
 
 
 
 

S�OWO WST�PNE 
 
 
 
W �redniowieczu, wskutek rozprzestrzeniania si� pobo�no�ci maryj-

nej, zrodzi�o si� prze�wiadczenie wyra�one w s�ynnej �aci�skiej sentencji: 
de Maria numquam satis (o Maryi nigdy dosy� mówienia i pisania). Ogar-
niaj�c my�l� ponad dwadzie�cia wieków chrze�cija�stwa, chcia�oby si� to 
zdanie odnie�� do modlitwy: de oratione numquam satis (nigdy dosy� mó-
wienia o modlitwie). Mo�na powiedzie� nawet wi�cej: de oratione nondum 
satis — o modlitwie wci�� za ma�o mówi si� i pisze. 

Pro�ba uczniów Jezusa, porwanych Jego przyk�adem intymnego dia-
logu z Ojcem: „Panie, naucz nas si� modli�” (�k 11, 1), stale powraca 
w kolejnych pokoleniach chrze�cijan. Z pierwszych wieków, kiedy w ró�-
nych rejonach ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego trwa�y prze�ladowania 
wyznawców Chrystusa, zachowa�y si� bezcenne traktaty o modlitwie, 
zw�aszcza na temat „Ojcze Nasz”, takich pisarzy, jak: Klemens Aleksan-
dryjski, Orygenes, Tertulian, �w. Cyprian, �w. Bazyli i �w. Grzegorz 
z Nyssy czy nieco póniej �w. Jan Chryzostom. S� one �wiadectwem 
�ywej wiary, co trafnie wyrazi� Prosper z Akwitanii w adagium, znanym 
mi�dzy innymi z Katechizmu Ko�cio�a Katolickiego: Lex orandi — lex credendi 
(por. KKK 1124). Odzwierciedlaj� ponadto g��bokie przekonanie o tym, co 
w �yciu Ko�cio�a — oprócz Eucharystii — nale�y do spraw najwa�niej-
szych, a mianowicie o modlitwie. W czasach prze�ladowa�, gdy przyzna-
wanie si� do Chrystusa w niejednym przypadku kosztowa�o �ycie, �wi�ci 
autorzy pisali nie tyle traktaty apologetyczne, uzasadniaj�ce prawdziwo�� 
wiary w Chrystusa, lecz uczyli, jak si� modli�. Modlitwa bowiem, jako do-
�wiadczenie zjednoczenia z Bogiem, jest najbardziej przekonuj�cym argu-
mentem prawdziwo�ci wiary, a zarazem ród�em si�y dla ka�dego chrze-
�cijanina. Dzi�ki niej mo�e on przetrwa� wszystkie przeciwno�ci, nawet 
utrat� �ycia doczesnego, by zyska� �ycie wieczne (por. Mt 16, 25). 

Jak przed wiekami, tak i wspó�cze�nie, równie� w Polsce, wierz�cy 
w Chrystusa staj� wobec ró�nych wyzwa� i przeciwno�ci, a nawet prze-
�ladowa�. W sytuacjach, kiedy mog� czu� si� bezradni wobec naporu z�a, 



S�owo wst�pne 
 

 

10 

na nowo odkrywaj� pot�g� autentycznej modlitwy. Czy� nie o tym my�la� 
b�. Jan Pawe� II, który w li�cie Novo millennio ineunte pisa�, �e „znakiem 
czasów” jest to, �e „mimo rozleg�ych procesów laicyzacji obserwujemy 
dzi� w �wiecie powszechn� potrzeb� duchowo�ci, która w znacznej mie-
rze ujawnia si� w�a�nie jako nowy g�ód modlitwy” (nr 33)? Jest to za-
równo g�ód samej modlitwy jako ród�a i przejawu �ycia duchowego, jak 
równie� pragnienie wiedzy na jej temat.  

W t� przestrze� duchowych potrzeb wspó�czesnych chrze�cijan dosko-
nale wpisuje si� prezentowane tu dzie�o �ycia ks. pra�ata prof. dr. hab. 
Jerzego Misiurka, obdarzonego elitarn� godno�ci� Rycerza Bo�ego Grobu 
w Jerozolimie. Ka�dego roku na pó�kach ksi�garskich pojawia si� co naj-
mniej kilkana�cie nowych tytu�ów na temat modlitwy. Rzadko jednak 
maj� one walor pog��bionego teologicznie i systematycznego wyk�adu. 
Najcz��ciej s� to ró�ne popularne poradniki �ycia duchowego, teksty roz-
wa�a� i refleksje modlitewne. Na tym tle wyró�nia si� niniejsza publika-
cja jako kwintesencja ponad czterdziestu lat pracy naukowej Ksi�dza 
Profesora, szczególnie w dziedzinie historii teologii duchowo�ci, a tak�e 
jako dojrza�y owoc jego bogatego do�wiadczenia duchowego. 

Pod wzgl�dem merytorycznym w prezentowanym dziele na uwag� 
zas�uguje zaj�cie si� ca�� panoram� �ycia modlitewnego, pocz�wszy od 
najprostszych form modlitwy werbalnej, przez medytacj�, która w na-
szych czasach wzbudza du�e zainteresowanie, mi�dzy innymi dlatego, �e 
kojarzona jest niemal wy��cznie z kultur� dalekowschodni�, a na kontem-
placji i mistyce sko�czywszy. Zgodnie z naukowymi zainteresowaniami 
Autora, ca�o�� — jak informuje podtytu� — uj�ta zosta�a w aspekcie histo-
rycznym, zwykle pomijanym we wspomnianych popularyzatorskich 
opracowaniach. Tymczasem osadzenie problematyki �ycia duchowego, 
a zw�aszcza modlitwy, w dwutysi�cletnim dziedzictwie Ko�cio�a, na które 
sk�ada si� przebogate do�wiadczenie tysi�cy kap�anów, osób konsekrowa-
nych i �wieckich — kobiet i m��czyzn, w jakim� sensie gwarantuje jego 
wiarygodno��, a tak�e ukazuje g��bi� tajemnicy Bo�ego dzia�ania w ser-
cach wierz�cych poprzez wieki. Bez tej perspektywy duchowo�� chrze�ci-
ja�ska nara�ona by�aby na redukcjonistyczny antropocentryzm i sen-
tymentalizm.  

Z oczywistego wi�c wzgl�du dzie�o to, odznaczaj�ce si� wysokim wa-
lorem naukowym, zosta�o w��czone jako drugi tom do zapocz�tkowanej 
w tym roku serii wydawniczej Polskiego Stowarzyszenia Teologów Du-
chowo�ci pt. „Biblioteka Teologii Duchowo�ci”. Celem tej serii jest w�a�nie 
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podanie polskim czytelnikom rzetelnej wiedzy z zakresu teologii ducho-
wo�ci, która jednocze�nie ma s�u�y� pog��bieniu �ycia duchowego 
w praktyce. Modlitwa bowiem, jako jeden z najwa�niejszych wymiarów 
�ycia eklezjalnego, musi bazowa� na S�owie Bo�ym i wyp�ywaj�cej 
z niego zdrowej teologii. W przeciwnym razie �atwo mo�e sta� si� barw-
nym pustos�owiem, s�u��cym raczej zaspokojeniu egocentrycznej potrze-
by afektywnej ekspresji, ani�eli wzmacniaj�cym wiar� „pokarmem ducho-
wym” (por. Mk 7, 6). 

Odnosz�c si� z wdzi�czno�ci� wobec Ksi�dza Profesora za podzielenie 
si� swoj� wiedz� i m�dro�ci� serca, wypada �yczy� Czytelnikom wra�li-
wo�ci na o�ywiaj�ce i odradzaj�ce tchnienie Ducha �wi�tego. On bowiem 
„przychodzi z pomoc� naszej s�abo�ci”, a gdy podejmujemy „walk� mod-
litwy” (por. KKK 2725), On „sam przyczynia si� za nami w b�aganiach, 
których nie mo�na wyrazi� s�owami” (Rz 8, 26).  
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