
Niewiele jest prac w polskiej literaturze teologicznej, które ujmują synte-
tycznie teologię duchowości. Ten niewystarczający katalog uzupełnia po-
zycja ks. Marka Sokołowskiego. Wpisuje się ona w wielki głód ekologii 
ducha, jaki rodzi się dzisiaj pod wpływem różnych ideologii, nie tylko 
politycznych, pod wpływem ideologicznej reklamy i biznesu, przyczynia-
jąc się do zatarcia właściwego sensu rozwoju życia duchowego. To pojęcie 
często staje się narzędziem manipulacji psychologicznej, a nawet zakłama-
nia, z którego wyrzuca się element nadprzyrodzony. 

Wobec tej rzeczywistości dążenie do świętości stanowi drugi, twórczy 
plan osobistego wzrastania i rozwoju na drodze zjednoczenia z Chrystu-
sem. Jest on tym wartościowszy im pełniej człowiek realizuje chrześcijań-
skie wartości w mistycznej jedności ze Zbawicielem w atmosferze piękna 
świata, przyrody i kultury. Bowiem pełnia osobowości i dojrzałości du-
chowej człowieka wymaga wszechstronnego i zharmonizowanego roz-
woju; wymaga równowagi między duchem człowieka a „duchem” świata. 
Dlatego człowiek wyrządza sam sobie wielką krzywdę, rezygnując z per-
manentnej pracy nad własnym duchowym rozwojem.

W tym kontekście, warunki zewnętrzne mogą ów rozwój ducha 
znacznie utrudniać i ograniczać. Krzykliwy język reklamowo-konsump-
cyjny, uzależnienie psychiczne od mass mediów, a przede wszystkim 
od Internetu, kształtuje zdegenerowane wzory do naśladowania, wzory 
sukcesu i źle pojętej wolności, wzory fałszywego autorytetu, odrzucając 
uświęcone tradycją wzory świętych. Do tych wzorów sięga w swojej pracy 
ks. Sokołowski, ukazując wielką postać w historii duchowości Kościoła 
– św. Ignacego Loyolę. Autor, prezentując drogę świętości ludzi świeckich, 
osób konsekrowanych i kapłanów, ukazuje im tę, którą przebył Ignacy.

Jest to droga chrystocentryczna. Chrześcijanin wchodzi w samo cen-
trum tajemnicy Chrystusa, Słowa Wcielonego i Zbawiciela oraz stara się 
upodobnić do rzeczywistości, w której uczestniczy na mocy chrztu św. 
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i Eucharystii. Zjednoczenie dokonuje się z Chrystusem obecnym i działa-
jącym w tajemnicy Eucharystii.

Kontemplując Chrystusa i Jego tajemnice, chrześcijanin prosi, jak 
pisze św. Ignacy Loyola, o „dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał 
się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady” (ĆD, 
104). To wewnętrzne poznanie dotyczy samego wnętrza Chrystusa, aby 
Go bardziej kochać i lepiej służyć. I tę drogę obecności Jezusa, drogę 
Jego miłości i drogę jedności z Nim znakomicie prezentuje ks. Marek 
Sokołowski.

Do realizacji tej drogi świętości autor zaprasza ludzi świeckich, osoby 
konsekrowane i kapłanów, ponieważ ta droga zjednoczenia z Chrystusem 
jest dla wszystkich, którzy przyjmują zaproszenie Jezusa. Innymi słowy, 
Ignacjańska droga duchowa jest dla tych, którzy pragną osiągnąć świętość 
w całkowitej jedności ze zmartwychwstałym Jezusem.

Ks. M. Sokołowski w pierwszej części pracy w sposób oryginalny 
przedstawia drogę świętości ludzi świeckich, którzy z tytułu przyjętego 
chrztu są powołani do świętości (por. ChL, 16). Powołanie to nie jest 
zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy 
Kościoła, zaś święty jest „najwspanialszym świadectwem godności otrzy-
manej przez ucznia Chrystusa” (tamże). Dalej czytamy w posynodalnej 
adhortacji apostolskiej, że „świętości osoby nie da się unicestwić… a moc-
no osadzona w Bogu, Stwórcy i Ojcu, świętość osoby ujawnia się zawsze 
i od nowa” (ChL, 5).

Tak rozumiana świętość wyraża rzeczywistość dynamiczną. Jest więc 
procesem trwającym przez całe życie oraz dążącym do osiągnięcia dosko-
nałości w realizacji przykazania miłości wobec Boga i drugiego człowieka. 
Świętość polega na miłości Boga, stałej, wiernej, wciąż Bogu deklarowa-
nej, w nieustannym zjednoczeniu. Zaś wewnętrzne życie Boga przelewa 
się dzięki wcieleniu na święte człowieczeństwo Syna Bożego, dzięki odku-
pieniu przez Kościół na ludzkie dusze, by były zjednoczone z Chrystusem, 
a przez Chrystusa z Bogiem w Trójcy Jedynym.

Jedną z głównych prawd wyłaniających się z treści tej pierwszej części 
– jak już zaznaczyłem – jest świętość ludzi świeckich, żyjących w atmos-
ferze heroicznej wiary, nadziei i miłości wobec własnego istnienia i ist-
nienia Boga w rzeczywistości świata. Nadmierna ingerencja zewnętrzna 
w świat w różnej formie, a zwłaszcza w formie oddziaływania mass me-
dialnego w wymiarze negatywnym, niszczy ciągłość i autonomiczność 
rozwoju życia duchowego człowieka. Zamiast zharmonizowanego rozwo-
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ju dojrzałego duchowo człowieka, powoduje zagubienie, rozdarcie, de-
strukcję i wypaczenia. Dlatego autor rewelacyjnie umieszcza rozwój świę-
tości chrześcijanina w atmosferze równowagi między duchem człowieka 
a „duchem” świata, z uwzględnieniem nawet ekologii środowiska. Mówi 
więc o ekologii ducha, czyli o czystości ducha, by chrześcijanin mógł się 
prawidłowo rozwijać duchowo. Temu ma służyć kierownictwo duchowe 
na drodze życia chrześcijańskiego, które daje możliwość głębszego roze-
znawania woli Bożej w konkretnej duszy. Jest ono zorientowane na Boga 
i dzieło uświęcenia.

W drugiej części pracy ks. M. Sokołowski rozważa duchowy wzrost 
na drodze życia konsekrowanego. Zwraca uwagę na rolę wspólnoty, któ-
ra kształtuje życie duchowe swoich członków, oraz na osobistą odpowie-
dzialność za własny rozwój świętości w życiu konsekrowanym. Ale czyni 
to również w świetle najlepszego nauczania Kościoła, czyli na podstawie 
nauki Jana Pawła II. Zasadniczo autor analizuje trzy zagadnienia: zna-
czenie ascezy, osobisty rozwój duchowy oraz dar życia konsekrowanego 
dla współczesnego świata. Według II Soboru Watykańskiego, życie kon-
sekrowane jest sercem Kościoła (por. PC, 1). Z tego  wypływa jego prze-
ogromna rola, polegająca na realizacji świętości w konkretnej rzeczywisto-
ści. Bowiem świętość jest w stanie przemienić tę rzeczywistość, uczynić ją 
bardziej ludzką, godną człowieka jako dziecka Bożego.

Zatem świętość życia konsekrowanego winna przejawiać się dia-
logiem miłości ze światem; ukazywaniem świadectwem życia wartości 
chrześcijańskiego braterstwa i przemieniającą moc Dobrej Nowiny, która 
uczy patrzeć na ludzi jak na dzieci Boże. Ma ukazywać wartości nieprze-
mijające. Ponieważ według Katechizmu Katolickiego Kościoła ci, którzy 

„umierają w łasce i w przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, 
żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, gdyż widzą 
Go takim, jakim jest twarzą w Twarz” (KKK, 1023). Ponadto świętość 
ich życia przemienia nie tylko ich samych, ale również oddziałuje na śro-
dowisko, w którym się znajdują.

Życie konsekrowane winno odnaleźć swoje miejsce w aktualnym 
świecie, by odczytać znaki czasu. Dlatego zakonnicy muszą być świadka-
mi miłości, gdyż istotą świętości jest miłość. Trwać w miłości to znaczy 
oddać życie za Jezusa. Jego świętość promieniowała na każdego człowieka, 
powodując, iż stał się znakiem sprzeciwu. Podobnie i osoby konsekrowa-
ne, żyjące Jego miłością, ukazują formy życia Chrystusa przez świadectwo 
rad ewangelicznych.
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Taka droga, według autora oznacza podjęcie trudu życia miłością, 
a przez to jednoczenia się, tworzenia komunii z Chrystusem, życia z Nim 
i dla Niego. Człowiek potrzebuje prawdziwej miłości, bowiem brak miłości 
rani, wyzwala pragnienie, które może być zaspokojone jedynie Bogiem-Mi-
łością. Słusznie więc autor zaznacza, że życie konsekrowane wyraża życie 
przez miłość w jednoczesnym jednoczeniu się z Tym, który jest miłością.

Znakomita jest również trzecia część pracy przedstawiająca igna-
cjańską drogę duchową jako propozycję dla kapłanów. Droga kapłana do 
zjednoczenia z Chrystusem, to znana w duchowości od dawna propozycja 
wejścia na drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Ogólne nawet 
spojrzenie na tę część pracy prowadzi do wniosku, że ks. M. Sokołowski 
erudycyjnie porusza się w zagadnieniu. Można więc powiedzieć, że w syn-
tetycznym skrócie prezentuje ascetyczno-mistyczną duchowość św. Igna-
cego Loyoli. Dopiero w duchowości ignacjańskiej rozumiemy, dlaczego 
autor fascynuje się ekologią ducha, gdyż św. Ignacy doświadczył, w jaki 
sposób całe wieczne dobro „istnieje we wszystkich rzeczach: dlatego że 
wszystkich obdziela bytem i trwaniem przez nieskończony byt i obecność, 
czyli przez Boga” (ĆD, 95).

Autor rozważa i podkreśla w doświadczeniu św. Ignacego trzy naj-
ważniejsze punkty: odbicie jedności Boga, jako „Syna”, jako „Ojca” i jako 

„Ducha”. Taka mistyka jest mistyką Boga Trójjedynego, w której doświad-
czenie Jego obecności stanowi całe bogactwo chrześcijańskiego doświad-
czenia Stwórcy. Nic też dziwnego, że dzisiaj rośnie „nowa” świadomość 
o Bogu w Trójcy Jedynym, z którym zetknęliśmy się u św. Ignacego Loy-
oli. Zaś w możliwości zwracania się do Boga przez modlitwę znajduje się 
także spełnienie zaangażowania się Boga w świat, a przez to dopełnia się 
i zaangażowanie człowieka. Doświadczenie Boga to życie w Duchu Świę-
tym. Innymi słowy, to dawanie świadectwa o Duchu Świętym jako Oso-
bie Boskiej jest realnym wyrazem każdego życia duchowego.

Według autora, cała droga świętości ludzi świeckich, osób konse-
krowanych oraz kapłanów znajduje uwieńczenie w mistyce Jezusa, czyli 
w mistycznym zjednoczeniu z Nim. Dlatego ks. M. Sokołowski zatytu-
łował swoje dzieło „Drogą zjednoczenia z Chrystusem”. Tak też ujmuje 
koncepcję teologii duchowości. Mistyka św. Ignacego jest mistyką krzyża; 
wejścia chrześcijanina na drogę krzyża, czyli umierania sobie, by stanąć 
pod Jego sztandarem. Owocem tej mistyki krzyża jest umiłowanie nie-
przyjaciół i wolność wewnętrzna wobec oskarżeń. Prowadzi to do mistyki 
zmartwychwstania, jako szczytu ludzkiej egzystencji. Zjednoczenie z Je-
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zusem zmartwychwstałym wyraża wstępowanie z Nim do nieba dla więk-
szej chwały Boga. Jest to apogeum duchowej drogi, która ma nie tylko 
charakter mistyczny, ale i apostolski. Wyraża ona obecność Jezusa zmar-
twychwstałego pośród ludzi w każdej epoce.

Trzeba podkreślić, że koncepcja teologii duchowości ks. M. Sokołow-
skiego jest nie tylko nowym odczytaniem duchowości św. Ignacego, ale 
zastosowaniem jej na drodze świętości ludzi świeckich, osób konsekro-
wanych i kapłanów w obecnym świecie. Jej novum stanowi odkrywanie 
obecności Jezusa w ciszy własnego wnętrza, mimo „rozszalałego” świa-
ta; we wnętrzu równowagi ducha. „Zdecydowane zalecenie – pisze au-
tor – przejścia od bałaganu i wszelkich nieuporządkowanych przywiązań 
w życiu człowieka, aż do jasności, że Jezus żyje i jest z nami teraz”. To 
zalecenie jest wezwaniem do ponownego odkrycia i realizowania słów 
Chrystusa o wypłynięciu na głębię (por. NMI, 29-32). 

Dlatego autor, przypominając współczesnemu chrześcijaninowi re-
alizację wezwania do świętości, nawiązuje do nauki Jana Pawła II, który 
podkreślał, że z wdzięcznością należy wspominać przeszłość, w której żyli 
prawdziwi świadkowie wiary i miłości (por. NMI, 1, 7). Wspomnienie 
to prowadzi do ponownego odkrycia drogi świętości pozostawionej przez 
św. Ignacego Loyolę.

Książka ks. M. Sokołowskiego przywraca sens życiu współczesnego 
człowieka. Bowiem jej podstawowym założeniem jest prymat wartości 
duchowych nad wszelkimi innymi wartościami, ukazaniem drogi zjed-
noczenia z Chrystusem jako drogi „cywilizacji miłości”. Tylko człowiek 
złączony z miłością Chrystusa rozwija swoje życie duchowe, swoją świę-
tość wypływającą i zarazem opartą na przyrodzonej oraz nadprzyrodzonej 
godności. W ten sposób w życiu człowieka wartości duchowe mogą pano-
wać nad wartościami materialnymi.

Dlatego Teologia drogi zjednoczenia z Chrystusem jest wspaniałym 
ukazaniem teologii duchowości – w świetle współczesnych znaków czasu 
– jaka stoi przed ludźmi Kościoła jako wyzwanie do świętości na trze-
cie tysiąclecie. Autor uświadamia nam proces duchowych przemian od 
strony działania Chrystusa oraz mistycznych przeżyć człowieka, by uka-
zać złożoność procesu duchowego zachodzącego w naszym wnętrzu oraz 
wskazuje na jego teologiczną, trynitarną głębię. Ponadto – co jest również 
ogromną wartością prezentowanej pozycji – ukazuje fundamentalne za-
sady życia duchowego, na których opiera się teologia duchowości, można 
powiedzieć, teologia świętych.
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Tak erudycyjnie ujęta teologia duchowości, jako chrystocentryczna 
droga świętości, pozwoli chrześcijanom pragnącym prowadzić głębokie 
życie duchowe, czyli mistyczne, przeżyć w pełni chrystoformizację, to 
znaczy pełne upodobnienie i zjednoczenie mistyczne z Chrystusem. Jed-
nocześnie każdemu czytelnikowi pozwoli zapoznać się z wiedzą, tak waż-
ną do osobistego uświęcenia, by obronić go przed liberalizmem oraz gno-
zą, czyli ułatwi mu przeżycie osobistego doświadczenia Boga.

Na zakończenie trzeba powiedzieć, że wielka erudycja, fachowość 
kierownika duchowego i precyzyjny język teologiczno-psychologiczny 
autora złożyły się na dzieło o ogromnym ładunku treści, a zarazem mo-
gącym być w odbiorze znakomitym podręcznikiem na drodze świętości 
dla wszystkich.

Dodajmy, że jest to dzieło bardzo cenne i oryginalne na rynku pol-
skiej duchowości. Widzi ono w Jezusie Chrystusie największego obrońcę 
człowieka, działającego w ramach wspólnoty z innymi osobami, by dzię-
ki swemu życiu duchowemu w jedności z Chrystusem, nie poddał się 
żadnym manipulacjom i zniekształceniom. A przede wszystkim nie pod-
dał się teorii holizmu w aspekcie współczesnego globalizmu, w którym 
człowiek nie jest już celem wszelkich starań i dążeń. Aby nie poddał się 
też błędnemu rozumieniu ekologii, w której często występuje eliminacja 
człowieka jako rzeczywistego podmiotu i celu dążeń do świętości, dlate-
go imperatyw ekologiczny wstawiany jest w miejsce antropologicznego. 
Książka ta może uchronić duchowo człowieka. Jest ona dziełem klasycz-
nie nowoczesnym.
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