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REGINALD GARRIGOU-LAGRANGE 

TRZY OKRESY ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO, T. 2 

SPIS TREŚCI 

 

CZĘŚĆ III 
DROGA OŚWIECENIA POSTĘPUJĄCYCH 

Rozdział I. Przedmiot części trzeciej i język mistyków w porównaniu z językiem teologów 
Język mistyków w porównaniu z językiem teologów; Zagadnienie, które stawia język mistyków; 
Podstawy teologiczne terminologii mistyków; Główne terminy języka mistyków; Hiperbola 
mistyczna; Terminologia mistyków a teologów; Która z tych dwóch terminologii jest wyższa?. 

Rozdział II. Wejście na drogę oświecenia 
Akt drugiego nawrócenia w życiu sług Bożych; Konieczność drugiego nawrócenia. 

Rozdział III. Drugie nawrócenie według niektórych mistyków 
Drugie nawrócenie według św. Katarzyny Sieneńskiej; Drugie nawrócenie według bł. Henryka 
Suzo i Taulera. 

Rozdział IV. Bierne oczyszczenie zmysłów a wejście na drogę oświecenia 
Potrzeba oczyszczenia zmysłów; Jak się dokonywa bierne oczyszczenie zmysłów?; Jaka jest 
przyczyna tego stanu?. 

Rozdział V. Jak zachowywać się w nocy zmysłów? 
 Cztery reguły kierownictwa w tym stanie; Doświadczenia zazwyczaj towarzyszące nocy 
zmysłów; Skutki oczyszczenia biernego zmysłów. 

Rozdział VI. Okres duchowy postępujących 
Jego główne cechy; Poznanie Boga w tym okresie życia duchowego; Miłość Boga i dusz w tym 
okresie życia duchowego. 

Rozdział VII. Gmach życia duchowego postępujących 

Rozdział VIII. Roztropność a życie wewnętrzne 
Wady, których należy unikać; Roztropność nabyta a kierowanie sobą; Roztropność wlana; 
Święta roztropność a dar rady. 

Rozdział IX. Sprawiedliwość, jej różne formy a wychowanie woli 
Sprawiedliwość zamienna i sprawiedliwość rozdzielcza w stosunku do życia wewnętrznego; 
Sprawiedliwość społeczna, poczucie słuszności a kształtowanie charakteru; Sprawiedliwość a 
miłość; Cnoty związane ze sprawiedliwością w życiu chrześcijańskim. 

Rozdział X. Cierpliwość i łagodność 
Cierpliwość i długomyślność podporami życia wewnętrznego; Słodycz nadprzyrodzona i jej 
owoce. 
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Rozdział XI. Wartość czystości i jej płodność duchowa 
Motywy czystości; Płodność duchowa czystości. 

Rozdział XII. Pokora postępujących 
Pokora wobec Boga; Czym powinna być pokora wobec bliźniego?. 

Rozdział XIII. Pokora Słowa Wcielonego wzorem naszej pokory 
Pokora Jezusa i Jego wielkoduszność; Zjednoczenie pokory z godnością chrześcijańską; 
Dodatek: Gloria Crucis 

Rozdział XIV. Duch ubóstwa 
Wartość dobrowolnego ubóstwa; Płodność dobrowolnego ubóstwa; Zasługa ślubów. 

Rozdział XV. Wielkość posłuszeństwa 
Z jakiej niewoli wyzwala nas posłuszeństwo?; Owoce posłuszeństwa. 

Rozdział XVI. Prostota i prawość 
Wady przeciwne; Prawdomówność a życie wewnętrzne; Prostota świętych obrazem prostoty 
Bożej. 

Rozdział XVII. Duch wiary i jego wzrost 
Czym jest duch wiary?; Wiara wlana winna w nas wzrastać aż do śmierci; Doskonałość i moc 
ducha wiary; Jak w praktyce żyć duchem wiary?. 

Rozdział XVIII. Ufność w Bogu. Jej pewność 
Błędy, których należy unikać; Prawdziwa natura nadziei chrześcijańskiej; Pewność nadziei; 
Cechy nadziei chrześcijańskiej; Przedziwne skutki żywej nadziei umocnionej przez próby. 

Rozdział XIX. Miłość zgodności z wolą Bożą 
Oznaki miłości niedoskonałej; Natura miłości i oznaki jej postępu; Miłość Boga a nasze 
przyrodzone skłonności; Stopniowe godzenie się z poznaną wolą Bożą. 

Rozdział XX. Miłość braterska jako promieniowanie miłości Boga 
Dlaczego nasza miłość Boga powinna się rozciągać na bliźniego?; Skuteczność tej miłości; 
Powszechność i porządek miłości; Jak rozwijać w sobie miłość braterską?. 

Rozdział XXI. Żarliwość o chwałę Bożą i zbawienie dusz 
Motywy żarliwości; Jakie cechy powinna mieć nasza żarliwość?. 

ŹRÓDŁA POSTĘPU DUCHOWEGO I ZAŻYŁOŚCI Z BOGIEM 

Rozdział XXII. Uległość Duchowi Świętemu 
Natchnienia Ducha Świętego; Wzrastające stopniowanie darów; W jaki sposób słuchać głosu 
Ducha Świętego?; Jakimi aktami przygotować się do tej uległości?; Jak ta uległość Duchowi 
Świętemu godzi się z posłuszeństwem i roztropnością?; Jakie są owoce uległości Duchowi 
Świętemu?. 

Rozdział XXIII. Rozeznanie duchów 
Oznaki ducha przyrodzonego; Oznaki ducha diabelskiego; Oznaki Ducha Bożego. 
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Rozdział XXIV. Ofiara Mszy św. a postępujący w doskonałości 
Uwielbienie; Wynagrodzenie; Błaganie; Dziękczynienie. 

Rozdział XXV. Komunia postępujących 
Sakrament Ołtarza a jedność Ciała Mistycznego; Komunia a wzrost Ciała Mistycznego 
Chrystusa; Komunia a dar z siebie. 

Rozdział XXVI. Nabożeństwo o N. M. P. u postępujących 
Prawdziwe nabożeństwo Najświętszej Maryi Panny; Stopnie tego nabożeństwa; Owoce tego 
nabożeństwa. 

Rozdział XXVII. Mistyka Naśladowania dostępna wszystkim 
Charakter mistyczny Naśladowania; Dyspozycje wymagane, czyli asceza Naśladowania. 

Rozdział XXVIII. Modlitwa kontemplacyjna 
Przejście od modlitwy nabytej do modlitwy wlanej początkowej; Przejście od rozmyślania do 
kontemplacji według tradycyjnej nauki sformułowanej przez św. Franciszka Salezego; 
Podstawy tej tradycyjnej nauki według św. Tomasza; Modlitwa nabyta skupienia a skupienie 
bierne według św. Teresy. 

Rozdział XXIX. Błędy kwietystów dotyczące kontemplacji i czystej miłości 
Kwietyzm Molinosa; Semikwietyzm; Zagadnienie czystej miłości; Na czym polega 
praktykowanie czystej miłości?. 

Rozdział XXX. Stopnie modlitwy kontemplacyjnej u postępujących. 
Postęp w modlitwie a postęp w cnotach; Modlitwa odpocznienia; Modlitwa prostego 
zjednoczenia; Modlitwa kontemplacji a żarliwa Komunia. 

Rozdział XXXI. Zagadnienia dotyczące kontemplacji wlanej 
Zagadnienie podstawowe; Przyjęte definicje; Natura wewnętrzna kontemplacji wlanej; Postęp 
w kontemplacji wlanej; Co nie jest konieczne przy kontemplacji wlanej?; Powołanie do 
kontemplacji; Kierownictwo duchowe wobec kontemplacji. 

Rozdział XXXII. Co nowego jest w modlitwie wlanej? 
Czy cecha nowości okazuje się zawsze wyraźnie?; Jak wytłumaczyć to przejście?; Odpowiedź 
na pewną trudność; Oświecenie specjalne Ducha Świętego; Oświecenie specjalne daru 
mądrości wystarczy do kontemplacji wlanej. 

Rozdział XXXIII. Zgodność i różnice między św. Teresą a św. Janem od Krzyża 
Przyczyna tych różnic; Czy różnice te nie mają wspólnej podstawy?; Nowy zarzut. 
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CZĘŚĆ IV 
DROGA ZJEDNOCZENIA DOSKONAŁYCH 

Dział I. WEJŚCIE NA DROGĘ ZJEDNOCZENIA PRZEZ NOC DUCHA 
Podział tego działu.  

Rozdział I. Konieczność biernego oczyszczenia ducha a wstęp do drogi zjednoczenia 
Wady zaawansowanych; Dno woli wymagające oczyszczenia. 

Rozdział II. Opis biernego oczyszczenia ducha 
Poczucie ciemności, w jakim dusza się znajduje; W ciemności tej objawia się wielkość Boga. 

Rozdział III. Co jest przyczyną biernego oczyszczenia ducha? 
Światło wlane oczyszczające a ogień duchowy; Wpływ daru rozumu na to oczyszczenie. 

Rozdział IV. Ciemność prześwietlona 
Skutek zbyt silnego światła; Wpływ światła na chore oczy; Lęk przed zgadzaniem się na pokusy 
i obawa przyzwolenia; Potwierdzenie. 

Rozdział V. Jak należy zachować się w oczyszczeniu ducha? 
Wielkoduszne przyjęcie; Wiara w tajemnicę Krzyża; Mocna nadzieja i wytrwała modlitwa; 
Miłość zgodności i poddania woli Bożej. 

Rozdział VI. Skutki biernego oczyszczenia ducha zwłaszcza w stosunku do trzech cnót 
teologicznych 
Skutki negatywne; Skutki pozytywne; Oczyszczenie wiary; Oczyszczenie nadziei; Oczyszczenie 
miłości; Cierpienia towarzyszące czasem biernemu oczyszczeniu ducha. 

Rozdział VII. Okres duchowy doskonałych, ich zjednoczenie z Bogiem 
Doświadczalne niejako i prawie nieprzerwane poznanie Boga; Miłowanie Boga z całej duszy; 
Przebywanie Trójcy Świętej w duszy oczyszczonej; Oznaki mieszkania Trójcy Przenajświętszej 
w duszy oczyszczonej. 

Rozdział VIII. Pewna forma życia doskonałego: droga duchowego dziecięctwa 
Wrodzone cechy dziecka; Główne cnoty dziecka Bożego; Czym się różni dziecięctwo duchowe 
do zwykłego?. 

Dział II. HEROICZNOŚĆ CNÓT 

Rozdział IX. Heroiczność cnót w ogólności 
Cechy heroiczne cnoty; Powiązanie cnót a heroiczność. 

Rozdział X. Wiara heroiczna i kontemplacyjna 
Stałość przyzwolenia; Szybkie odrzucenie błędów; Przenikliwość, ukazująca wszystko w świetle 
Objawienia; Zwycięstwo heroicznej wiary nad duchem świata. 

Rozdział XI. Heroiczna nadzieja i wyrzeczenie 
Niezłomna pewność doskonałej nadziei; Ufne zdanie się na Boga i stała wierność; Heroiczna 
ufność świętych ożywia nadzieję wśród otoczenia. 
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Rozdział XII. Miłość heroiczna 
Heroiczna miłość Boga: doskonała zgodność z jego wolą i miłość krzyża; Heroiczna miłość 
bliźniego: gorące pragnienie jego zbawienia i promieniująca na wszystkich dobroć. 

Rozdział XIII. Heroiczność chrześcijańskich cnót moralnych 
Heroiczna pokora i słodycz; Heroiczne męstwo i wielkoduszność; Heroiczna roztropność; 
Heroiczna sprawiedliwość; Heroiczność cnót zakonnych. 

Rozdział XIV. Umiłowanie Jezusa ukrzyżowanego i Maryi na drodze zjednoczenia 
Zwycięstwo Chrystusa i Jego promieniowanie; Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny na 
drodze zjednoczenia. 

Dział III. FORMY I STOPNIE ŻYCIA ZJEDNOCZENIA 

Rozdział XV. Doskonałe życie apostolskie a kontemplacja 
Najwyższe źródło apostolstwa; Warunek i płodność apostolstwa. 

Rozdział XVI. Życie wynagradzające 
Życie wynagradzające kapłana; Życie wynagradzające u tych wszystkich, którzy niosą ciężki 
krzyż; Wielki wzór: wynagradzająca noc ducha u św. Pawła od Krzyża. 

Rozdział XVII. Działanie Ducha Świętego w duszy doskonałej 
Duch Święty – Dar Niestworzony; Działanie w nas Daru Niestworzonego; Wniosek. 

Rozdział XVIII. Zjednoczenie mistyczne oschłe a zjednoczenie ekstatyczne według św. Teresy 
Zjednoczenie mistyczne oschłe i bolesne; Zjednoczenie ekstatyczne, jego przejawy i natura; 
Czym zachwycenie różni się od ekstazy?; Jakie są skutki zjednoczenia mistycznego?; 
Oczyszczenie miłości. 

Rozdział XIX. Zjednoczenie przemieniające jako wstęp do życia w niebie 
Łaski towarzyszące czasem zjednoczeniu przemieniającemu; Czym jest w naszej istocie 
zjednoczenie przemieniające?; Wytłumaczenie teologiczne tego stanu; Skutki zjednoczenia 
przemieniającego; Przypis: Najwyższy stopień życia mistycznego – 1. Niewyrażalna głębia 
duszy a Bóstwo; 2. Duch Święty podnosi duszę i modli się w niej; 3. Oderwanie się od siebie i 
związanie z Bogiem; 4. Różne znaczenia tytułu „Oblubienica”; 5. Pragnienie zjednoczenia 
przemieniającego; 6. Zażyłość tego zjednoczenia; 7. Równość miłości; 8. Wniosek. 

 
CZĘŚĆ V 

ŁASKI NADZWYCZAJNE 

Rozdział I. Charyzmaty, czyli łaski darmo dane 
Natura i podział tych charyzmatów; Zastosowanie tej nauki przez św. Jana od Krzyża. 

Rozdział II. Objawienia Boże i widzenia 
Co myśleć o objawieniach prywatnych?; Różne rodzaje widzeń nadprzyrodzonych. 
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Rozdział III. Słowa nadprzyrodzone i dotknięcie Boże 
Różne rodzaje słów nadprzyrodzonych; Dotknięcie Boże. 

Rozdział IV. Stygmatyzacja a sugestia 
Nauka tradycyjna; Ekstaza a stygmatyzacja; Lewitacja; Fluidy świetlne; Fluidy pachnące; 
Długotrwały post. 

Rozdział V. Różnice między zjawiskami nadzwyczajnymi a objawami chorobliwymi 
Różnice w podmiocie; Różnice w objawach; Różnice w skutkach; Rozpatrzenie kilku 
poszczególnych faktów; Nota. 

Rozdział VI. Zjawiska diabelskie 
Obsesja; Opętanie; Uderzający przykład; Nota. 

 

EPILOG 

I. Oś życia duchowego i jego jedność 
Różnica między ascetyką a mistyką, przyjęta od XVII wieku; Ujemny strony źle zrozumianego 
podziału między ascetyką i mistyką; Różne formy modlitwy uproszczonej; Oś życia duchowego 
a dobrze zrozumiana ascetyka; Oś życia duchowego a prawdziwa mistyka. 

II. Widzenie uszczęśliwiające i jego normalny wstęp 
Bezpośrednie widzenie istoty Bóstwa; Normalny i bezpośredni wstęp do widzenia 
uszczęśliwiającego; Dodatek: Natura teologii życia duchowego; Bardzo ścisłe zjednoczenie z 
Najświętszą Maryją Panną na drodze zjednoczenia. 

 


