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Pan Bóg z ogromnej swej miłości stworzył człowieka i zaprosił go do życia w pełni miłości. 

Takie jest pragnienie Boga, taka jest Jego wola. Zaproszenie domaga się odpowiedzi. 

Miłość oczekuje wzajemności. Człowiek jest wolny i może przyjąć Bożą miłość i 

odpowiedzieć na nią całym swoim życiem lub ją odrzucić.   

Bóg chce pomagać człowiekowi odkrywać drogi swojej miłości, czyli pragnie ukazywać 

swoją wolę. Człowiek może szukać i znajdować wolę Bożą, według niej kształtować swoje 

życie i tą drogą zmierzać do szczęścia wiecznego; może też nie liczyć się z Bogiem, żyć 

według swego planu, a nawet wybierać zło.   

上主天主因自己的大爱创造了人，并邀请他渡充满爱的生活。 这是天主的愿望，这是祂的

旨意。邀请需要回回应。 爱期望互惠。人是自由的，可以接纳天主的爱并以一生来回应或拒

绝。 

天主愿意帮助人发觉爱的道路，就是渴望显示自己的旨意。 人可以寻求并找到天主的旨

意，按照天主的旨意来塑造自己的生命，并以此道路来寻求永恒的幸福。 他也可以无视天

主，按计划生活，甚至选择恶。 



 

W kolejnych numerach Biuletynu pragniemy podzielić się 2 cyklami tematów związanymi 

z: 

Poszukiwaniem i rozeznawaniem woli Bożej 

Problemem wypalenia duchowego zwłaszcza osób w wieku średnim 

W naszych refleksjach nadal będziemy korzystać z nauki św. Ignacego z Loyoli w 

opracowaniu o. Krzysztofa Dyrka SJ. 

在这期的月刊中，我们希望分享与以下主题有关的两个层面： 

1  寻找和分辨天主的旨意 

2  精神倦怠的问题，尤其是中年人 

在我们的反思中，我们将继续使用耶稣会会士克里斯托夫  德莱克神父所著的依纳爵罗耀拉

一书。 

 

CYKL I : POSZUKIWANIE I ROZEZNAWANIE WOLI BOŻEJ 

Poruszenia wewnętrzne 

Pan Bóg pragnie, by każdy człowiek idąc po drogach ziemskiego życia doszedł do pełni 

życia w niebie. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. (J 12, 24).  

Człowiek jednak ma wolną wolę i może wybierać drogę Bożą albo może iść ślepo i 

wybierać zło. Jeżeli chce dochodzić do celu wyznaczonego przez Pana Boga, winien 

podjąć trud rozeznawania znaków, jakie Pan Bóg mu daje. Winien uczyć się sztuki 

rozeznawania woli Bożej.   

 

寻求和分辨天主的旨意 

主题：内在感情波动 

主天主愿意每个人沿着尘世的生活到达在天堂里的满全的生命。 



主耶稣说：“我就是道路，真理和生命。” （若12:24） 

然而，人有自由意志，可以选择圣善之路，也可以盲目选择恶。 如果人想走到达天主设定

的目的，应该承担分辨天主赋予他标记的困难。应该学习分辨天主旨意的技巧。 

Święty Ignacy w swoim życiu powoli uczył się rozeznawać wolę Bożą aż doszedł do tego, 

że stał się człowiekiem rozeznawania. Pan Bóg uczył Ignacego odkrywać Bożą wolę 

poprzez różne wydarzenia w jego życiu.    

Na początku Pan Bóg wkroczył w życie Ignacego w sposób bardzo gwałtowny, w czasie 

walki, kiedy Ignacy został ranny. Przemówił do niego przez trudne wydarzenie życiowe i 

poprzez cudowne uzdrowienie.   

圣依纳爵在自己的生命中慢慢学习分辨天主的旨意，直到他自己成为一个分辨之人。天主

教导他通过人生中的各种事件发现天主的旨意。 

在一次战争中，当依纳爵受伤后，天主以强迫的方式介入到依纳爵的生命。通过困难的生

活之事件和奇迹般的康复向他传达。 

 

Później mówił do niego łagodnie i delikatnie, jak przyjaciel do przyjaciela. Objawiał się 

Ignacemu, choć nie do końca wszystko mówił jasno. Ignacy musiał stopniowo uczyć się 

języka, jakim Pan Bóg się posługiwał. Szukał, pytał, rozeznawał, decydował, czasami 

błądził. Uczył się codziennie odnajdywać i zrozumieć „ślady”Pana w swoim sercu i życiu.   

Bóg przez pewien czas udzielał mu wielu cudownych świateł. Jednak w większości sytuacji 

Pan komunikował się z nim poprzez doświadczenie wewnętrznych odczuć, pragnień, przez 

poruszenia wewnętrzne, które później Ignacy nazwał pocieszeniami i strapieniami.   

之后，祂像朋友对朋友一样温柔地对他说话。向依纳爵显示自己，尽管祂并没有说清楚一

切。 依纳爵必须逐步学习天主使用的语言。 他寻找、询问、分辨、决定、有时迷失。他每天都

学习找到并理解在他内心和生活中上主的“痕迹”。 

天主在一段时间曾赐给他许多奇妙的光照。 然而，在大多数情况下，上主通过内在的感觉

经验，渴望，内在的推动与他交流，他后来称其为“神慰”和“神枯”。 



 

Na początku dialogu, w czasie choroby, Bóg posłużył się książkami (Żywoty świętych, 

Życie Jezusa), przykładami świętych, a także brakiem innych książek. Pan Bóg chciał 

przemieniać jego serce i pomóc mu dobrze przeżyć chorobę, a potem całe życie. 

Przemawiał do niego przez różne myśli, poruszenia wewnętrzne i uczucia oraz pragnienia, 

które w nim rozbudzał podczas czytania książek. Ignacy czytał, zastanawiał się i modlił.   

在对话的开始，在生病期间，天主使用书籍（圣人传记，耶稣生活），圣人的榜样，以及

其它书籍的缺乏。上主天主向改变他的心和帮助他更好的渡过疾病，天主通过他在读书的

时各种各样的思想，内在的情感波动和渴望对他说话。 依纳爵阅读，思考和祈祷。 

 

Od początku nawrócenia Ignacemu towarzyszyły pytania kierowane do Boga:  

Co powinienem czynić? Gdzie mam iść? Jakimi drogami kroczyć? Czego chcesz ode 

mnie? Jaka jest Twoja wola?  

在悔改之初就伴随着依纳爵几个朝向天主的问题： 

我应该去做什么？我要往何处去？走怎样的道路？你要我做什么？你的旨意是怎样的？ 

 

Ignacy pytał, gdzie jest Jezus, gdzie może Go spotkać. Jedynym pragnieniem Ignacego 

było poznawać wolę Jezusa, po to, by nią żyć i ją wypełnić. Dlatego zastanawiał się nad 

tym co czuje, nad wewnętrznymi poruszeniami.   

依纳爵问，耶稣在哪，哪里可以遇到祂。依纳爵唯一的愿望就是认识耶稣的旨意，为的是

因祂的旨意而活和完成这旨意。所以在感觉怎样，和内在推动上思考。 

Zauważał, że poruszenia wewnętrzne tak pozytywne jak i negatywne są związane z tym, 

co czyta. Poruszenia wewnętrzne, których doświadczał, obejmowały całą jego osobę: 

myślenie, wyobrażenia, pragnienia, działanie. Gdy Ignacy przestawał czytać, wówczas te 

porusznia znikały, natomiast pojawiały się dwa rodzaje myśli.   

Kiedy czytał Żywoty Świętych doświadczał świętych poruszeń i nad nimi się zastanawiał.  

他注意到，内在的情感波动，无论是积极的还是消极的，都与他所阅读的内容有关。 他经

历的内在的推动覆盖了他的整个人：思想，想象，渴望，行动。 当依纳爵停止阅读时，这



些波动就消失了，所以出现两种思考。 

当他阅读《圣人传记》时，他经验圣洁的感情波动并在之上做反思。 

 

Pan Bóg przyszedł Ignacemu z pomocą, posługując się przykładem świętych Franciszka i Dominika. 

Ich przykład rozbudzał w nim wielkie pragnienia i skłaniał do decyzji i zmiany życia. Święci mieli 

wpływ na jego ducha. Ich życie pobudzało go do hojności dla Pana Boga. Ignacy chciał ich 

prześcignąć. Pan Bóg wykorzystał te pragnienia i powoli przemieniał Ignacego. Jednak było to raczej 

naśladowanie świętych w tym, co zewnętrzne. Nie jest to jeszcze szukanie własnej drogi, ile raczej 

kopiowanie życia świętych, zwłaszcza w ich pokutach i trudach życia podjętych dla Boga. 

天主以圣方济各和圣道明的模范来帮助依纳爵。他们的榜样引发他心内伟大渴望，促使他

下决心改善生活。圣人影响了他的精神、他们的生活模范激励他为天主的慷慨。依纳爵争取

超越他们。天主利用此渴望并逐步改变依纳爵的生命。此时，他以仿效圣人的外貌为主。他

尚未开始寻找自己的途径、却模仿圣人作风，特别是仿效他们的为天主所做的禁欲、负担艰

辛。 

 

Ważne odkrycie: Gdy myślał o sprawach duchowych i naśladowaniu świętych, 

doświadczał radości nie tylko w trakcie czytania, ale także i później. 

主要发现：当依纳爵思考灵性如何仿效圣人之事时，不仅在读灵性类书中感到神乐，而且

在后来也继续体会快乐。 

 

Natomiast kiedy czytał książki świeckie przychodziły mu myśli światowe (marzenia o damie 

serca, służba, poświęcenie się dla niej itd.), które go chwilowo cieszyły.  

然而，当他读世俗书时，他有世俗的想法（梦见心仪的女士，为她服务，牺牲等），让他

暂时高兴。 

 

Ważne odkrycie: Zauważył, że gdy kończył czytanie i marzenia o tym co świeckie, to towarzyszył 



mu smutek, niezadowolenie i oschłość. 

主要发现：依纳爵发现，当他读完书、梦到世俗的时候，伴随他的是悲伤、不满和干涩。 

 

Ignacy dostrzegał wyżej opisane różnice w odczuciach, jakie się w nim pojawiały po czytaniu 

jednych i drugich książek. Zaczęły mu się oczy otwierać. Był to początek rozeznawania duchów.  

依纳爵注意到灵心、世俗书分别引起的不同感受。这令他大开眼界。这是分辨神类的起源。 

 

Zaczął się zastanawiać nad tym, co przeżywa. Widział, że to są dwa przeciwstawne 

projekty życiowe: droga prowadząca do celu wiecznego i droga oparta tylko o 

doświadczanie chwilowej przyjemności. Każda z dróg rodziła w nim różne myśli, uczucia i 

pragnienia, radość i pociechę, oschłość i niezadowolenie.  

依纳爵开始分析自己的感受、体验。他明知，通往永恒目标的活路，与仅集中于一时快乐的

活路，是两个对立的人生途径。任何其中一条路引起他心里各种个样的想法、感情和渴望、

快乐和神慰，或者不满和干涩。 

 

Pytał siebie: co to znaczy? Gdzie w tym jest obecny Bóg? Jakie są Jego pragnienia i jaka jest Jego  B

óg? Jakie są Jego pragnienia i jaka jest Jego wola? 

依纳爵问自己：这是什么意思？天主究竟在何处？天主的愿望如何，神的旨意如何？ 

Później nastąpił moment łaski. Zaczął oceniać swoje uczucia i rozumiał, że w ten sposób 

działają w nim duchy: Dobry i zły.  

Zrozumiał, że jeśli myśli o jakimś zamiarze wywołują najpierw zadowolenie, a po spełnieniu 

czynu smutek, to jest to znak działania złego ducha.  

Jeśli zaś myślenie o świętych zamiarach prowadzi do trwałego zadowolenia, to jest to znak 

działania Boga w sercu człowieka. Pod wpływem tych ostatnich intuicji zaczął podejmować 

decyzje.  



之后，他曾有过一阵恩宠，开始评估自己的情绪波动并意识到是因受善神和恶神的影响： 

他了解到，当思考一个计划时、如果首先体验的是满意感，而实现计划后来的是悲伤，这

是恶神的表现。 

反而，当思考圣计划导致持续满意感时，这是神在人心动作的表现。基于这种直觉的影响

下，他开始立下决心。 

 

Najpierw Ignacy pragnął być wielkim w oczach świata, zdobywać chwałę i uznanie u 

ludzi；przez to był bardzo zależnym od ludzi i ich opinii. Stał się niewolnikiem ich pragnień 

i oczekiwań. Takie pragnienia rodziły pustkę, smutek i niezadowolenie. Kochając świat i 

rzeczy ziemskie, Ignacy nie otrzymywał prawdziwego pocieszenia. Uświadomił sobie, że 

relacje z ludźmi, których bardzo pragnął w swoim życiu, są niestałe i nie dają prawdziwego 

pocieszenia. 

首先，依纳爵想成为世人眼中的大人物、令人佩服和认可，因此非常依赖他人和他们的意

见、成为别人欲望和要求的奴隶。此种渴望产生了空虚、悲伤和不满的感觉。喜爱着世间世

俗的事物，依纳爵无法得到真正的安慰。他意识到，他那么渴望的人际关系都为无持续、无

法给他实际安慰的东西。 

 

Gdy pragnął wielkich rzeczy dla Chrystusa, opierał się na stałym fundamencie. Zrozumiał, 

że trzeba budować swoje życie na Chrystusie. W czasie rozmyślania o tego rodzaju 

pragnieniach doznawał pocieszenia, które nie opuszczało go także po zakończeniu 

rozmyślania, było trwałe. Pocieszenie to było trwałe. Pragnąc naśladować świętych czuł 

się prawdziwie pocieszonym. W tym pocieszeniu był obecny Pan Bóg i Jego łaska. 

Pocieszenie to umacniało go i pozwalało mu zmienić własne życie.  

他渴望为耶稣完成伟大任务时，就建立在坚实的基础上。依纳爵了解需要自己的生命建立

在耶稣的基督上。他默想这种渴望就感受神慰，在默想结束后神慰不会消失，更是成为持

续不断。依纳爵渴望仿效圣人时感受实际神慰。这种神慰中有神临在，有圣宠临在。安慰就



给他力量，帮他改善自己的生活。 

 

Źródło pocieszenia było inne, dlatego jego owoce i trwałość też były inne. 

Teraz Bóg przemawiał do Ignacego już nie przez rzeczy zewnętrzne, jak książki, ale 

poprzez poruszenia i doświadczenia wewnętrzne. 

根据神慰来源有所不同，神乐的结果、持续性程度也有所不同。 

这时，神与依纳爵的沟通不是以书等外物间接交流，更是通过情感的波动、心里体验的交

流。 

 

Pytania do refleksji osobistej:  

Czy wierzę, że Pan Bóg kieruje moim życiem? Przypomnę sobie konkretne sytuacje, w 

których doświadczyłam Bożego prowadzenia. 

Jak często reflektuję nad swoim życiem? Co mi pomaga w takiej refleksji? 

Jakie wewnętrzne poruszenia zauważam w swoim życiu? 

Do czego mnie kierują/pobudzają/przynaglają?  

W jaki sposób rozpoznaję wolę Pana Boga w swoim życiu? Kto/co mi w tym pomaga? 

 

自我反省时请回答下面的问题： 

我是否相信天主引导着我的生命？我将惦记曾经体验天主指导的具体到境地。 

我多久一次反思我度生活的方式？何物有利于这种反思？ 

我生活中可发现何种内在的推动？ 

这些推动促使我采取何种行为？ 

我如何辨别天主对我个别生命的心意？何人、何物促进我分别天主对我的旨意？ 

 



Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami                                          

bł. Bartłomieja Longo: 

O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi 

miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny 

porcie w morskiej katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w 

godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych 

warg będzie Twoje słodkie  imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o 

Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie 

błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie". ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 

 

若望保禄二世 宗座牧函《童贞玛利亚玫瑰经》结尾引用真福龙果「向至圣玫瑰之后恳求诵」： 

「哦，玛利亚所祝福的玫瑰经，把我们与天主联结在一起的甜密链子，使我们与天使结合的

爱之绳索，抵抗地狱攻击的救恩之塔，世海沉沦的安全港埠，我们不再背弃妳。妳是我们

临终的安慰：我们生命末刻最后的一吻属于妳。我们嘴唇最后发出的言语将是妳甜美的名

字，哦，庞贝的玫瑰经之后，最亲爱的母亲，罪人的避难所，哀痛者无上的安慰，愿妳在

上天下地普受赞美，自今世直到永远。」《童贞玛利亚玫瑰经》 

 

 

 



 


