnienia, nieuregulowane relacje czy sytuacje. Pro-
ponuje się tutaj medytację na podstawie przypowieści o miłosiernym ojcu 
(zob. Łk 15,12–32). Konferencje powinny poruszać takie zagadnienia jak: 
spowiedź, przebaczenie, pojednanie, kierownictwo duchowe.

D r o g a  o ś w i e c e n i a  (via illuminativa) to następna część rekolek-
cji. Jej celem jest doprowadzenie rekolektanta do doświadczenia miłości 
Bożej oraz do naśladowania Jezusa Chrystusa22. W czasie medytacji rozwa-
żane są tajemnice życia Jezusa: narodzenie, miłość Chrystusa do człowie-
ka, głoszenie Dobrej Nowiny, męka, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha 
Świętego. Konferencje: cnoty różne, cierpliwość, wola Boża, praca, miłość 
bliźniego.

Ostatnim etapem jest droga zjednoczenia (via unitiva). Jej celem jest za-
korzenienie się w miłości Bożej, złączenie z Bogiem i wytrwanie przez do-
skonałą miłość. W tradycji alfonsjańskiej na tej drodze proponowana jest 
praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu oraz medytacje na temat męki 
Jezusa, obecności Boga w życiu człowieka, nieba. Konferencje głoszone na 
tym etapie dotyczą różnych form modlitwy, wprowadzania w rozmyślanie 
i medytację, modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, Matki Bożej. 

6.2. Poszczególne elementy rekolekcji23

Na całość rekolekcji składają się poszczególne elementy, które w zależ-
ności od adresatów, formy rekolekcji oraz szczegółowych celów są odpo-

ignacjańskie; zob. G. Siwek, Rekolekcje, dz. cyt., s. 731.
22 Zob. św. A. Liguori, Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, tłum. M. Pierzchała, 

Z. Klafka,  Kraków 2002.
23 Zob. B. Łubieński, Materiał do ułożenia Directorium Missionum, APWR w Tuchowie, seria B, t. 32.
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wiednio wprowadzane i moderowane przez prowadzących. Zaliczamy do 
nich: medytacje, konferencje, rachunek sumienia oraz spowiedź, rozmowę 
z przewodnikiem duchowym, nabożeństwa, liturgię.

a) Medytacje. Celem medytacji jest „ad commovendum et converten-
dum” (poruszenie i  nawrócenie). Praktyka ta ma na celu prowadzenie 
uczestników rekolekcji do osobistego zaangażowania się w przeżywanie 
głoszonych treści. Św. Alfons kładł duży nacisk na tzw. afekty i uczucia 
w czasie modlitwy. Szczególnie mogły się one wyrazić w medytacji według 
metody, którą opracował w tym celu24.

Sposób przeżywania medytacji polega na tym, że rekolekcjonista głośno 
prowadzi akty przygotowawcze. Pomaga uczestnikom wzbudzić akty wiary, 
pokory, skruchy i prośby. Następnie w jasny i żywy sposób powinien przed-
stawić prawdę będącą treścią medytacji oraz wypływające z niej uczucia.

W  prowadzeniu medytacji ważne jest mówienie krótkimi zdaniami 
z przerwami, aby rekolektanci mieli czas na rozważanie. Po rozważaniu 
należy zostawić czas na indywidualną refl eksję. Czas trwania takiej medy-
tacji może wynosić od 30 minut do godziny.

b) Konferencje. Celem konferencji jest „ad instruendum vel illuminan-
dum” (pouczenie i oświecenie). Stanowią one element rekolekcji ukierun-
kowany bardziej na sferę intelektualną słuchaczy.

c) Rachunek sumienia i spowiedź. W rekolekcjach alfonsjańskich waż-
ne miejsce zajmuje rachunek sumienia. Uczestnikom wyjaśnia się metodę 
prowadzenia rachunku sumienia oraz pomaga w jego praktyce. W czasie 
rekolekcji należy zaplanować odpowiedni czas oraz zadbać o spowiedni-
ków, aby każdy, kto będzie przygotowany i wyrazi taką chęć, mógł przystą-
pić do sakramentu pojednania i pokuty.

d) Rozmowa z  przewodnikiem duchowym. Konferencje mają cha-
rakter ogólny, rozmyślania pozostawiają rekolektantów sam na sam z Bo-
giem. Występują jednak sytuacje, gdy osoby biorące udział w rekolekcjach 
chcą się podzielić swoim doświadczeniem z przewodnikiem duchowym. 
W czasie rekolekcji należy więc zapewnić czas także na osobistą rozmowę 
z przewodnikiem duchowym. W tradycji alfonsjańskiej był to zwykle pre-
zbiter. Obecnie przewodnikiem może być również odpowiednio przygoto-
wana do tej posługi osoba świecka.

e) Nabożeństwa w czasie rekolekcji. „Dla urozmaicenia i pobudze-
nia do gorliwości i osiągnięcia większego skutku można urządzić coś nie-

24 Zob. A. Otrząsek, Modlitwa myślna według św. Alfonsa Liguoriego, Kraków 2007.
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zwykłego, ale cum moderatione”25. W zależności od formy, okoliczności, 
uczestników oraz celu rekolekcji proponowane są nabożeństwa. Może to 
być droga krzyżowa, różaniec. Szczególne miejsce w rekolekcjach alfon-
sjańskich zajmuje adoracja Najświętszego Sakramentu.

6.3. Apostolski charakter głoszenia rekolekcji

Konstytucje i  statuty Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela opa-
trzone są tytułem Życie apostolskie redemptorystów26. Oznacza to, że życie 
oraz działalność Zgromadzenia mają wymiar apostolski. 

Również sposób głoszenia rekolekcji ma apostolski charakter. Wywodzi 
się on z tradycji głoszenia rekolekcji przez św. Alfonsa, jak również aktu-
alnej wizji teologicznej misji redemptorystów w Kościele i świecie. Można 
go inaczej nazwać duchowością rekolekcji alfonsjańskich27. Jest to element, 
który wskazuje na oryginalność tej metody.

Głosząc rekolekcje, należy podkreślać nadprzyrodzony charakter oma-
wianego tematu. Myślą przewodnią są tutaj słowa św. Pawła: A mowa moja 
i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów 
mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy (1 Kor 2,4). W czasie gło-
szenia należy przedstawiać treści z perspektywy dzieci Bożych, które żyją 
w wolności, wyzwolone z różnego rodzaju pęt namiętności. Należy pod-
kreślać dar pokoju duszy, który jest owocem miłości Bożej, oraz mówić 
o szczęściu, które jest konsekwencją posiadania łaski Bożej. Takie przepo-
wiadanie nie stoi w sprzeczności z tym, co naturalne, jest to inny porzą-
dek rzeczy.

Drugim wymiarem apostolskiej duchowości jest dodawanie otuchy 
słuchaczom poprzez wzywanie do ufności w Miłosierdzie Boże. Do ludzi 
zranionych i pogrążonych w grzechu należy mówić tak, aby rany ich serc 
mogły zostać zaleczone. Słowem Bożym stojącym u źródeł tego przepo-
wiadania jest hasło „Copiosa apud Eum redemptio”, które pozostawił św. 
Alfons Liguori28.

W  czasie głoszenia ważne jest także, aby przedstawiane treści opar-
te były na Piśmie Świętym oraz tradycji Kościoła. Są to dwa źródła, które 
sprawiają, że głoszenie jest nieustannie żywe, skuteczne i przenikające ser-
25 J. Biłko, Drugi nowicjat, dz. cyt., s. 125.
26 Zob. Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1986.
27 Zob. J. Biłko, Drugi nowicjat. Część ascetyczna, dz. cyt., s. 56–57.
28 Zob. Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nr 6.
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ca słuchających, w myśl tego, co powiedział św. Paweł: Żywe bowiem jest 
słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające 
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnie-
nia i myśli serca (Hbr 4,12).

Ważnym elementem apostolskiej duchowości rekolekcji alfonsjańskich 
jest dążenie do praktycznego zastosowania głoszonych treści. Praktycz-
ny wymiar polega przede wszystkim na doprowadzeniu uczestników do 
podjęcia decyzji nawrócenia, pozostawienia grzechu, wyboru Boga i dro-
gi nowego życia oraz wzrostu w cnocie. Wyraża się on w ten sposób, że 
po wysłuchaniu nauczania, katechezy lub konferencji słuchacz wie, co ma 
czynić, i rozumie, dlaczego ma tak czynić.

Rekolekcje według metody alfonsjańskiej należy przepowiadać pro-
stym stylem, który będzie zrozumiały dla wszystkich słuchających. 
Celem głoszenia nie jest chwalenie się umiejętnościami czy elokwencją 
przez głoszącego, lecz doprowadzenie słuchacza do Boga. Dlatego też na-
leży przepowiadać w sposób prosty, jasno przedstawiać głoszone prawdy 
oraz nazywać rzeczy po imieniu. „Apostolskim jest sposób przepowiada-
nia św. Alfonsa, bo wciąż dąży do praktyki, tj. do nawrócenia grzesznika 
i postępu w cnocie wiernych. Ta jego praktyczność jest m ą d r a  i  u m i a r-
k o w a n a, bo wszystkim zrozumiała; t r a f n a, bo po wysłuchaniu jego 
[św. Alfonsa] kazania, grzesznik wie akurat, co mu się czynić należy; jest 
n a t a r c z y w a, bo nie cierpi odłożenia na później”29.

Specyfi cznym elementem duchowości alfonsjańskiej jest podkreślenie 
roli uczuciowego i  emocjonalnego przeżywania wiary. Dlatego też „jako 
część integralną uważać należy wzbudzanie uczuć: akty skruchy i bojaźni, 
lecz połączonych z nadzieją i miłością”30. Ten wymiar jest ważny, ponieważ 
doświadczenie wiary i osobistego spotkania z Bogiem, jakie zakładają w swo-
ich celach rekolekcje, nie może ograniczyć się jedynie do przyjęcia intelektu-
alnych prawd, lecz musi prowadzić do poruszenia serca i przemiany życia.

7. Wnioski i propozycje odnowy

Współczesny człowiek jest często zagubiony duchowo i poszukuje źró-
deł, które pozwolą mu na odnalezienie celu i sensu swojego życia czy pracy. 

29 B. Łubieński, Materiał do ułożenia Directorium Missionum, dz. cyt., s. 10.
30 J. Biłko, Drugi nowicjat. Część ascetyczna, dz. cyt., s. 64. Zob. B. Łubieński, Materiał do ułożenia Di-

rectorium Missionum, dz. cyt., s. 7–10.



253Teologia

Rekolekcje zamknięte odpowiadają temu poszukiwaniu. Do takich form 
rekolekcji zaliczyć możemy np. rekolekcje ewangelizacyjne.

Rekolekcje zamknięte mogą służyć także ludziom, którzy ze względu na 
różnorodne okoliczności (strata bliskiej osoby, zranienia emocjonalne) po-
szukują umocnienia. Do nich skierowana jest propozycja rekolekcji uzdro-
wienia wewnętrznego.

Istnieje także spora grupa chrześcijan, którzy pragną pogłębiać życie 
wiary oraz życie duchowe. Są do zarówno osoby duchowne, zakonne, jak 
i świeckie. Dla nich przeznaczone są takie rekolekcje jak m.in. lectio divi-
na, szkoła modlitwy.

Uczestnicy rekolekcji zamkniętych przeżywają je zwykle w  małych 
grupach. Należy docenić taki sposób przeżywania ćwiczeń duchowych, 
ponieważ umożliwia on bardziej osobiste przyjmowanie i  przeżywanie 
głoszonych treści. W zależności od rodzaju rekolekcji między uczestnika-
mi zawiązują się także więzi i rodzi otwartość na wzajemne zaufanie. Takie 
relacje sprzyjają lepszemu i głębszemu przeżyciu rekolekcji oraz umożli-
wiają dzielenie się doświadczeniem wiary, co powoduje umocnienie na 
drodze rozwoju duchowego. Mała grupa, w jakiej zwykle przeżywane są 
rekolekcje zamknięte, stwarza możliwość osobistego spotkania uczestni-
ków z  prowadzącymi na zasadzie kierownictwa duchowego. Oddalenie 
i oderwanie od codziennego życia jest również elementem pozytywnym, 
który pozwala na osiągnięcie celu danych rekolekcji.

Rekolekcje zamknięte są aktualną propozycją duszpasterską dla współ-
czesnego człowieka, w którą wpisuje się także typ zamkniętych rekolekcji 
alfonsjańskich.

Wyzwaniem dla tego typu rekolekcji jest stwarzanie odpowiednich 
miejsc, które będą spełniały warunki do ich przeżycia. Diecezje lub zgro-
madzenia zakonne powinny starać się o  otwieranie domów rekolekcyj-
nych, które będą prowadzić taką formę rekolekcji. W pierwotnej tradycji 
alfonsjańskiej funkcję tę spełniały domy zakonne, które poprzez swoją 
otwartość i propozycję duchową stawały się miejscami przeżywania przez 
wiernych ćwiczeń duchowych. Taka wizja domów zakonnych pozostaje 
aktualna również dzisiaj.

Ważną rolę w  prowadzeniu rekolekcji odgrywają odpowiednio przy-
gotowani rekolekcjoniści. Powinni oni charakteryzować się pewnym po-
ziomem życia duchowego, otwartością na drugiego człowieka oraz mieć 
podstawy do tego, aby móc służyć posługą kierownictwa duchowego. 
Można to osiągnąć poprzez świadomą pracę, pogłębianie życia wiary oraz 
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autentyczne doświadczenie modlitwy, z  których rodzi się posługa ojca 
i kierownika duchownego dla poszukujących doświadczenia Boga reko-
lektantów.

Wzrost świadomości oraz zaangażowania ludzi świeckich w misję Ko-
ścioła stanowi impuls do tego, aby tworzyć zespoły prowadzące rekolekcje, 
w których skład będą wchodzić również osoby świeckie, odpowiednio to 
tego przygotowane. Po odpowiednim przygotowaniu mogą prowadzić nie-
które części ćwiczeń duchowych. Ich świadectwo życia w czasie rekolek-
cji jest znakiem autentyczności i przeżywania wiary w świecie, szczególnie 
jeżeli uczestnikami są także osoby świeckie. W Zgromadzeniu Najświęt-
szego Odkupiciela po Soborze Watykańskim II została powołana do ist-
nienia instytucja świeckiego misjonarza redemptorysty. Jest to nowa forma 
włączenia się ludzi świeckich w działalność ewangelizacyjną prowadzoną 
przez Zgromadzenie Redemptorystów. Z takich osób tworzone są ekipy 
prowadzące rekolekcje. Świeccy misjonarze redemptoryści spełniają swoje 
zadanie w wielu krajach oraz prowincjach. Inne kraje, w tym Polska, stoją 
jeszcze przed podjęciem decyzji, jak odpowiedzieć na znaki czasu oraz do-
kumenty Soboru Watykańskiego II, a także postanowienia Kapituł Gene-
ralnych dotyczące stworzenia tej struktury.

Ważną rolę w  rekolekcjach zamkniętych odgrywa propozycja tema-
tyczna, która będzie zaadresowana do różnorodnych grup i będzie odpo-
wiadała na aktualne problemy ludzi. Takie rekolekcje staną się konkretnym 
i praktycznym wyrazem troski Kościoła o każdego człowieka. Dużym za-
interesowaniem cieszą się obecnie np. rekolekcje ignacjańskie, które mają 
długą tradycję. Również rekolekcje oparte na metodzie rozważania słowa 
Bożego lectio divina są cenione przez rekolektantów. W środowisku du-
chowości alfonsjańskiej proponowane są rekolekcje zwane „szkołą mo-
dlitwy”, które zakorzenione są w  doświadczeniu św. Alfonsa – Doktora 
modlitwy31. Wielu ludzi przeżywa dzisiaj rozterki i  trudności związa-
ne z problemami uczuciowymi, relacjami z bliźnimi, z sobą samym, a na-
wet z Bogiem. Misja redemptorystów, która wyrażona jest słowami Jezusa 
w synagodze w Nazarecie: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom gło-
sił wolność, a niewidomym przejrzenie (Łk 4,18), może być pełniona przez 
formę rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego32. Należy także objąć posługą 
rekolekcyjną osoby, które z różnych powodów zostały zepchnięte na mar-
31 Zob. św. A. Liguori, Modlitwa środek zbawienia, Kraków 2006; J. Mikrut, Szkoła modlitwy, Kraków 2007.
32 Zob. J. McManus, Uzdrowienie w Duchu, tłum. J. Dembek, Kraków 2003.
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gines społeczny, jak bezrobotni, czy też ludzi przeżywających trudności 
egzystencjalne i powodowane różnego rodzaju patologiami społecznymi. 
Wiele z tych osób ze względu na potrzebę specjalistycznego podejścia do 
problemów, z jakimi się borykają, nie jest obejmowanych zwyczajną tro-
ską duszpasterską Kościoła. Specjalistyczne rekolekcje zamknięte stano-
wią dobre i skuteczne narzędzie, aby sprostać temu zadaniu i wyzwaniom 
znaków współczesnego czasu.

Riassunto

L’articolo pesenta il modello degli esercizi spirituali chiusi secnondo 
il metodo di Sant’Alfonso Maria de Liguori. Nella prima parte viene dato 
il fondamento telogico, lo sviluppo storico e presentatni gruppi dei desti-
niari di questo tipo degli esercizi. Succcessivanente sono mostrati elementi 
della spiritualità dei soggetti responsabili per guidare gli esercizi. Ne po-
ssiamo elencare alcuni: la fede profonda, lo santo zelo, lo  spirito di pre-
ghiera e di lavoro. Nella tradizione redentorista fi n dalgi inizi dell’azione 
apostolica della Congregazione, accanto ai missioni popolari, ed esercizi 
spirituali parrocchiali, i padri condussero gli esercizi spirituali nelle loro 
case. Lo schema degli essi seguiva originariamente lo schema della mis-
sione popolare, ciò permetteva ai missionari, dopo aver ritornato dal lavo-
ro esterno di svolgere facilmente gli esercizi spirituali nei monasteri. Sulla 
base dei scritti di servo di Dio p. Bernard Łubieński viene presentato lo 
schema generale di questo tipo degli esercizi, che è composto dai seugenti 
passi: il fondamento, la via pugativa, la via illuminativa, la via unitiva. I fi ni 
degli esercizi vengono realizzati invece attraverso: le meditazioni, le con-
fernze, l’esame di coscienza, il sacramento della penitenza, il dialogo con la 
guida spirituale e anche diversi atti di preghiera, tra cui bisogna menzio-
nare l’Adorazione del Santissimo e devozione alla Beata Vergine Maria. Gli 
esercizi spirituali chiusi riamngo atuale modlello dell’azione pastorale della 
Chiesa e del lavoro dell’evangelizzacione dei redentoristi d’oggi.


