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REGINALD GARRIGOU-LAGRANGE 

TRZY OKRESY ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO, T. 1 

SPIS TREŚCI 

 

Przedmowa 

Wstęp 
Jedynie konieczne; Cel dzieła; Przedmiot teologii ascetycznej i mistycznej; Metoda teologii 
ascetycznej i mistycznej; Jak rozumieć różnicę i stosunek między ascetyką i mistyką?; Podział 
traktatu 

CZĘŚĆ I 
ŹRÓDŁA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO I JEGO CEL 

Rozdział I. Życie łaski zapoczątkowaniem życia wewnętrznego 
Życie wieczne obiecane przez zbawiciela ludziom dobrej woli; Nasienia życia wiecznego w nas; 
Ważny wniosek. 

Rozdział II. Życie wewnętrzne – obcowaniem wewnętrznym z Bogiem 
Obcowanie człowieka z samym sobą; Obcowanie wewnętrzne z Bogiem. 

Rozdział III. Organizm duchowy 

Art. 1. Przyrodzone i nadprzyrodzone życie duszy 

Art. 2. Cnoty teologiczne 

Art. 3. Cnoty moralne 
Cnoty moralne nabyte; Cnoty moralne wlane; Stosunek między cnotami moralnymi 
wlanymi a cnotami nabytymi; Świadectwa Pisma świętego. 

Art. 4. Siedem darów Ducha Świętego 
Tradycja; Dary Ducha Świętego według św. Tomasza. 

Dodatek: Tryb nadludzki darów Ducha Świętego; W jakim znaczeniu dary mogą mieć 
dwa tryby: tryb ziemski i nadludzki?; Czy tryb nadludzki darów może być ukryty?; Czy 
są różne stopnie oderwania się od stworzeń?. 

Art. 5. Łaska uczynkowa i różne jej formy 
Konieczność łaski uczynkowej; różne łaski uczynkowe; wierność łasce. 

Rozdział IV. Trójca Święta obecna w nas jako niestworzone źródło naszego życia 
wewnętrznego 
Świadectwo Pisma świętego; Świadectwo Tradycji; Wyjaśnienie teologiczne tej tajemnicy; 
Konsekwencje dla życia duchowego; Jakie obowiązki mamy wobec Boskiego Gościa?. 
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Rozdział V. Wpływ Chrystusa Odkupiciela na Ciało Mistyczne 
Wpływ uświęcający Zbawiciela przez Eucharystię; Stopniowe wcielenie się w Chrystusa a 
świętość. 

Rozdział VI. Wpływ Maryi Pośredniczki 
Co trzeba zrozumieć przez wszechpośrednictwo?; Maryja Pośredniczka przez swoje 
współdziałanie w ofierze krzyżowej; Maryja wyprasza i rozdziela nam wszystkie łaski. 

Rozdział VII. Wzrost życia łaski przez zasługę, modlitwę i sakramenty 
Wzrost życia łaski przez modlitwę; Wzrost życia łaski przez sakramenty. 

Rozdział VIII. Doskonałość chrześcijańska, jej prawdziwa natura 
Błędy lub niepełne koncepcje doskonałości; Na czym polega specjalnie doskonałość według 
Ewangelii wyjaśnionej przez św. Pawła?; Niektóre wyjaśnienia teologiczne dotyczące natury 
doskonałości; Dlaczego miłość jest wyższa niż poznanie Boga, które mamy na ziemi?; Miłość 
nie może jednak być w tym życiu ustawiczna, taka, jak będzie w niebie. 

Rozdział IX. Wzniosłość doskonałości chrześcijańskiej a błogosławieństwa 
Błogosławieństwa wyzwolenia z grzechu; Błogosławieństwa czynnego życia chrześcijanina; 
Błogosławieństwa kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem. 

Rozdział X. Doskonałość a heroiczność 
Czy doskonałość wymaga koniecznie wielkiej miłości?; Czy doskonałość wymaga heroiczności 
cnót?. 

Rozdział XI. Pełna doskonałość chrześcijańska a oczyszczenia bierne 
Jakich aktów innych cnót wymaga doskonałość?; Jakich oczyszczeń potrzeba dla pełnej 
doskonałości życia chrześcijańskiego?; Pełna doskonałość chrześcijańska a kontemplacja. 

Rozdział XII. Doskonałość a przykazanie miłości Boga 
Czy pierwsze przykazanie ma granice?; Miłość Boga nie polega na złotym środku; Obowiązek 
postępu na drodze do wieczności. 

Rozdział XIII. Doskonałość a rady ewangeliczne 
Trzy rady ewangeliczne a rany duszy; Trzy rady ewangeliczne a przywrócenie pierwotnej 
harmonii. 

Rozdział XIV. Dążenie do doskonałości obowiązkiem kapłana i zakonnika 
Czym jest zobowiązanie specjalne dla zakonnika?; Specjalny obowiązek kapłana dążenia do 
doskonałości; Ideał doskonałości biskupiej według św. Izydora. 

Rozdział XV. Trzy okresy życia duchowego według Ojców i wielkich mistyków 
Postawienie zagadnienia; Świadectwo Pisma św.; Świadectwo Tradycji; Trzy okresy w życiu 
duchowym i w życiu cielesnym. 

Rozdział XVI. Czytanie duchowne Pisma świętego, dzieł i żywotów świętych 
Pismo święte a życie duszy; Pisma świętych dotyczące życia duchownego; Żywoty świętych; 
Usposobienie potrzebne do korzystania z tej lektury. 
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Rozdział XVII. Kierownictwo duchowne 
Potrzeba kierownictwa w ogóle; Kierownictwo początkujących; Kierownictwo postępujących i 
zaawansowanych; zalety kierownika i obowiązki kierowanego. 

 

CZĘŚĆ II 
OCZYSZCZENIE DUSZY POCZĄTKUJĄCYCH 

Rozdział I. Okres życia duchowego początkujących 
Poznanie samego siebie i Boga; Miłość Boża w jej początkach; Wielkoduszność wymagana od 
początkującego. 

Rozdział II. Naturalizm praktyczny a umartwienie według Ewangelii 
Naturalizm praktyczny działania i bezczynności; Umartwienie według Ewangelii. 

Rozdział III. Umartwienie według św. Pawła i racje jego konieczności 
Następstwa grzechu pierworodnego; Następstwa naszych grzechów osobistych; 
Niedokończona wzniosłość naszego celu nad[przyrodzonego wymaga specjalnego umartwiania 
lub wyrzeczenia; Konieczność naśladowania Jezusa ukrzyżowanego. 

Rozdział IV. Unikanie grzechów – ich korzenie i następstwa  
Korzenie grzechów głównych; Skutki siedmiu grzechów głównych; Rachunek sumienia. 

Dodatek: Grzechy nieświadomości, słabości i złości; Grzechy nieświadomości; Grzechy 
słabości; Grzechy złości. 

Rozdział V. Wada Głowna, czyli robak toczący duszę 
Co to jest wada Głowna?; Jak poznać swoją wadę główną?; Jak zwalczać wadę główną?. 

Rozdział VI. Uporządkowanie uczuć 
Uczucia z punktu widzenia psychologicznego; Uczucia z punktu widzenia moralnego; Uczucia 
z punktu widzenia ascetycznego. 

Rozdział VII. Oczyszczenie czynne zmysłów, czyli uczuciowości 
Zasady, które należy stosować; Umartwienia zmysłowości; Umartwienia popędliwości. 

Rozdział VIII. Oczyszczenia czynne wyobraźni i pamięci 
Oczyszczenie czynne wyobraźni; Oczyszczenie czynne pamięci; O porzuceniu wszelkiego 
stworzenia dla znalezienia Stwórcy; O rozpamiętywaniu śmierci; Człowiek w sprawach swoich 
nagłym być nie powinien; Umiejętność światowa marna jest; Dobrodziejstwo Boże; Wzniosła 
wolność duszy. 

Rozdział IX. Oczyszczenie czynne umysłu 
Potrzeba ego oczyszczenia: braki naszego umysłu; Podstawa czynnego oczyszczenia umysłu. 
Jak go dokonać?. 
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Rozdział X. Oczyszczenie czynne woli 
Egoizm – główna wada woli; Oczyszczenie woli przez postęp w miłości Boga; Duch oderwania 
się od wszystkiego. 

Rozdział XI. Leczenie pychy 
Istota pychy; Różne formy pychy; Wady, które rodzą się z pychy; Jak leczyć pychę?. 

Rozdział XII. Leczenie lenistwa duchowego, czyli acedii 
Czy jest lenistwo duchowe, czyli acedia?; Ciężkość tej choroby i jej skutki; Jak leczyć się z 
lenistwa duchowego?. 

Rozdział XIII. Spowiedź sakramentalna 
Jak przygotować się do spowiedzi?; Czym powinna być sama spowiedź?; Owoce spowiedzi. 

Rozdział XIV. Uczestnictwo we Mszy świętej – źródłem uświęcenia 
Ofiarowanie zawsze żywe w Sercu Chrystusa; Skutki ofiary Mszy świętej a nasze usposobienie 
wewnętrzne; Jak łączyć się z Ofiarą Eucharystyczną?. 

Rozdział XV. Komunia święta 
Eucharystia, chleb żywy, który z nieba zstąpił; Jakie są warunki dobrej Komunii świętej?; Jakie 
są warunki Komunii żarliwej?. 

Rozważania: Komunia bez dziękczynienia 

Rozdział XVI. Modlitwa błagalna 
Czy wierzymy dostatecznie w skuteczność modlitwy?; Źródło skutecznej modlitwy; O co 
powinniśmy prosić przede wszystkim?. 

Rozdział XVII. Modlitwa liturgiczna 
Psalmodia zniekształcona; Psalmodia kontemplacyjna. 

Rozdział XVII. Modlitwa myślna początkujących 
Jej stopniowe upraszczanie się; Czym jest rozmyślanie? Co myśleć o jego metodach?; Istotne 
akty modlitwy myślnej; Modlitwa prostoty. 

Rozdział XIX. Jak dojść do życia modlitwy i jak w nim wytrwać 
Jak do niego dojść?; Jak wytrwać w życiu modlitwy?. 

Rozdział XX. Dusze zapóźnione 
Niedbalstwo w rzeczach drobnych; Odmowa pełnienia żądanych ofiar; Skłonność do 
szyderstwa; Nieszczęśliwe skutki tego stanu; W jaki sposób dać przewagę drugiemu podłożu, 
które jest na obraz Boży?. 

 

Spis rzeczy 

 


