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9 月 29 日 总领天使圣弥额尔、圣嘉俾额尔和圣辣法厄尔庆日 

29.09 - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

 

圣总领天使，请护佑教会！ 

Święci Archaniołowie ochraniajcie Kościół! 

 



人是天主最完美的作品。天主认为被造物甚好（创 1: 31）。上主为人安排了远大的前景

和任务（创 1:28-30）。天主在自己的子，基督耶稣中，使我们成为他的子女。难道他还能做

更多吗？  

圣依纳爵∙罗耀拉认为，做过《神操》的原则和基础的人，将能够在生命中与自己的造

物主建立真诚的关系。通过对生活的观察，他得出结论，认为实现这样的生命，需要人对情

感进行规整. 

 

Człowiek jest najwspanialszym dziełem Pana Boga. Bóg uznał swe stworzenia za 

bardzo dobre /Rdz 1, 31/. Przed człowiekiem postawił wielkie perspektywy i zadania /Rdz 

1, 28-30/. W swoim Synu, Jezusie Chrystusie, uczynił nas swoimi dziećmi. Czyż mógł 

zrobić jeszcze więcej? 

Św. Ignacy spodziewa się, że człowiek, który ukończył Fundament Ćwiczeń 

Duchowych, będzie coraz bardziej zdolny do życia w autentycznej relacji ze swoim 

Stwórcą. Z obserwacji życia wyciąga wniosek, że do takiego życia konieczne jest 

uporządkowanie uczuć.  

 

会议主题：情感层面的培养 

Temat konferencji: Wychowanie sfery uczuciowej 

 

人的现实：人的两个层面 

人包含了两个相互连接的现实：情感层面和理性层面，即灵魂层面。 

情感层面：这个层面包含着人的心理需求。这些需求的目标是确保人类的发展及其保护。

内部的冲动，使人趋向于满足自己的需求。其中一些需求，如性、攻击性、炫耀、寻求心理

温暖、认知等，可能会使人专注于自身，导致以自我为中心。 

 

Rzeczywistość człowieka: Dwie sfery w człowieku 

W człowieku istnieją dwie zespolone ze sobą rzeczywistości: sfera emocjonalna oraz sfera 

racjonalna, czyli duchowa.   

Sfera emocji - w tej sferze człowiek żyje potrzebami psychicznymi. Celem potrzeb jest rozwój 

gatunku ludzkiego i jego obrona. Poprzez impulsy człowiek jest wewnętrznie popychany do 

zaspokojenia swoich potrzeb. Niektóre potrzeby, np. seksualna, agresji, popisu, szukania ciepła 

psychicznego, poznania i inne, mogą skupiać człowieka na samym sobie, i prowadzić do 



egocentryzmu.  

 

理性侧面，即精神层面：这个层面赋予人超越自我和自我需求的能力。人将拥有崇高的

渴望。这些渴望使人有能力面向他人，有能力面向仅凭双眼看不到的天主。为了实现渴望，

人需要通过引导心理需求的能量，并借助它实现渴望。 

生活表明，如果没有意识到心理需求并适当地利用它们来实现渴望/价值，就不可能按

照渴望生活。圣依纳爵将之称为规整情感，以理智对其进行控制。 

 

Sfera racjonalna, czyli duchowa – ta sfera uzdalnia człowieka do przekraczania siebie i 

swoich potrzeb. Człowiek jest zdolny do wielkich pragnień. Dzięki pragnieniom człowiek dąży do 

spotkania z innymi ludźmi oraz do spotkania z Bogiem, którego nie widzi oczami ciała. Aby żyć 

pragnieniami, człowiek potrzebuje ukierunkować energię potrzeb psychicznych i wykorzystać ją 

do realizacji pragnień.    

Życie pokazuje, że nie można żyć według pragnień bez uświadomienia sobie potrzeb 

psychicznych i właściwego wykorzystania ich energii do realizacji pragnień / wartości. Św. Ignacy 

nazywa to uporządkowaniem uczuć, by rozum nad nimi panował.  

 

心理需求 

心理需求与人的内在能量相关。这些需求使人生理层面的生活得到发展，并通常与愉悦

感相连。举例来说，对食物的需求驱使人烹饪美味的菜肴。 

需求可能使人仅专注于自我。专注自我是发展的正常阶段。在精神发展成熟的道路上，人应

该学习与仅仅带来愉悦感、自私的事物保持距离。人需要学会摆脱仅仅愉悦自我、满足自我

的事物，学会向身边的人敞开心灵，关注他们所关注的事物。 

 

Potrzeby psychiczne 

Potrzeby psychiczne są powiązane z wewnętrzną energią w człowieku. Umożliwiają rozwój 

życia wegetatywnego i często wiążą się z przyjemnością. Np. potrzeba jedzenia mobilizuje czł

owieka do przygotowywania smacznych potraw. 

Potrzeby mogą koncentrować człowieka na samym sobie. Koncentracja na sobie jest 

normalnym etapem rozwoju. Na drodze duchowego wzrostu ku dojrzałości człowiek powinien 

nauczyć się dystansowania od tego, co jest tylko przyjemne, egoistyczne. Potrzebuje stawać się 

wolnym od tego, co jest przyjemne i pożyteczne tylko dla niego oraz być otwartym na ludzi, z któ

rymi żyje, i na to, co jest ważne także dla nich.  

 



当一个人走上理解自己情感以及它们所传达的人类深层渴望的道路，他将能够逐渐更深

刻地理解自己和他人。当他对遇到的人们充满同感/同情时，他会懂得，他人的利益和幸福

与他自己的同样重要。通过与深恩的合作，他将实现福音书的黄金法则：“所以，凡你们愿

意人给你们做的，你们也要照样给人做”（玛 7:12）。论语中也有类似的原则，只是运用了否

定式的表达：“己所不欲，勿施于人”。波兰语中亦存在相应的成语表达。 

 

Człowiek, który podejmuje drogę poznania swoich emocji i głębokich ludzkich tęsknot, które 

sygnalizują, stopniowo będzie głębiej rozumiał samego siebie i innych ludzi. Wzrastając na drodze 

współodczuwania / współczucia z ludźmi, których spotyka, zobaczy, że dobro i szczęście drugiego 

człowieka jest tak samo ważne jak jego własne dobro i szczęście.  Współpracując z łaską Bożą bę

dzie realizował ewangeliczną złotą zasadę: “Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie 

czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12). Podobną, ujętą od strony negatywnej zasadę, możemy znaleź

ć też w “Lunyu” Konfucjusza: 己所不欲，勿施于人 . Wyraża ją też polskie przysłowie: “Nie 

czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.  

 

人的渴望 

渴望涉及灵魂层面和造物主置于人类内心的深层渴求。它与人做为被造物的人的生命目

标相连。同时也涉及协助人实现这一目标的方法。 

除暂时和变化的情绪，以及对于状况的情绪化评估外（什么令我愉悦，什么使我不快甚

至反感），人还能够对现实做出理性的评判。对现实的理性评价，可以使人超越自我愉悦的

局限，选择客观的善和价值。 

 

Pragnienia w człowieku 

Pragnienia dotyczą rzeczywistości duchowej i głębokich tęsknot, które Pan Bóg - Stwórca wło

żył w ludzkie serca. Wiążą się z celem życia, dla którego człowiek został stworzony. Dotyczą też 

środków, które prowadzą do osiągnięcia celu.  

Człowiek, oprócz związanej z chwilowymi i zmiennymi odczuciami, oceny emocjonalnej 

sytuacji (coś jest dla mnie miłe i przyjemne albo nieprzyjemne i odpychające), jest zdolny także 

do racjonalnej oceny rzeczywistości. Racjonalna ocena rzeczywistości pozwala człowiekowi 

przekraczać to, co przyjemne / nieprzyjemne dla niego, by wybierać i czynić to, co obiektywnie 

jest dobre i wartościowe.  

 

例 1 

Przykład 1: 



我在厨房当值，为一个大的集体准备饭菜，我可能会感到困难和疲惫。然而我接受这种

不快的感受，因为我理解，我是这个集体的一员，而为集体准备菜肴也是这个集体生活的一

部分。正如同其她修女也会为我准备饭菜，我也发自内心地希望加入这项工作，带着爱为他

人烹制食物。这样，我就超越了短暂的愉悦/不快感受，完成具体的、有意义的行为；这一

行为不论对他人，还是对我而言，都是有价值的（其她修女和我都需要进食）。 

Jeśli mam dyżur w kuchni i gotuję posiłki dla dużej wspólnoty, mogę odczuwać trud i zmę

czenie. Akceptuję jednak te nieprzyjemne odczucia, ponieważ rozumiem, że jestem członkinią 

tej wspólnoty, a przygotowanie posiłków jest konieczną częścią życia wspólnoty. Podobnie jak 

inne siostry gotują dla mnie - ja też chcę włączyć się w tę pracę i chętnie, z miłością 

przygotować posiłek dla innych. W ten sposób jestem w stanie przekroczyć chwilowe odczucia 

przyjemności / nieprzyjemności, by wykonać konkretny, dobry czyn; tu dobry zarówno dla innych 

jak i dla mnie (zarówno inne siostry jak i ja potrzebujemy jeść, by żyć).   

 

例 2 

Przykład 2:  

大雨倾盆，而我们参加弥撒的教堂距离我们有几百米的距离。我不喜欢在雨天外出（因

为天气阴冷，我会被雨打湿，这会令我感到不适——这是我的情感评估）。而每日有意识地

参加弥撒，是奉献生活的最高价值（理性评估）。因为我理解/知道，每日参加弥撒是巨大的

价值，所以即便是在雨天，即使我会被雨淋湿，我依旧前去参加弥撒。这样，我就从情感评

判过渡到理性评判，并按照理性评判做出决定。 

Pada ulewny deszcz, a kościół, do którego chodzimy na Mszę św. jest oddalony o kilkaset 

metrów. Nie lubię wychodzić na zewnątrz, gdy pada deszcz (jest chłodno i mogę zmoknąć, jest to 

dla mnie nieprzyjemne - ocena emocjonalna). Świadomy udział w codziennej Mszy św. jest jedn

ą z najważniejszych wartości w życiu konsekrowanym (ocena racjonalna). Ponieważ rozumiem / 

wiem, że udział w codziennej Mszy św. jest wielką wartością, idę na Mszę św., także wtedy, 

gdy pada deszcz i mogę zmoknąć. W tej sposób przechodzę od oceny emocjonalnej do 

racjonalnej i podejmuję decyzję zgodną z oceną racjonalną. 

 

奉献自我 

Dar z siebie 

需求和渴望引发人的情绪。 

由需求而生的感情通常使人专注于自我，而由渴望而生的感情使人为他人奉献自己。 

我们需要理解：由需求而生的情绪通常要比由渴望而生的情绪强大的多。人很容易受到由需

要而生的情绪的影响，因为它们会带给人愉悦。 

心理需求，在不同的人身上具有不同的力量。这取决于个人的个人人生经历。 



 

Potrzeby i pragnienia wywołują emocje w człowieku.  

Uczucia wypływające z potrzeb często koncentrują człowieka na samym sobie, a uczucia wypł

ywające z pragnień prowadzą w kierunku bycia darem dla innych.  

Należy pamiętać, że emocje wypływające z potrzeb są zwykle o wiele silniejsze od emocji 

wypływających z pragnień. Człowiek może łatwiej ulegać emocjom wypływającym z potrzeb, bo 

przynoszą mu przyjemność. Siła potrzeb psychicznych jest w każdym człowieku inna. Zależy to od 

historii osobistej człowieka. 

 

我们需要下决心，坚实而持之以恒地培养自己的情绪层面，使之逐渐更为有助于我们实

现灵魂层面的目标。 

这里，我们就步入了教育和培育的话题。对于自我和他人的教育包括对于情绪层面的培

养。教会文件强调在人类培育的背景下进行情绪层面的培养工作。实质在于对情感层面的认

知、理解和培养。培育意味着教育，是逐渐接近形式的过程，而我们的形式是耶稣基督。这

是一个“逐步与基督对天父的心态相认同”的过程（《奉献生活》65）。 

 

Potrzebujemy zdecydować się na solidną i wytrwałą pracę nad swoją emocjonalnością, 

aby ona coraz bardziej pomagała nam realizować cele na poziomie duchowym.  

Wchodzimy tutaj w temat wychowania i formacji.  

Wychowanie siebie i innych dotyczy m.in. pracy nad sferą emocji. Dokumenty Kościoła mówi

ą o pracy nad sferą emocji w kontekście formacji ludzkiej. Chodzi o to, by sferę emocji poznać, 

zrozumieć i nad nią pracować.  

Formacja zakłada wychowanie i jest procesem upodabniania się do Formy, jaką jest dla nas 

Jezus Chrystus. Jest to “proces stopniowego przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu” 

(Vita Consecrata 65). 

 

缺乏对于情感层面的培养，人就无法获得圣依纳爵在《神操》基础中谈到的内心自由。 

感情会限制甚至阻碍人的自由。缺失感情整合常常会使人选择无助于其实现 最终目标的事

物。 

圣依纳爵说，我们需要学会不以物喜不以己悲。 这是一个漫长而艰难的过程，需要我

们对自身和我们的情感进行培养。 这个过程中十分重要的，是精神层面，即加深与基督耶

稣的个人关系，以及确保我们的感情和思想与耶稣的感情和思想越来越接近。 

 



Bez pracy nad sferą uczuć człowiek nie osiągnie wewnętrznej wolności, o jakiej mówi św. 

Ignacy w Fundamencie. Uczucia mogą krępować, a nawet niekiedy blokować wolność człowieka. 

Brak uporządkowania uczuć nierzadko prowadzi do tego, że człowiek wybiera coś, co mu nie 

pomaga w dążeniu do celu ostatecznego.  

Św. Ignacy mówi, iż trzeba nam stawać się ludźmi obojętnymi. Chodzi o długi i wymagający 

proces pracy nas sobą i nad własnymi emocjami. Bardzo ważnym wymiarem tego procesu jest 

wymiar duchowy, czyli pogłębianie osobistej relacji do Jezusa Chrystusa i troska o to, aby nasze 

uczucia i myśli stawały się coraz bardziej podobne do uczuć i myśli Jezusa.  

 

培育是“分担父的工作；父藉圣神在年轻男女的心中塑造子的心态“（《奉献生活》66）。 

培育的过程，就是摆脱自私心态，邀天主占据心灵的过程。 

 

Formacja jest “uczestnictwem w dziele Ojca, który za pośrednictwem Ducha kształtuje w 

sercach młodych mężczyzn i kobiet myśli i uczucia Syna”(Vita Consecrata 66).  

Proces formacji to odchodzenie od postaw egoizmu w kierunku napełniania serca Bogiem.  

 

在盖楼的比喻中（路 14:28-30.33），耶稣以计划盖楼的人为例。在动工前，他必须坐下

来，思考自己是否具有足够的能力和材料。假如打下地基，却没有力气和资金完成工程，就

会成为众人的笑柄。耶稣教导我们，想要成为他的门徒，跟随他建造自己的生活，必须拥有

足够的毅力，抛弃自己的自私。耶稣用如下的话作为这个比喻的结尾：“你们中无论是谁，

如不舍弃他的一切所有，不能做我的门徒“（路 14:33）。耶稣要求自己的门徒拥有内心的自

由，这样的自由使人能够在爱中成长，以心灵和诚实（J 4:23）一心侍主。在邀请我们走上

这条路时，耶稣会赐予我们获得内心自由的恩典。 

 

W przypowieści o budowaniu wieży (Łk 14, 28-30.33) Jezus mówi o człowieku, który chce 

zbudować wieżę. Przed rozpoczęciem budowy człowiek musi usiąść i pomyśleć, czy ma 

wystarczająco sił i materiału. Źle byłoby, gdyby położył fundament, a potem nie miałby siły lub ś

rodków, by dokończyć dzieła. Jezus uczy, że aby być Jego uczniem, czyli budować życie z 

Jezusem, trzeba mieć wystarczające siły do wyrzeczenia się własnego egoizmu. Jezus kończy tę 

przypowieść słowami: "Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być 

moim uczniem" (Łk 14,33). Od ucznia, który chce iść za Nim, Jezus oczekuje wewnętrznej wolnoś

ci, która umożliwia wzrost w miłości oraz służbę Bogu “w Duchu i Prawdzie” (J 4). Zapraszając 

nas na tę drogę, Jezus udziela nam łask potrzebnych do uzyskania wewnętrznej wolności. 

 

发展渴望 



 

人有能力按照渴望生活，即超越自私、按照心理需求和理智生活，并运用他们实现生命

的最终目标。这可能吗？ 

a/ 耶稣总是赐予我们爱他的神恩。当我们意识到，他是如何地爱我们时，我们内心就会产

生新的情感，以及为他奉献自己和自己全部所有的渴望。我们与耶稣的关系需要渗透我们的

感情，并体现在对耶稣的感情上。我可以和耶稣一同生活，为耶稣而生活，而不是仅仅专注

于追求舒适的生活，因为是耶稣首先爱了我，邀请我成为他的门徒和爱人。这是一条真正的

幸福之路，源于对于主的恩赐的回答，源于为他人奉献自己的渴望。耶稣希望我们能够爱他

“胜过爱自己的父母、妻子、儿女、兄弟姐妹，和自己的生命”（路 14:26）。否则就无法成

为他的门徒。 

Rozwijanie pragnień 

Człowiek jest zdolny do życia pragnieniami, czyli do przekraczania swojego egoizmu,  

poddania energii  potrzeb psychicznych  rozumowi i wykorzystania jej do realizacji 

ostatecznego celu życia. Jak jest to możliwe? 

a/ Jezus zawsze udziela nam łaski wielkiej miłości do swojej Osoby. Kiedy poznajemy, jak On nas 

bardzo kocha, wtedy rodzą się w nas nowe uczucia oraz pragnienie całkowitego oddania Mu 

samych siebie i wszystkiego, co mamy. 

Nasza relacja do Jezusa ma przenikać także nasze uczucia i wyrażać się również w uczuciach 

wobec Jezusa. Zamiast skupiać się na dążeniu do wygodnego życia, mogę żyć z Jezusem i dla 

Jezusa, który pierwszy mnie umiłował i zaprosił do bycia Jego uczennicą i oblubienicą. Jest to 

droga autentycznego szczęścia, które rodzi się z odpowiedzi na Dar Boga oraz z pragnienia bycia 

darem dla innych. Jest to też prawdziwa miłość siebie. Jezus pragnie, byśmy kochali Go bardziej 

niż kocha się “ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie” (Łk 14,26). Inaczej 

nie można być Jego uczniem.  

 

b/ 祈祷有助于塑造崇高的渴望。祈祷是对自己、对他人和对主真正爱的形成和发展的空间。

忽视祈祷会导致精神生活失去意义，使人只关注安逸。 

b/ Modlitwa pomaga w kształtowaniu wielkich pragnień. Modlitwa jest przestrzenią, w której 

kształtuje się i wzrasta prawdziwa miłość siebie, drugiego człowieka i Pana Boga. Zaniedbanie 

modlitwy prowadzi do utraty sensu życia duchowego i dbania tylko o swoją wygodę. 

 

愿我主耶稣赐予我们他的圣神，赐予我们他的能力和恩典，持之以恒地追求生命的最终

目标，实现自身和他人的救赎。 

Niech Pan Jezus udziela nam swojego Ducha Świętego, byśmy obdarowane Jego mocą i ł

aską wytrwale dążyły do ostatecznego celu życia, czyli do zbawienia siebie i innych.  



 

若望保禄二世在天主圣神通谕中 58 号记载：   

“在圣神的影响下，这精神体的灵魂成熟且茁壮。感谢天主的自我通传，‘知道人心秘

密’的灵魂，与‘洞察一切事物，甚至天主的深奥事理的圣神’（见：格前 2：10 n.）相结

合。在这称为永恒恩典的圣神内，天主圣三向人及人的灵魂敞开自己。 

 

Św. Jan Paweł II w  Encyklice o Duchu Świętym, nr 58 pisze: 

“Pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli 

duchowy. Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który „zna to, co ludzkie”, spotyka się z „

Duchem, który przenika głębokości Boże”(por. 1 Kor 2, 10 n.). W tym Świętym Duchu, który jest 

Darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. 

 

天主圣神的隐形气息，使人的灵魂内在天主的拯救及圣化的自我开放前敞开。藉着来自

圣神的圣宠恩惠，人进入‘新生命’，被带领到天主生命的超性实体中，成为‘圣神的住所’，

天主的生活宫殿（见：罗 8:9，格前 6:19）。因为，经由圣神、圣父及圣子来到他那里，并

在他那里设立住所。 

Ukryte tchnienie Ducha Bożego powoduje, iż duch ludzki otwiera się również wobec 

zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga. Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem 

Ducha Świętego, cz łowiek wchodzi w “nowo ść  życia”, zostaje wprowadzony w Bo ży i 

nadprzyrodzony jego wymiar. Równocześnie zaś sam człowiek staje się „mieszkaniem Ducha Ś

więtego”, „żywą świątynią Boga” (por. Rz 8, 9; 1 Kor 6, 19). Przez Ducha Świętego bowiem 

Ojciec i Syn przychodzą do niego i czynią u niego swe mieszkanie. 

 

在与圣三的恩宠共融中，人的‘生活领域’拓宽并高举至生命的超性层面。人在天主内

生活，并由天主而生活：人‘遵循圣神’而生活，并‘仰慕圣神的事物’。” 

W komunii łaski z Trójcą Świętą rozszerza się niejako wewnętrzna „przestrzeń życiowa” 

człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego. Człowiek żyje w Bogu i z Boga: żyje „

według Ducha”i „dąży do tego, czego chce Duch”. 


