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KOCHANI CZCICIELE
MATKI BO¯EJ PATRONKI DOBREJ ŒMIERCI,

Podobnie jak w ubieg³ym roku, tak i w tym pragniemy zaproponowaæ Wam Materia³y formacyjne, dziêki którym wszyscy
bêdziemy mogli pog³êbiaæ wiedzê o Apostolstwie Dobrej Œmierci
i o zagadnieniach zwi¹zanych z naszym ¿yciem i wiecznoœci¹.
Poniewa¿ rok 2017 jest dla naszego Apostolstwa szczególnym czasem Jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiej Filii ADS, dlatego na pierwszym miejscu w bie¿¹cym zeszycie poruszyliœmy
zagadnienia zwi¹zane z histori¹ Apostolstwa w Polsce i z jego
œwiêtymi Patronami. Nastêpnie zwróciliœmy uwagê na dwa sakramenty nieroz³¹cznie zwi¹zane z naszym ¿yciem ale tak¿e
z momentem przechodzenia do wiecznoœci – z Eucharysti¹
i sakramentem namaszczenia chorych. W koñcu zajêliœmy siê
problemami niezwykle wa¿nymi dla ka¿dego, kto prze¿ywa
chorobê i œmieræ swoich bliskich, a mianowicie ¿a³ob¹, opiek¹
osób terminalnie chorych, tragedi¹ samobójstwa i eutanazji.
Jesteœmy ca³kowicie œwiadomi, i¿ niniejsza broszura jest
jedynie „muœniêciem” tak wa¿nych dla nas tematów i nie wyczerpuje poruszonej problematyki. Jednak ufamy, ¿e Materia³y
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formacyjne, które oddajemy w Wasze rêce, przydadz¹ siê do
prowadzenia spotkañ wspólnot ADS, oka¿¹ siê ciekaw¹ lektur¹
osobist¹, a przede wszystkim stan¹ siê impulsem do dalszych
poszukiwañ i przemyœleñ. W tym celu, jak w ubieg³ym roku,
na koñcu zamieszczamy krótk¹ bibliografiê.
Duszpasterze Apostolstwa
Górka Klasztorna
Materia³y formacyjne mo¿na zamówiæ
w Biurze ADS w Górce Klasztornej
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Temat 1

Historia powstania
Polskiej Filii Apostolstwa
Dobrej Śmierci

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem gdzie i kiedy powsta³o Apostolstwo Dobrej Œmierci?
2. Czy wiem w jakich okolicznoœciach powsta³a Polska Filia
Apostolstwa?
3. W jakich okolicznoœciach rozpoczê³a siê moja „przygoda”
z Apostolstwem?

DO PRZEMYŒLENIA…
• Prawno-administracyjne pocz¹tki Polskiej Filii ADS
Stowarzyszenie Matki Bo¿ej Patronki Dobrej Œmierci zosta³o
erygowane kanonicznie 14 maja 1865 r. przez bpa Charles-Frédérica Rousselet’a, ordynariusza Diecezji Séez we Francji,
w kaplicy kap³anów Œwiêtej Marii w Tinchebray, jako stowa-
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rzyszenie diecezjalne1. 22 lipca 1908 r. papie¿ Pius X og³osi³ Stowarzyszenie uniwersalnym2.
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia dzie³em ¿ywo
zainteresowali siê Misjonarze Œwiêtej Rodziny w Polsce. Na ich
proœbê centrala Stowarzyszenia we Francji zezwoli³a na utworzenie Polskiej Filii przy Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej k/Pi³y, która zosta³a erygowana 30 maja 1987 r. na mocy
dekretu Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa3. Pierwszym Dyrektorem ADS zosta³ ks. Antoni Zimny MSF (1987-1989) a nastêpnymi: ks. Piotr ¯elichowski MSF (1989-1996), ks. Antoni
¯ebrowski (1996-2015), ks. Grzegorz Górnik MSF (2016- )
Poniewa¿ ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cej liczby kap³anów
za³o¿yciele Stowarzyszenia z Tinchebray nie byli w stanie dalej
opiekowaæ siê dzie³em, na ich proœbê ordynariusz diecezji zwróci³
siê do Stolicy Apostolskiej o przy³¹czanie Stowarzyszenia do dzie³
prowadzonych w Sanktuarium Notre Dame w Montligeon, znajduj¹cego siê w tej samej diecezji. Dekret Papieskiej Rady ds.
Œwieckich potwierdzi³ tê zmianê. Stowarzyszanie zachowa³o
statuty i przywileje duchowe4.
W nied³ugim czasie bp Jean-Claude Boulanger, ordynariusz
Diecezji Séez, w liœcie do ks. Prowincja³a Polskiej Prowincji
Misjonarzy Œwiêtej Rodziny poinformowa³ o zaistnia³ej sytuacji
we Francji, jednoczeœnie odnawiaj¹c zgodê na istnienie i dalsz¹
dzia³alnoœci Polskiej Filii ADS pod opiek¹ Misjonarzy Œwiêtej
Rodziny w Górce Klasztornej5. Do listu zosta³y do³¹czone statuty francuskie, które s¹ tak¿e statutami Filii w Polsce.
1

2

3
4
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Zob. Association de Notre-Dame de la Bonne-Mort. Notice Historique, Tinchebray 1963, s. 9.18.26.
Reskrypt Stolicy Apostolskiej, Watykan, dnia 22 lipca 1908. Kopia dokumentu w archiwum ADS w Górce Klasztornej.
Dekret N. 2150/87/PR, Gniezno, dnia 30 maja 1978 r.
Dekret N. 535/04/S-61/B, Watykan, dnia 13 marca 2004 r.

W taki oto sposób mo¿na zwiêŸle przedstawiæ historiê dzia³añ prawno-administracyjnych, które umo¿liwi³y utworzenie
wspólnoty ADS w naszym kraju. Lecz aby w pe³ni zrozumieæ
przyczyny powstania filii nale¿y wróciæ do wydarzenia, które
sta³o siê przemo¿nym duchowym impulsem rozwoju Apostolstwa w Polsce.
Opowiada o tym ks. Jan Czeka³a MSF, od którego wszystko
siê zaczê³o…

• Ktoœ kierowa³ samochodem a Ktoœ ¿yciem…
„By³o to wczesn¹ jesieni¹ roku 1981, gdy w jednym z czasopism katolickich przeczyta³em informacjê o Apostolstwie
Dobrej Œmierci we Francji. Poniewa¿ jestem maryjnym cz³owiekiem – odda³em siê w rêce Matki Bo¿ej na pocz¹tku mojego
kap³añstwa, w paŸdzierniku 1978 roku, gdy wybrano polskiego
Papie¿a – pomyœla³em, ¿e gdy siê zapiszê do Apostolstwa Dobrej Œmierci, bêdzie to dope³nieniem mego zawierzenia Maryi.
Napisa³em do Francji list z proœb¹ o przyjêcie mnie do ADS-u
– korektê tekstu konsultowa³em z ks. P. ¯elichowskim MSF.
Jako powo³aniowiec (ksi¹dz odpowiedzialny za duszpasterstwo powo³añ) przez ca³¹ jesieñ odwiedza³em kandydatów do
Polskiej Prowincji naszego Zgromadzenia. Tak te¿ by³o i na
pocz¹tku grudnia, gdy wspólnie z moim wspó³bratem, ks. Kazimierzem Krzykiem MSF, jeŸdziliœmy na spotkania z ewentualnymi kandydatami. Nasz¹ «Noemi» – tak nazywaliœmy samochód zastawê – przemierzaliœmy województwa: zielonogórskie,
wroc³awskie i poznañskie.
5 grudnia wracaliœmy do domu w B¹blinie w zimowej i nieprzyjemnej pogodzie. Ju¿ byliœmy blisko Obornik Wielkopol-
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List z dnia 24 listopada 2004 r. Kopia listu w archiwum ADS w Górce Klasztornej.
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skich i rozmawialiœmy o adwentowych rekolekcjach, które mieliœmy zacz¹æ na drugi dzieñ i o Powo³aniowych Dniach Skupienia na Górze œw. Anny.
Nagle przed sob¹ zauwa¿y³em stoj¹cy wielki samochód ciê¿arowy i wyprzedzaj¹cy go samochód osobowy pe³en ludzi.
Wiedzia³em, ¿e nie zd¹¿ê zahamowaæ. Nie chcia³em najechaæ
na samochód osobowy, dlatego wybra³em tylne ko³o ciê¿arówki,
w które uderzy³em. Spyta³em: «Kaziu, ¿yjesz?»
Uciekliœmy z samochodu, w którym mieliœmy dwa kanistry
benzyny. Zatrzymali siê inni ludzie. Widz¹c zniszczony samochód, byli zdziwieni, ¿e siê nam nic nie sta³o. W szpitalu, po
zbadaniu stwierdzili, ¿e mamy tylko ogólne pot³uczenia.

• Korespondencja ze znakiem z nieba
Potem nasi nowicjusze przyholowali samochód a ja wœród
korespondencji znalaz³em legitymacjê przyjêcia do Apostolstwa
Dobrej Œmierci we Francji. Pokaza³em j¹ ks. ¯elichowskiemu
MSF i powiedzia³em, ¿e jest to dla mnie dowód uratowania.
Na drugi dzieñ, 6 grudnia, zaczyna³em rekolekcje adwentowe.
Dobrze, ¿e tam by³y siostry zakonne, które mi po naukach zmienia³y ok³ady z rivanolu. 13 grudnia, w niedzielê, tym razem poci¹giem, wraca³em do Poznania z Opola po dniach skupienia
dla m³odzie¿y. Gra³ tam nasz klerycki zespó³ Genezaret... a na
wszystkich dworcach i w poci¹gach by³o pe³no wojska – rozpocz¹³ siê stan wojenny, ale i to prze¿y³em.
I du¿o jeszcze ró¿nych trudnych sytuacji te¿ prze¿y³em.
Ostatnio w maju prze¿y³em wylew krwi do mózgu. Operowali
mnie «na ¿ywo» – wywiercili dziurê do g³owy i takim maleñkim
odkurzaczem wyssali krew, a mnie przesta³o boleæ i wszystko
jest w porz¹dku, bo jestem tym pierwszym, który siê zapisa³
do Apostolstwa Matki Bo¿ej Patronki Dobrej Œmierci.
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I jeszcze jedno: gdy w maju powiedzia³em chirurgowi, który
mnie operowa³, ¿e siê za niego modlê powiedzia³, ¿e jestem
pierwszym, który siê modli, bo tu w Czechach ma³o kto to robi.
I jeszcze jedno: brama, któr¹ wtedy widzia³em, by³a zamkniêta
– bo to jeszcze nie by³a ta dobra godzina œmierci. Dlatego dalej,
codziennie wieczorem, modlê siê o dobr¹ godzinê œmierci.
Wszystkich braci i siostry z Apostolstwa serdecznie pozdrawiam
z Czech”.
I tak w³aœnie wszystko siê z¹czê³o...
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Matko Bo¿a Górecka
– módl siê za nami
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Temat 2

Sanktuarium Maryjne
w Górce Klasztornej
– centrala Polskiej Filii ADS

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy znam miejsce, w którym znajduje siê centrala Polskiej
Filii ADS?
2. Czy znam symbolikê zawart¹ na Cudownym Obrazie Matki
Bo¿ej Góreckiej?
3. Czy Matka Bo¿a jest dla mnie tylko postaci¹ z obrazu czy
¿yw¹ Osob¹ w moim ¿yciu?

DO PRZEMYŒLENIA…
• Rys historyczny
„Górka Klasztorna le¿y na pó³nocy Polski, niemal w samym
œrodku regionu zwanego Krajna, na niewielkim wzniesieniu pokrytym dêbami. To w³aœnie w tej puszczy, w miejscu dawnego
kultu pogañskiego, w roku 1079 pasterz pas¹cy byd³o, ujrza³ na
ogromnym dêbie Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê. By³o to pierwsze
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objawienie siê Matki Bo¿ej na ziemiach polskich. Po objawieniu,
tryskaj¹ca z pobliskiego Ÿróde³ka woda nabra³a cudownych
w³aœciwoœci. Pierwszy koœció³, prawdopodobnie na polecenie
Boles³awa Krzywoustego, zbudowali tu z dêbowych bali w roku
1111, tzw. «Bracia £ob¿eñscy».
W koœciele tym wisia³ pierwszy obraz Matki Boskiej Góreckiej. W 1225 r. W³adys³aw Odonicz, w³adca tych ziem, oddaje
Górkê oo. cystersom, którzy jednak, mimo b³ogos³awieñstwa
papie¿a Grzegorza IX, nie przyjêli tej darowizny i nie osiedlili
siê w Górce. W latach 1404-1550 sanktuarium opiekowali siê
mieszkaj¹cy w £ob¿enicy oo. augustianie. Niestety, pierwszy
koœció³ zosta³ w 1575 r. podpalony przez protestantkê Urszulê
Krotowsk¹. W 1591 r. protestanci zasypali kamieniami studzienkê z cudown¹ wod¹. Jednak kult Matki Bo¿ej przetrwa³ w tym
œwiêtym miejscu. W roku 1622 sêdzia nakielski, Zygmunt Raczyñski postanowi³ sprowadziæ do Górki oo., bernardynów, dla
których zbudowano drewniany koœció³ i klasztor. To w³aœnie
bernardyni rozbudzili na nowo w tym miejscu kult Matki Bo¿ej
Góreckiej.
W 1648 r. roz poczêto budowê murowanego koœcio³a, który
zosta³ konsekrowany w roku 1728. Nadano mu wówczas tytu³
Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Z roku 1680
pochodzi pierwsza wzmianka o cudownym obrazie Matki Bo¿ej
Góreckiej, namalowanym w warsztatach bernardyñskich.
Najwiêkszym wydarzeniem w Górce w XVII stuleciu by³o
za³o¿enie Bractwa Dobrego Pasterza, którego celem by³o uproszenie dobrej i szczêœliwej œmierci. W wieku XVIII wzrasta religijnoœæ i pobo¿noœæ wiernych w okolicach Górki, wzmaga siê
te¿ ruch pielgrzymkowy. Jest to równie¿ okres wielkich cudów
zdzia³anych za przyczyn¹ Matki Bo¿ej Góreckiej. W po³owie
XIX w., w wyniku kasaty zakonu og³oszonej przez zaborc¹ pruskiego, umiera ostatni z mieszkaj¹cych tu bernardynów.
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W roku 1907 nastêpuje kolejny po¿ar koœcio³a. W nocy z 24
na 25 kwietnia sp³on¹³ o³tarz g³ówny wraz z cudownym obrazem. Prawdopodobnie koœció³ zosta³ najpierw okradziony, a nastêpnie, w celu zatarcia œladów, podpalony. Ks. Leon Raczkowski
bardzo szybko odnowi³ koœció³ i sporz¹dzi³ prowizoryczn¹
kopiê obrazu.
W roku 1923 sanktuarium zyskuje nowych opiekunów –
Misjonarzy Œwiêtej Rodziny. To w³aœnie oni odnowili ¿ycie religijne w Sanktuarium, które od chwili ich przybycia nazwano
Górk¹ Klasztorn¹. W Sanktuarium mieœci³o siê Seminarium
Duchowne oraz redakcja Pos³añca Œwiêtej Rodziny – pisma dla
rodzin katolickich. Obecnie znajduje siê tu Referat Powo³añ
i Apostolstwo Dobrej Œmierci.

• Maryja w wizerunku z Górki Klasztornej
Ka¿de dziecko pierwsze kroki kieruje do matki. Dzieje siê tak
szczególnie wtedy, gdy grozi mu niebezpieczeñstwo lub krzywda.
Tu, na ziemi krajeñskiej ludzie wiedz¹ od 1079 r., ¿e z wa¿nymi
sprawami idzie siê do Matki Bo¿ej Góreckiej. Pewnie dlatego
ju¿ w krótkim czasie po objawieniu, powsta³ pierwszy obraz
Matki Bo¿ej. Przypuszczalnie namalowa³ go artysta ludowy
jeszcze przed 1111 r. Obraz ten przetrwa³ do 1591 r., kiedy sp³on¹³ razem z podpalonym przez kalwinów koœcio³em. Zast¹piono
go dopiero w 1654 r. innym obrazem, który zosta³ spalony wraz
z o³tarzem g³ównym w nocy z 24 na 25 kwietnia 1907 r. Na jego
miejscu umieszczono trzeci wizerunek, jednak¿e niekompletny. Obraz stanowi³y osobno namalowane partie r¹k, nóg i twarzy, które wraz z sukienk¹ tworzy³y ca³oœæ.
Obecnie, w o³tarzu g³ównym znajduje siê kopia spalonego
w 1907 r. Cudownego Obrazu. Obraz ten jest wiêc czwartym
z kolei. Prace nad nim zlecono prof. Jerzemu Hopperowi z Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika
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w Toruniu. Dzie³o zosta³o ukoñczone 15 maja 1954 r. Aktu koronacji dokona³ ks. kardyna³ Stefan Wyszyñski, prymas
Polski. Uroczystoœæ odby³a siê podczas odpustu Zielonych
Œwi¹t, dnia 6 czerwca 1965 r. Zgromadzi³o siê wtedy w Górce
Klasztornej kilkadziesi¹t tysiêcy wiernych. Ksi¹dz prymas
Wyszyñski u¿y³ znamiennych stów: «Ufajmy, Coronata corda
coronat», tzn. «Ukoronowana serca koronuje».
Matka Bo¿a z góreckiego Cudownego Obrazu przedstawiona
jest w ca³ej postaci, zwrócona frontem do wiernych. Stoi bosa na
z³otym pó³ksiê¿ycu, obróconym rogami ku górze. Obraz zosta³
ukoronowany koronami oraz otoczony bordowym materia³em.
Postacie – Pana Jezusa i Matki Bo¿ej – zosta³y przystrojone
srebrnymi sukienkami. Korona Matki Bo¿ej sk³ada siê z trzech
liter «M» opieraj¹cych siê na skrzyd³ach Or³a Bia³ego w koronie. Orze³ ów symbolizuje Polskê, a korona na jego g³owie suwerennoœæ narodu. Powi¹zanie treœci maryjnych z narodowymi
wskazuje na wiêŸ Maryi z Polsk¹, która trwa nieprzerwanie od
wieków.
Nad postaci¹ or³a wplecionych jest siedem b³êkitnych gwiazd
w formie kwiatów, które mówi¹ o Boskiej pe³ni i doskona³oœci.
Koronê zwieñcza znak Matki Bo¿ej – krzy¿ na pó³ksiê¿ycu. Nad
koron¹ Maryi widnieje ³aciñski napis: MILLENIUM POLONIAE
ET CULTUS MARIAE (tysi¹clecie Polski i kultu Maryi). Napis
ten tworzy aureolê Matki Najœwiêtszej i upamiêtnia czas oraz
okazjê koronacji obrazu.
Korona Dzieci¹tka Jezus to litera «M» – oznaczaj¹ca chwa³ê
Maryi, Matki S³owa Wcielonego, przez które wszystko siê sta³o.
Wkomponowane w ni¹ litery «Alfa» i «Omega» wskazuj¹ na
bóstwo i wszechmoc Chrystusa. Korona zwieñczona jest wczesnochrzeœcijañskim krzy¿em. Nimb wokó³ niej powi¹zany jest
z mêczeñsk¹ œmierci¹ Misjonarzy Œwiêtej Rodziny w czasie
okupacji hitlerowskiej. Nimb ten ukszta³towany jest jak korona
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cierniowa, której ciernie mówi¹ o miejscach mêczeñstwa zakonników.
Cudowny Obraz Matki Bo¿ej Góreckiej nie jest zwyk³ym
dzie³em, lecz «oknem», przez które spogl¹da Najœwiêtsza Maryja Panna. Przemawia do wszystkich poprzez zawarte w nim
symbole. Pomaga w doœwiadczaniu wiary w Boga i zawierzania
¿ycia Maryi”1.

1

Z Przewodnika po Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, tekst:
ks. P. Ga³¹zka MSF, Pelplin 2015.
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I Ty, któraœ wspó³cierpia³a, Matko Bolesna
– przyczyñ siê za nami
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Temat 3

Kult Matki Bożej Bolesnej
– patronki dobrej śmierci
w Kościele powszechnym
i w Polsce
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Dlaczego Matka Bo¿a jest nazywana Bolesn¹?
2. Jakie znam nabo¿eñstwa akcentuj¹ce cierpienie Matki Bo¿ej?
3. Dlaczego Matka Bo¿a Bolesna jest patronk¹ dobrej œmierci?

DO PRZEMYŒLENIA…
„Pobo¿noœæ chrzeœcijañska nada³a Najœwiêtszej Maryi Pannie wœród innych tytu³ów tak¿e ten, który mówi o Jej cierpieniach duchowych i fizycznych. Maryja jako Matka Bo¿a Bolesna bra³a udzia³ w zbawczej misji Jezusa Chrystusa. W nawi¹zaniu do bolesnych dla Maryi zdarzeñ z ¿ycia Jezusa rozwin¹³
siê kult, ikonografia oraz bractwa i zgromadzenia poœwiêcone
uczczeniu tej tajemnicy1.
1

J. Wojtkowski, Bolesna Matka Bo¿a, w: Encyklopedia katolicka, t. II, red.
F. Grygl, R. £ukaszyk, Lublin 1985, kol. 755.
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Kult cierpi¹cej duchowo i cieleœnie Maryi na tle misji zbawczej Jej Syna znajduje swoje uzasadnienie w Piœmie Œwiêtym.
Opis Janowy spod krzy¿a potwierdza s³owa Symeona natchnionego Duchem Œwiêtym, skierowane do Maryi w dniu ofiarowania Jezusa w œwi¹tyni: «A Twoj¹ duszê przeniknie miecz»
(£k 2,35). Chrystus nie uwolni³ swej Matki od cierpieñ zwi¹zanych z ludzk¹ egzystencj¹2. W Piœmie Œwiêtym podstaw¹ Jej kultu
jest m.in. siedem g³ównych boleœci, które prze¿ywa³a w swoim
ziemskim ¿yciu. S¹ to: przepowiednia Symeona (£k 2,34-35),
ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-15), zgubienie siê Jezusa (£k 2,43-51), dŸwiganie krzy¿a (£k 23,26-32), ukrzy¿owanie (J 19,25-27),
zdjêcie z krzy¿a (£k 23,50-57) oraz z³o¿enie do grobu (J 19,39-42).
W Bo¿ym planie zbawczym rolê i miejsce Maryi w historii zbawienia stanowi przejœcie od macierzyñstwa fizycznego wzglêdem Jezusa Chrystusa, Boga-Cz³owieka, do macierzyñstwa duchowego, które odnosi siê do ca³ego Koœcio³a. Dokona³a go
Maryja – druga Ewa – przez wyniszczenie na wzór wyniszczenia Chrystusa, w cierpieniu i ofierze z³o¿onej ze swych praw
macierzyñskich (Rdz 3, 15)3.
Teologia cierpieñ Maryi siêga swoimi korzeniami czasów
patrystycznych. Od IV-V w. napotykamy pierwsze pisemne
Ÿród³a dotycz¹ce prze¿yæ Matki Bo¿ej. Staæ duchowo u stóp krzy¿a z Maryj¹ to bardzo stary aspekt modlitwy chrzeœcijañskiej
ju¿ w czasach pierwszych ojców pustyni. Œwiêty Efrem Syryjski
u³o¿y³ lamentacje Maryi stoj¹cej u stóp krzy¿a, na którym przed
chwil¹ umar³ Jej Syn4. Biblijn¹ teologiê Matki Bo¿ej Bolesnej
rozwijali i propagowali równie¿: œw. Ambro¿y, œw. Augustyn,
œw. Anzelm z Canterbury, œw. Bernard z Clairvaux, b³. Henryk
2

3
4
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J. Laurenceau, Boleœci Maryi, w: Ma³y s³ownik maryjny, Warszawa 1987,
s. 12.
J. Wojtkowski, art. cyt., kol. 755.
J. Laurenceau, art. cyt., s. 12.

Suzo i wielu innych5. II Sobór Watykañski w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele Lumen gentium uczy: «Matka Bo¿a Bolesna poczynaj¹c, rodz¹c, karmi¹c Chrystusa, ofiaruj¹c Go
w œwi¹tyni Ojcu i wspó³cierpi¹c z Synem swoim umieraj¹cym
na krzy¿u, w szczególny zaiste sposób wspó³pracowa³a z dzie³em Zbawiciela przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ ¿arliw¹ dla odnowienia nadprzyrodzonego ¿ycia dusz ludzkich. Dlatego to sta³a
siê nam Matk¹ w porz¹dku ³aski»6.
Rozwój nabo¿eñstwa ku czci Matki Bo¿ej Bolesnej dokonywa³ siê spontanicznie pod wp³ywem nadprzyrodzonego zmys³u
wiary. W XIII w. powsta³o pierwsze sanktuarium Matki Bo¿ej
Bolesnej w Marienthal, ufundowane przez Alberta z Wangen.
Œwiêto Matki Bo¿ej Bolesnej by³o okreœlane jako Compassio,
Transfixio, Lamentatio, Intimi dolorem BMV. Jego historia siêga
XV w., czasu wojen husyckich, które sw¹ bezwzglêdnoœci¹
przera¿a³y chrzeœcijañski Zachód. Pierwotnie zaprowadzono je
w Nadrenii. Na synodzie prowincjonalnym w Kolonii wprowadzi³ je w roku 1423 arcybiskup Dyteryk7. Obchodzono je w prowincji koloñskiej w pi¹tek po III Niedzieli po Wielkanocy pod
nazw¹ Commendatio BMV. Szybko rozszerzy³o siê w Holandii
i Skandynawii, a nastêpnie we Francji, Hiszpanii oraz we W³oszech. W Rzymie by³o znane w pierwszej po³owie XVI w., a pod
ró¿nymi nazwami i w ró¿nych terminach obchodzono je z koñcem tego wieku w ca³ej Europie. W 1727 r. papie¿ Benedykt XIII
wprowadzi³ œwiêto Matki Bo¿ej Bolesnej w ca³ym Koœciele, daj¹c mu ryt duplex maius i wyznaczaj¹c dzieñ obchodu, zgodnie

5
6

7

J. Wojtkowski, art. cyt., kol. 755.
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele Lumen gentium
61.
Rok Bo¿y w liturgii i tradycji Koœcio³a Œwiêtego z uwzglêdnieniem obrzêdów
i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej, red. F. Marlewski, Katowice
1931, s. 236.
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z tradycj¹ do minikanów, na pi¹tek przed Niedziel¹ Palmow¹.
Bractwa Matki Bo¿ej Bolesnej obchodzi³y po raz drugi to œwiêto
w innej porze roku.
Na rozpowszechnienie œwiêta mieli wp³yw serwici, którzy
w 1668 r. otrzymali aprobatê Stolicy Apostolskiej na jego obchód
w III niedzielê wrzeœnia. Od 1735 r. œwiêto to objê³o Hiszpaniê,
a papie¿ Pius VII rozszerzy³ je w 1814 r. na ca³y Koœció³, jako
wyraz wdziêcznoœci za swój powrót z niewoli francuskiej, i wyznaczy³ dzieñ œwiêta Matki Bo¿ej Bolesnej na 18 wrzeœnia, zaœ
papie¿ œw. Pius X w 1908 r., przeniós³ je na 15 wrzeœnia,
daj¹c mu ryt II klasy. Papie¿ Pawe³ VI, reformuj¹c kalendarz
rzymski w 1969 r., skasowa³ œwiêto Matki Bo¿ej Bolesnej w pi¹tek przed Niedziel¹ Palmow¹, a œwiêto z 15 wrzeœnia zredukowa³ do wspomnienia obowi¹zkowego. Nowy formularz mszalny
z 1970 r. mówi o wspó³cierpieniu Maryi z Chrystusem, która
pod krzy¿em sta³a siê Matk¹ Koœcio³a.
Poza liturgi¹ rozwinê³y siê koronki do Matki Bo¿ej Bolesnej
w XVI w., ¿ywy ró¿aniec Matki Bo¿ej Bolesnej od XIX w.,
a od roku 1856 znana jest droga Matki Bo¿ej Bolesnej, siedem
pi¹tków przed obu dawniejszymi uroczystoœciami Matki Bo¿ej
Bolesnej, a wrzesieñ sta³ siê Jej miesi¹cem8.
Na podstawie wydarzeñ z ¿ycia Jezusa Chrystusa i Jego Matki
powsta³y rozmyœlania i kazania, modlitwy i pieœni, rozwijane
w ró¿nych zgromadzeniach zakonnych, dotycz¹ce cierpieñ
Maryi. Do nich nale¿y przede wszystkim utwór Stabat Mater,
który by³ w przesz³oœci inspiracj¹ dla wielu dzie³ zarówno literackich, jak i muzycznych.
Cierpienia fizyczne i duchowe Matki Bo¿ej Bolesnej mia³y
równie¿ wp³yw na sztukê malarsk¹ i rzeŸbiarsk¹. Nie ogranicza³a siê ona tylko do elit, zakonów oraz bractw, ale mia³a te¿

8
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J. Wojtkowski, art. cyt., kol. 755.

niekiedy charakter ludowy9. Ikonografia chrzeœcijañska przedstawia³a Matkê Bo¿¹ Bolesn¹ w trojaki sposób. Wizerunki
najdawniejsze pokazuj¹ Matkê Bo¿¹ Bolesn¹ pod krzy¿em
Chrystusa, a trochê póŸniejsze, od wieku XIV, jako Pietê, czyli
Matkê Bo¿¹ trzymaj¹c¹ na kolanach cia³o swojego Syna, zdjêtego z krzy¿a. W tym czasie pojawiaj¹ siê równie¿ obrazy i figury
Matki Bo¿ej Bolesnej z mieczem, który przebija Jej pierœ czy
te¿ serce. Po pewnym czasie w obrazach i figurach Matki Bo¿ej
Bolesnej zaczyna wystêpowaæ wiêcej mieczy, do siedmiu
w³¹cznie10. Popularnoœæ osi¹gnê³a równie¿ forma popiersia,
w której ukazywano z ekspresj¹ twarz i rêce bolej¹cej Maryi.
Dewocyjny charakter maj¹ ikony bizantyjskie, wyobra¿aj¹ce
bolej¹c¹ Maryjê z ma³ym Jezusem w ramionach. Madonna Pasyjna, czczona w Koœciele zachodnim jako Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy, tuli Emanuela, próbuj¹cego ukryæ siê w Jej ramionach przed mêk¹, symbolizowan¹ narzêdziami mêki, trzymanymi przez archanio³ów Micha³a i Gabriela11.
W Polsce œlady kultu Matki Bo¿ej Bolesnej siêgaj¹ pierwszej
po³owy XIV w., z którego to czasu pochodzi Modlitewnik dla
kobiet zawieraj¹cy piêæ modlitw ku czci piêciu boleœci Maryi
(przepowiednia Symeona, pozostanie w Jerozolimie, pojmanie,
ukrzy¿owanie, zdjêcie z krzy¿a wraz ze z³o¿eniem do grobu).
Z XV-wiecznych pieœni ³ysogórskich pochodz¹ ¯ale Matki
Bo¿ej pod krzy¿em. Pos³uchajcie braci mi³a. Drukowany
Msza³ krakowski z 1484 r. zawiera dwa formularze mszalne:
De tribulatione BV oraz De quinque doloribus BMV. Wœród
rêkopisów i starodruków zachowa³y siê teksty specjalnego oficjum, które b¹dŸ do³¹czono do oficjum Mêki Pañskiej, b¹dŸ
9

10
11

H. Wegner, Bolesna Matka Bo¿a w ikonograf ii, w: Encyklopedia katolicka,
t. II, dz. cyt., kol. 757-758.
W. Zaleski, Rok koœcielny, t. II, Warszawa 1993, s. 357.
H. Wagner, art. cyt., kol. 757-760.
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wprowadzono oddzielnie. Zachowa³o siê na przyk³ad oficjum
Quinque graduum Passionis Christi z XVI w. i oficjum Septem dolorum Beatae Mariae Virginis. Liturgia przedtrydencka charakteryzowa³a siê licznymi hymnami i sekwencjami ku
czci Matki Bo¿ej Bolesnej. Stabat Mater ju¿ w XVI w. znalaz³a
siê w Mszale wroc³awskim z 1512 r. i w Mszale krakowskim
z 1532 r. Obok sekwencji Stabat Mater do wyboru by³a druga,
o Matce Bo¿ej Bolesnej: O Mater Christi et Virgo12.
W Polsce wœród praktyk pozaliturgicznych ku czci Matki
Bo¿ej Bolesnej mo¿emy wyró¿niæ modlitwy, godzinki, koronki
i pieœni. Z XVI w. pochodz¹ Godzinki Wspó³bolesnej B³ogos³awionej Panny Maryjej z Synem swoim, zaczynaj¹ce siê od
s³ów «Matko pe³na boleœci, otwórz usta moje, by z ¿alem wspomina³y utrapienie Twoje». Z XVII w. pochodz¹ ¯a³obne treny
Matki Pana Jezusowej siedem boleœci w sobie wyra¿aj¹ce
oraz lament Matki Bo¿ej Ju¿ ciê ¿egnam, najmilszy Synu Chrystusie, a tak¿e Rozmowy duszy z Matk¹ Bolesn¹, które wesz³y w sk³ad Gorzkich ¿ali, œpiewanych po dziœ dzieñ w polskich koœcio³ach13.
Szczególne miejsce wœród praktyk pozaliturgicznych zajmuje
czeœæ cudownych obrazów i figur. W ca³ej Polsce spotykamy
obrazy i rzeŸby Matki Bo¿ej Bolesnej otoczone kultem i czêsto
uwieñczone koronami papieskimi, na przyk³ad w Che³mnie
(1754), Jaros³awiu (1755), w Krakowie u franciszkanów (1908),
Stani¹tkach (1926), Limanowej (1966), Osiecznej (1979), Haczowie i Skulsku (1997). Formê nabo¿eñstwa ludowego maj¹
Dró¿ki Matki Bo¿ej, obchodzone przez pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej14.
12

13
14
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Z. Orawa, Kult Matki Boskiej Bolesnej w Polsce, „Homo Dei” 29(1960),
s. 236.
J. Wojtkowski, art. cyt., kol. 736.
Tam¿e, kol. 735.

Inne znane miejsca kultu Matki Bo¿ej Bolesnej to: Boleszyn
w diecezji toruñskiej, Koœcierzyna w diecezji pelpliñskiej, Obory
w diecezji p³ockiej, M³odzawy Ma³e w diecezji kieleckiej, Rymanów w archidiecezji przemyskiej, Sulis³awice i Radomyœl nad
Sanem w diecezji sandomierskiej, Wielgom³yny w archidiecezji
czêstochowskiej, Œwiêta Woda w archidiecezji bia³ostockiej.
W samym Krakowie cztery koœcio³y: Franciszkanów, Reformatów, œw. Katarzyny i œw. Barbary posiadaj¹ obrazy i cudowne
figury Matki Bo¿ej Bolesnej15.
Kult Matki Bo¿ej Bolesnej w Polsce zakorzeniony by³ w chrystocentryzmie, ³¹cz¹c rozwa¿anie i prze¿ywanie Mêki Chrystusa
i Matki Bo¿ej. S³u¿y³ on pog³êbianiu ducha religijnego w d¹¿eniu do doskona³oœci, za wstawiennictwem Matki Bo¿ej Cierpi¹cej. Nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Bolesnej uczy³o wnikaæ w Mêkê
Chrystusa16 ”.17

15
16

17

Z. Orawa, Kult Matki Boskiej..., art. cyt., s. 236.
G. Przybyszewska, Kult Matki Bo¿ej Bolesnej w Wa³brzychu na tle kultu
maryjnego w Europie, Wroc³aw 1991, mps.
Ks. Krzysztof Moszumañski, Sanktuaria Matki Bo¿ej Bolesnej w diecezji
œwidnickiej, w: Misericordia et veritas. Ksiêga jubileuszowa dla uczczenia
biskupa Ignacego Deca, t. II: W darze, [red. A. Tomko], Wroc³aw 2014,
s. 433-436.
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Œwiêty Józefie
– módl siê za nami
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Temat 4

Św. Józef – patron
dobrej śmierci

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem dlaczego œw. Józef jest patronem dobrej œmierci?
2. Sk¹d wziê³o siê przekonanie, ¿e przy œmierci œw. Józefa byli
obecni Jezus i Maryja?
3. Czy powierzam swoje ¿ycie i moment œmierci œw. Józefowi?

DO PRZEMYŒLENIA…
W Apostolstwie Dobrej Œmierci przyzywamy wstawiennictwa
i pomocy œw. Józefa. Jest On bowiem patronem dobrej œmierci,
o czym œwiadczy oficjalna nauka Koœcio³a Katolickiego oraz
tradycja liturgiczna i pobo¿noœæ ludowa. Spróbujmy choæby
pobie¿nie przyjrzeæ siê tym œwiadectwom.

• Nauczycielski Urz¹d Koœcio³a
Oto g³ówne wypowiedzi Koœcio³a na temat œw. Józefa patrona dobrej œmierci:
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1. List apostolski Motu proprio Bonum sane Benedykt XV o œw.
Józefie z 25 lipca 1920 r., w którym papie¿ przypomina:
„Poniewa¿ jednak œw. Józef jest patronem dobrej œmierci,
przy jego bowiem zejœciu obecny by³ sam Zbawiciel i Matka
Najœwiêtsza, niechaj najczcigodniejsi Bracia nasi biskupi
w szczególny sposób sw¹ powag¹ i wp³ywem popr¹ stowarzyszenia pobo¿ne, które pod opiek¹ œw. Józefa modlitwom
za konaj¹cych siê poœwiêcaj¹, jak bractwo dobrej œmierci,
zejœcia œw. Józefa i konaj¹cych”.
2. Kongregacja Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobo¿noœci ludowej i liturgii. Zasady i wskazania,
z 2002 r.
„Opiece œw. Józefa zawierzaj¹ siê (…) umieraj¹cy, poniewa¿
wed³ug pobo¿nego wierzenia, œw. Józefowi w godzinie Jego
przejœcia [do nieba] towarzyszyli Jezus i Maryja” (nr 220).
„Imiê œw. Józefa pojawia siê w Communicantes Kanonu Rzymskiego i w Litanii do wszystkich Œwiêtych. W Powierzeniu
umieraj¹cych zasugerowane jest wezwanie Œwiêtego Patriarchy i w tym samym miejscu wspólnota modli siê aby dusza
umieraj¹cego, opuœciwszy ten œwiat, znalaz³a mieszkanie
w «pokoju œwiêtego Jeruzalem z Dziewic¹ Maryj¹, Matk¹ Boga,
ze œw. Józefem, ze wszystkimi Anio³ami i Œwiêtymi” (nr 221).
Papie¿ wspomina tak¿e o Litanii do œw. Józefa, zaaprobowanej przez œw. Piusa X, w której Opiekuna Pana Jezusa wzywa
siê jako „patrona umieraj¹cych” (nr 222).
3. Katechizm Koœcio³a Katolickiego
„Koœció³ zachêca nas do przygotowania siê na godzinê naszej
œmierci («Od nag³ej i niespodziewanej œmierci wybaw nas,

26

Panie» (staro¿ytna Litania do Wszystkich Œwiêtych), do proszenia Matki Bo¿ej, by wstawia³a siê za nami «w godzinê
œmierci naszej» (modlitwa Zdrowaœ Maryjo), oraz do powierzenia siê œwiêtemu Józefowi, patronowi dobrej œmierci”
(nr 1014).

• G³os Tradycji
Ale sk¹d pochodzi owo „pobo¿ne wierzenie” potwierdzone
przez oficjalne dokumenty Koœcio³a, wed³ug którego przy œmierci
œw. Józefa byli obecni Jezus i Maryja? Jako Ÿród³o tego przekonania wskazuje siê apokryf zatytu³owany Legenda o œw. Józef ie
Cieœli, czyli pobo¿ny tekst wczesnochrzeœcijañskiej literatury
ludowej. Powsta³ w zwi¹zku z rozwojem nabo¿eñstwa do œw.
Józefa w Egipcie najprawdopodobniej ok 400 r. w j. greckim,
jednak zachowa³ siê w ca³oœci w dialekcie j. koptyjskiego1.
Zamieszczamy fragmenty polskiego przek³adu tego apokryfu, gdy¿ bardzo obrazowo przedstawiaj¹ wyobra¿enie pierwszych
chrzeœcijan o ostatnich chwilach ¿ycia œw. Józefa. Jednak czytaj¹c ten tekst trzeba pamiêtaæ, i¿ nie jest to tekst Pisma Œwiêtego
ani „reporta¿” z ostatnich chwil ¿ycia œw. Józefa, dlatego nie
mo¿na traktowaæ go dos³ownie.
„Wstêp. Takie jest oto odejœcie z cia³a [duszy] naszego ojca,
Józefa, cieœli, ojca Chrystusa wzglêdem cia³a, który prze¿y³ sto
jedenaœcie lat. Nasz Zbawiciel opowiada³ ca³e Jego ¿ycie Aposto³om na Górze Oliwnej, sami zaœ Aposto³owi spisali te wypowiedzi, umieœcili je w bibliotece w Jerozolimie […]

1

Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, cz. 2. Œw. Józef i Œw.
Jan Chrzciciel. Mêka i zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowziêcie Maryi,
red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 559-560.
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Choroba Józefa. Zdarzy³o siê jednak po tym wszystkim,
i¿ uda³ siê do Nazaretu, do miasta, w którym mieszka³, i zaniemóg³ na chorobê, na któr¹ musia³ umrzeæ, jak postanowiono
ka¿demu cz³owiekowi. A choroba Jego by³a ciê¿sza ni¿ kiedykolwiek, gdy by³ chory, od dnia, w którym narodzi³ siê na œwiat
[…]
Wszystkie zaœ dni mojego ojca Józefa, starca b³ogos³awionego, wynosz¹ sto jedenaœcie lat, zgodnie z tym, co zarz¹dzi³
mój dobry ojciec. Natomiast dzieñ, w którym odszed³ z cia³a,
jest dwudziestego szóstego miesi¹ca Epep. Wtedy to wyborne
z³oto, którym jest cia³o mojego ojca Józefa, rozpoczê³o siê przekszta³caæ, a srebro, którym jest umys³ oraz m¹droœæ, siê odmieni³o. Zapomina³ on jeœæ i piæ, a jego znajomoœæ obróci³a siê
w b³¹d. Zdarzy³o siê jednak dwudziestego szóstego miesi¹ca
Epep, gdy zajaœnia³o œwiat³o, ¿e popad³ w wielka trwogê na swoim
pos³aniu, westchn¹³ g³êboko, wyda³ okrzyk w wielkiej trwodze,
mówi¹c tymi s³owy: «[…] Zaprawdê to jest wielka trwoga, któr¹
widzia³em u mojego ojca Jakuba, gdy odchodzi³ z cia³a; jest to ta
sama, która dziœ przysz³a na mnie biednego! Lecz Jezus, Bóg,
poœrednik mojej duszy i mojego cia³a wykonuje swoj¹ wolê nade
mn¹».
Rozmowa z Jezusem. Kiedy jednak mój kochany ojciec
Józef to powiedzia³, wsta³em, poszed³em do niego, le¿¹cego
w trwodze swojej duszy oraz swego ducha, mówi¹c mu: «B¹dŸ
pozdrowiony, mój kochany ojcze Józefie, ty, którego staroœæ
jest szacowna i równoczeœnie b³ogos³awiona». On odpowiedzia³
w wielkiej, œmiertelnej bojaŸni, mówi¹c mi: «B¹dŸ pozdrowiony
wielekroæ mój kochany synu! Oto moja dusza uspokoi³a siê
we mnie na krótki czas, gdy us³ysza³em Twój g³os.
Jezu, mój Panie, Jezu, mój prawdziwy królu, Jezu, mój dobry
i mi³osierny zbawicielu, Jezu, wyzwolicielu, Jezu sterniku, Jezu,
obroñco, Jezu, który [utrzymujesz] wszystko w swojej dobroci,
Jezu, którego imiê jest s³odkie w ustach ka¿dego i bardzo ³agodne,
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Jezu, oko widz¹ce, Jezu, ucho s³ysz¹ce w prawdzie: wys³uchaj
mnie dziœ, mnie Twojego s³ugê, gdy Ciê proszê, wylewaj¹c ³zy
przed Tob¹.
Ty jesteœ Bogiem w prawdzie, Ty jesteœ Panem w prawdzie,
jak mi to czêsto mówi³ anio³. […] Ty jesteœ Jezus Chrystus, zbawiciel mojej duszy i mojego cia³a i mojego ducha, nie potêpiaj
mnie, Twojego s³ugi, dzie³a r¹k Twoich». […]
Przed œmierci¹ Józefa. Kiedy jednak powiedzia³ to mój
ojciec Józef, nie mog³em nie wylaæ ³ez i p³aka³em, widz¹c jak
œmieræ nad nim zapanowa³a i s³ysz¹c te nieszczêsne s³owa,
które mi mówi³. I nastêpnie, o moi bracia, pomyœla³em o mojej
œmierci na krzy¿y dla zbawienia ca³ego œwiata.
A moja kochana matka Maryja, której imiê jest s³odkie
w ustach ka¿dego, który mnie kocha, powstawszy powiedzia³¹
do mnie w wielkim zmartwieniu: «Biada mi, mój kochany synu,
pewnie umrze Józef, m¹¿ szacowny i b³ogos³awionej staroœci,
twój kochany i czcigodny ojciec wedle cia³a?» Powiedzia³em jej:
«O moja kochana matko, któ¿ spoœród ludzi, którzy nosz¹ cia³o,
nie zakosztuje œmierci? Œmieræ bowiem jest w³adczyni¹ ca³ej
ludzkoœci, o moja matko b³ogos³awiona: ty tak¿e musisz umrzeæ
jak ka¿dy cz³owiek. Czy to bêdzie Józef, mój ojciec, czy ty, moja
matko b³ogos³awiona – wasza œmieræ nie jest œmierci¹, lecz
wiecznym, nieustannym ¿yciem. Równie¿ ja sam umrê za wszystkich z powodu cia³a œmiertelnego, które nosi³em. Teraz jednak,
o moja matko kochana, powstañ, wejdŸ do b³ogos³awionego
starca Józefa, a¿ poznasz wyrok, który przyjdzie na niego z wysoka».
A ona powstawszy wesz³a do pomieszczenia, gdzie le¿a³
i znalaz³a go, gdy objawi³ siê ju¿ nad nim znak œmierci. Ja zaœ
sam, moi kochani, usiad³em u jego g³owy, a moja matka, Maryja,
usiad³a u jego stóp. Chocia¿ skierowa³ on swoje oczy na moje
oblicze, nie by³ ju¿ w stanie rozmawiaæ, poniewa¿ godzina œmierci
panowa³a nad nim. Kiedy póŸniej skierowa³ swoje oczy ku górze,

29

wyda³ g³êboki jêk. Ja trzyma³em jego rêce i nogi d³u¿szy czas,
podczas gdy on patrzy³ na mnie i b³aga³ Mnie: «Nie pozwól, aby
mnie zabrali».
Ja k³ad¹c moj¹ rêkê na jego serce, wyczu³em ¿e jego dusza
dosz³a do jego gard³a, aby j¹ zabrano z jego cia³a. Lecz jeszcze
nie wype³ni³a siê ostatnia godzina, aby œmieræ nadesz³a; inaczej
by nie zwleka³a poniewa¿ zaprawdê towarzyszy³a jej trwoga
i za³amanie oraz p³acz i wyniszczenie, które ja poprzedzaj¹.
Kiedy moja kochana matka zobaczy³a, jak dotykam jego cia³a,
ona tak¿e, dotykaj¹c jego stóp wyczu³a, jak tchnienie gor¹czki
ustawa³o, opuszczaj¹c je. Powiedzia³a Mi szczerze: «Dziêki niech
bêd¹ Tobie, mój kochany synu, poniewa¿ od tej godziny, kiedy
po³o¿y³eœ swoj¹ rêkê na jego ciele, opuœci³a go gor¹czka. Oto
jego stopy i jego piszczele s¹ zimne jak lód». […] Ja sam i moja
dziewicza matka Maryja, p³akaliœmy […] poniewa¿ naprawdê
nadesz³a godzina œmierci.
Œmieræ nadchodzi na Józefa. Ja tymczasem, spogl¹daj¹c na
stronê po³udniow¹, zobaczy³em [jak] œmieræ zbli¿a³a siê do domu.
Postêpowa³ za ni¹ Amente [uosobienie œmierci, czêsto wystêpuj¹cy w apokryfach], który jest jej narzêdziem, oraz diabe³; równoczeœnie szed³ za nim nieprzeliczony t³um dziesiêtników przybranych w ogieñ, z których ust wychodzi³y dym i siarka. A mój
ojciec, Józef, patrz¹c widzia³, jak oni szli za ni¹ pe³ni gniewu
przeciw niemu; nape³niaj¹ oni bowiem swoje oblicze gniewem
przeciw ka¿dej duszy, która wychodzi z cia³a, szczególnie [przeciw] grzesznikom, w których znajduj¹ ma³¹ cz¹stkê siebie.
Kiedy [m¹¿] szacownej staroœci zobaczy³, ¿e œmieræ by³a razem z nimi, zap³aka³y jego oczy. W owej godzinie dusza mojego
ojca Józefa wybuch³a wielkim wzdychaniem szukaj¹c miejsca
schronienia, aby siê uratowaæ. Kiedy us³ysza³em jêk mojego ojca
– poniewa¿ spostrzeg³ moce, których nigdy nie widzia³ – wsta³em natychmiast gro¿¹c diab³u [i] wszystkim, którzy z nim byli.
Oni zaœ wszyscy uciekli ze wstydem i wielk¹ trwog¹.
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¯aden cz³owiek, z tych którzy siedzieli wokó³ mojego ojca
Józefa, równie¿ moja matka, Maryja, nie wiedzieli o tych wszystkich strasznych zgrajach, które chodz¹ za dusz¹ cz³owieka.
Œmieræ jednak przestraszy³a siê, kiedy ujrza³a, i¿ zagrozi³em
mocom ciemnoœci wyrzucaj¹c je, aby ¿adna z tych mocy nie
by³a nad nim. Ja natomiast powstawszy, wznios³em w tym momencie modlitwê do mojego wielce mi³osiernego Ojca:
Modlitwa Jezusa za Józefa. «Mój Ojcze i Ojcze wszelkiego
mi³osierdzia, Ojcze prawdy, oko widz¹ce, ucho s³ysz¹ce wys³uchaj Twojego ukochanego Syna – ja nim jestem, gdy proszê
Ciebie za dzie³em r¹k Twoich, za moim ojcem Józefem, abyœ
i pos³a³ wielki chór anio³ów z Micha³em, zarz¹dc¹ dóbr, i Gabrielem, dobrym pos³añcem œwiat³a, aby szli z dusz¹ mojego ojca
Józefa, a¿ minie on siedem eonów ciemnoœci, a tak¿e aby ona
nie chodzi³a po tych w¹skich drogach, które s¹ straszne do przebycia. Nape³nia wielkim strachem ujrzenie potêg stoj¹cych na
nich, [zw³aszcza ¿e] rzeka ognista jest wzburzona w tym miejscu jak fale morskie. Dlatego b¹dŸ mi³osierny dla duszy mojego
ojca Józefa, gdy przyjdzie do twoich œwiêtych r¹k, bo jest to godzina, w której potrzebuje on mi³osierdzia». Mówiê Wam, moi
czcigodni bracia i b³ogos³awieni Aposto³owie, i¿ ka¿dy z ludzi,
który siê narodzi³ na œwiat, który pozna³ dobro i z³o, jeœli spêdzi
swój czas wisz¹c na powiekach moich oczu, potrzebuje mi³osierdzia mojego dobrego Ojca, gdy dojdzie do godziny œmierci
i do przebycia szlaku wêdrownego oraz do strasznego trybuna³u
i obrony. Lecz Ja, chcê wróciæ do odejœcia z cia³a mojego ojca
Józefa, sprawiedliwego starca.
Anio³owie prowadz¹ duszê Józefa do raju. Po¿egna³em go,
kiedy on odda³ swojego ducha. Anio³owie wziêli jego duszê zawijaj¹c ja w przeœcierad³o z czysto jedwabnego bisioru. Kiedy
wszed³em, usiad³em przy niem. Nikt jednak z ludzi siedz¹cych
wokó³ niego nie wiedzia³, ¿e on umar³. Ja spowodowa³em, ¿e
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Micha³ i Gabriel strzegli jego duszy ze wzglêdu na moce znajduj¹ce siê na drodze, i dlatego anio³owie œpiewali przed ni¹, a¿
przekazali ja mojemu dobremu Ojcu.
Zawiadomienie o œmierci Józefa. Ja natomiast wróciwszy
do cia³a mojego ojca Józefa z³o¿onego niby pusta marnoœæ zacisn¹³em jego oczy i zamkn¹³em je oraz usta, [a] wstaj¹c spogl¹da³em na niego. […] Ja powiedzia³em […]: «Naprawdê umar³,
lecz œmieræ mojego ojca Józefa nie jest œmierci¹ lecz ¿yciem
wiecznym».
Wielkie s¹ bowiem rzeczy, które otrzyma mój kochany ojciec
Józef, bo od momentu, gdy jego dusza odesz³a z cia³a, zakoñczy³o
siê dla niego wszelkie cierpienie. Wszed³ do królestwa wiecznego
zostawiaj¹c za sob¹ ciê¿ar cia³a, zostawiaj¹c za sob¹ ten œwiat
pe³en wszelkiego cierpienia i wszelkiego starania oraz pustki;
wszed³ do miejsca spoczynku mojego Ojca, który jest w niebiesiech, niezniszczalnych na wieki” 2.

2
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Legenda o œw. Józef ie Cieœli (przek³ad i opracowanie ks. T. Hergesel),
w: Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryf iczne, cz. 2. Œw. Józef
i Œw. Jan Chrzciciel. Meka i zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowziêcie
Maryi, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 560-577.

Temat 5

Św. Michał Archanioł
– patron dobrej śmierci
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Co oznacza imiê Micha³?
2. Co jest atrybutem, symbolem
œw. Micha³a Archanio³a?
3. Dlaczego œw. Micha³ Archanio³
jest patronem dobrej œmierci?

DO PRZEMYŒLENIA…
Apostolstwo Dobrej Œmierci
obra³o sobie tak¿e jednego z ArchaŒw. Michale Archaniele
nio³ów na swojego patrona – Archa– módl siê nad nami
nio³a Micha³a. Kim jest?
„Anio³owie s¹ istotami ze swej natury ró¿nymi od ludzi.
Nale¿¹ do stworzeñ, s¹ nam bliscy, dlatego Koœció³ obchodzi ich
œwiêto. Do ostatniej reformy kalendarza koœcielnego (z 14 lutego 1969 r.) istnia³y trzy odrêbne œwiêta: œw. Micha³a czczono
29 wrzeœnia, œw. Gabriela – 24 marca, a œw. Rafa³a – 24 paŸdziernika. Obecnie wszyscy trzej archanio³owie s¹ czczeni wspólnie.
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Archanio³ Micha³ depcze bestiê. W tradycji chrzeœcijañskiej
Micha³ to pierwszy i najwa¿niejszy spoœród anio³ów (Dn 10,13;
12,1; Ap 12,7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imiê Mika’el znaczy «Któ¿ jak Bóg». Wed³ug tradycji, kiedy Lucyfer zbuntowa³ siê przeciwko Bogu i do buntu
namówi³ czêœæ anio³ów, Archanio³ Micha³ mia³ wyst¹piæ i z okrzykiem «Któ¿ jak Bóg» wypowiedzieæ wojnê szatanom.
W Piœmie Œwiêtym piêæ razy jest mowa o Michale. W ksiêdze
Daniela jest nazwany «jednym z przedniejszych ksi¹¿¹t nieba»
(Dn 13,21) oraz «obroñc¹ ludu izraelskiego» (Dn 12,1). Œw. Jan
Aposto³ okreœla go w Apokalipsie jako stoj¹cego na czele duchów niebieskich, walcz¹cego z szatanem (Ap 12,7). Œw. Juda
Aposto³ podaje, ¿e jemu w³aœnie zosta³o zlecone, by strzeg³ cia³a
Moj¿esza po jego œmierci (Jud 9). Œw. Pawe³ Aposto³ równie¿
o nim wspomina (2Tes 4,16). Jest uwa¿any za anio³a sprawiedliwoœci i s¹du, ³aski i zmi³owania. Jeszcze bardziej znaczenie
œw. Micha³a akcentuj¹ ksiêgi apokryficzne: Ksiêga Henocha,
Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Moj¿esza, w których Micha³ wystêpuje jako najwa¿niejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bo¿ych odnoœnie ziemi, rodzaju ludzkiego
i Izraela. Micha³ jest ksiêciem anio³ów, jest anio³em s¹du i Bo¿ych kar, ale te¿ anio³em Bo¿ego mi³osierdzia. Pisarze wczesnochrzeœcijañscy przypisuj¹ mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uwa¿aj¹ go za anio³a od szczególnie wa¿nych zleceñ Bo¿ych. Pisz¹ o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus.
Jako praepositus paradisi ma wa¿yæ dusze na S¹dzie Ostatecznym. Jest czczony jako obroñca Ludu Bo¿ego i dlatego Koœció³,
spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papie¿ Leon
XIII ustanowi³ osobn¹ modlitwê, któr¹ kap³ani odmawiali po
Mszy œw. z ludem do œw. Micha³a o opiekê nad Koœcio³em.
Kult œw. Micha³a Archanio³a jest w chrzeœcijañstwie bardzo
dawny i ¿ywy. Siêga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, ¿e
we Frygii, w Ma³ej Azji, œw. Micha³ mia³ siê objawiæ w Cheretopa
i na pami¹tkê zostawiæ cudowne Ÿród³o, do którego œpieszy³y
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liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium by³o w Chone,
w osadzie odleg³ej 4 km od Kolosów, które nosi³o nazwê «Michelion». W Konstantynopolu kult œw. Micha³a by³ tak ¿ywy, ¿e
posiada³ on tam ju¿ w VI w. a¿ 10 poœwiêconych sobie koœcio³ów, a w IX w. koœcio³ów i klasztorów pod jego wezwaniem by³o
tam ju¿ 15. Sozomenos i Nicefor wspominaj¹, ¿e nad Bosforem
istnia³o sanktuarium œw. Micha³a, za³o¿one przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaœ Konstantynopolu w V w. istnia³
obraz œw. Micha³a, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sob¹ cz¹stkê oliwy z lampy p³on¹cej przed tym obrazem, gdy¿ wed³ug ich
opinii mia³a ona w³asnoœci lecznicze. W Etiopii ka¿dy 12. dzieñ
miesi¹ca by³ poœwiêcony œw. Micha³owi.
W Polsce powsta³y dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem œw. Micha³a: mêskie (michalitów) i ¿eñskie (michalitek), za³o¿one przez b³ogos³awionego Bronis³awa Markiewicza (+ 1912,
beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Œw. Micha³ Archanio³ jest patronem Cesarstwa Rzymskiego,
Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec,
Wêgier i Ma³opolski; diecezji ³om¿yñskiej; Amsterdamu, £añcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto tak¿e mierniczych,
radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, z³otników, ¿o³nierzy. Przyzywany jest tak¿e jako opiekun dobrej œmierci”1.
Sk¹d wziê³o siê przekonanie, ¿e jest patronem umieraj¹cych?
Wydaje siê, ¿e wynika to z tego, i¿ Pismo Œwiête i Tradycja na
kilka sposobów wi¹¿¹ Micha³a Archanio³a z ¿yciem wiecznym
cz³owieka, rajem i umieraniem.
Przede wszystkim nale¿y wspomnieæ, i¿ teologia wczesnochrzeœcijañska uwa¿a³a go za stra¿nika raju oraz anio³a wa¿¹cego
dusze podczas S¹du Ostatecznego. Poza tym od IV w. kult
1

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3
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Micha³a Archanio³a szerzy³ siê w Syrii i Egipcie gdzie tytu³owano go m.in. jako psychopompos czyli przewodnika prowadz¹cego dusze do Boga.
W apokryfach opisuj¹cych Zejœcie Chrystusa do otch³ani
Archanio³ Micha³ przejmuje od Jezusa wyprowadzonych i uwolnionych z piek³a Adama i patriarchów by bezpiecznie towarzyszyæ im a¿ do bram Edenu. W literaturze apokryficznej spe³nia³
jeszcze jedno zaszczytne zadanie – w³aœnie jemu Jezus przekazuje duszê Matki Boskiej któr¹ ma przenieœæ do nieba, niekiedy
ma za zadanie umieœciæ cia³o zmar³ej Marii w raju pod drzewem ¿ycia.
Ksi¹¿ê i wódz wojsk anielskich jest tak¿e tym, który toczy
odwieczn¹ i zwyciêsk¹ walkê ze smokiem, czyli Szatanem, który zw³aszcza w ostatnich chwilach ¿ycia cz³owieka stara siê przechwyciæ jego duszê, aby zatraciæ j¹ w piekle. Dlatego œw. Archanio³ Micha³ jako orêdownik dobrej œmierci jest przyzywany
zw³aszcza w chwili konania, gdy cz³owiek mo¿e byæ kuszony do
grzechu rozpaczy. To on tak¿e nawiedza pokutuj¹ce w czyœæcu
dusze, aby je pocieszaæ, a te które zakoñczy³y pokutê, przeprowadza do nieba i przedstawia Bogu.
W ikonografii Archanio³ Micha³ przedstawiany by³ najczêœciej w scenie S¹du Ostatecznego, w trakcie wa¿enia dusz b¹dŸ
jako pogromca smoka – apokaliptycznej bestii. W tym drugim
ujêciu, przybrany w zbrojê staje siê jednym z popularnych œwiêtych rycerzy pokonuj¹cych z³o (obok œw. Jerzego, œw. Teodora,
œw. Demetriusza). Do atrybutów Archanio³a Micha³a nale¿a³y
krzy¿, lanca, waga, miecz, tarcza, smok u stóp i tarcza z napisem Quis ut Deus (Któ¿ jak Bóg)2.

2
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Micha³ Archanio³, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol.
805-812; http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3; http://frombork.art.pl/pl/patroni-dobrej-smierci/; http://dobrasmierc.blogspot.com/
2012/10/patroni-dobrej-smierciczesc-1.html

Temat 6

Św. Tereska od Dzieciątka Jezus
– patronka dobrej śmierci
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Kim by³a œw. Ma³a Tereska?
2. Dlaczego Œwiêta na obrazach
przedstawiana jest z bukietem
ró¿?
3. Dlaczego œw. Tereska jest patronk¹ dobrej œmierci?

DO PRZEMYŒLENIA…
„Œwiêta Teresa od Dzieci¹tka JeŒw. Tereso
zus, zwana tak¿e Ma³¹ Teresk¹ (dla
– módl siê nad nami
odró¿nienia od œw. Teresy z Avila,
zwanej Wielk¹) albo Teres¹ z Lisieux, urodzi³a siê w Alencon
(Normandia) w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewi¹te
dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy mia³a 4 lata, umar³a jej matka.
Wychowaniem dziewcz¹t zaj¹³ siê ojciec. Teresa po œmierci matki
obra³a sobie za matkê Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê. W tym samym roku (1877) ojciec przeniós³ siê z piêcioma swoimi córkami do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywa³a u sióstr
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benedyktynek w Lisieux, które w swoim opactwie mia³y tak¿e
szko³ê z internatem dla dziewcz¹t.
25 marca 1883 r. dziesiêcioletnia Teresa zapad³a na ciê¿k¹
chorobê, która trwa³a do 13 maja. Jak sama wyzna³a, uzdrowi³a
j¹ cudownie Matka Bo¿a. W roku 1884 Teresa przyjê³a pierwsz¹
Komuniê œwiêt¹. Odt¹d przy ka¿dej Komunii œwiêtej powtarza³a
z radoœci¹: «Ju¿ nie ja ¿yjê, ale ¿yje we mnie Jezus». W tym
samym roku otrzyma³a sakrament bierzmowania.
Przez ponad rok drêczy³y j¹ powa¿ne skrupu³y. Jak sama
wyzna³a, uleczenie z tej duchowej choroby zawdziêcza³a swoim
trzem siostrom i bratu, którzy zmarli w latach niemowlêcych.
W pamiêtniku zapisa³a, ¿e w czasie pasterki w noc Bo¿ego Narodzenia prze¿y³a «ca³kowite nawrócenie». Postanowi³a zupe³nie zapomnieæ o sobie, a oddaæ siê Jezusowi i sprawie zbawienia
dusz. Zaczê³a odczuwaæ gorycz i wstrêt do przyjemnoœci i ponêt ziemskich. Ogarnê³a j¹ têsknota za modlitw¹, rozmow¹
z Bogiem. Odt¹d zaczê³a siê jej wielka droga ku œwiêtoœci. Mia³a
wtedy zaledwie 13 lat (…)
Prze³o¿ona jednak, widz¹c w¹t³¹ i bardzo m³od¹ panienkê,
nie przyjê³a Teresy, obawiaj¹c siê, ¿e nie przetrzyma ona tak
trudnych i surowych warunków ¿ycia. Teresa jednak nie da³a za
wygran¹; uda³a siê z proœb¹ o pomoc do miejscowego biskupa.
Ten jednak zas³oni³ siê prawem koœcielnym, które nie zezwala
w tak m³odym wieku wstêpowaæ do zakonu. W tej sytuacji
dziewczyna nak³oni³a ojca, by pojecha³ z ni¹ do Rzymu. Leon
XIII obchodzi³ w³aœnie z³oty jubileusz swojego kap³añstwa
(1887). Teresa upad³a przed nim na kolana i zawo³a³a: «Ojcze
œwiêty, pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mog³a
wst¹piæ do Karmelu w piêtnastym roku ¿ycia». Papie¿ nie chcia³
jednak uczyniæ wyj¹tku. Teresa chcia³a siê wyt³umaczyæ, ale
gwardia papieska usunê³a j¹ si³¹, by tak¿e inni mogli – zgodnie
z ówczesnym zwyczajem – uca³owaæ nogi papie¿a.
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Marzenie Teresy spe³ni³o siê dopiero po roku. Zosta³a przyjêta najpierw w charakterze postulantki, potem nowicjuszki.
Zaraz przy wejœciu do klasztoru uczyni³a postanowienie: «Chcê
byæ œwiêt¹». W styczniu 1889 r. odby³y siê jej ob³óczyny i otrzyma³a imiê: Teresa od Dzieci¹tka Jezus i od Œwiêtego Oblicza. Jej
drugim postanowieniem by³o: «Przyby³am tutaj, aby zbawiaæ
dusze, a nade wszystko, by siê modliæ za kap³anów». W roku
1890 z³o¿y³a uroczyst¹ profesjê. W dwa lata potem po raz ostatni odwiedzi³ siostrê Teresê ojciec. Cierpia³ ju¿ wtedy na zaburzenia umys³owe, ale rozpozna³ córkê i powiedzia³ do niej na
po¿egnanie: «W niebie». Prze³o¿ona pozna³a siê na niezwyk³ych
cnotach m³odej siostry, skoro zaledwie w trzy lata po z³o¿eniu
œlubów wyznaczy³a j¹ na mistrzyniê nowicjuszek. Obowi¹zek
ten Teresa spe³nia³a do œmierci, to jest przez cztery lata.
W zakonnym ¿yciu zadziwia³a jej dojrza³oœæ duchowa. Stara³a
siê doskonale spe³niaæ wszystkie, nawet najmniejsze obowi¹zki.
Nazwa³a tê drogê do doskona³oœci «ma³¹ drog¹ dzieciêctwa
Bo¿ego». Widz¹c, ¿e mi³oœæ Boga jest zapomniana, odda³a siê
Bogu jako ofiara za zbawienie œwiata. Swoje prze¿ycia i cierpienia opisa³a w ksiêdze Dzieje duszy.
Œwiêta Teresa z Lisieux, zanim zapad³a na œmierteln¹ chorobê, by³a wyj¹tkowo surowo traktowana przez prze³o¿on¹, która
uwa¿a³a, ¿e dziewczyna lekkomyœlnie i niepowa¿nie zg³osi³a siê
do Karmelu. Jej sta³y uœmiech bra³a za lekkie traktowanie swojej
profesji. Tak¿e zakonnica, któr¹ siê s. Teresa opiekowa³a z racji
jej wieku i kalectwa, nie umia³a zdobyæ siê na s³owo podziêki,
ale czêsto j¹ ruga³a i mno¿y³a swoje wymagania. Teresa cieszy³a
siê z tych krzy¿y, bo widzia³a w nich piêkny prezent, jaki mo¿e
z³o¿yæ Bogu” 1.
Trudno dotrzeæ do informacji na temat oficjalnego uznania
œw. Tereski od Dzieci¹tka Jezus za patronkê dobrej œmierci.
1

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-01a.php3
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Jednak¿e czytelnika Jej biografii mog¹ poruszyæ do g³êbi dwa
fakty, które jednoczeœnie potwierdzaj¹, ¿e nie myli siê ten, kto
Ma³¹ Œwiêt¹ prosi o uproszeni ³aski dobrej œmierci. Chodzi
mianowicie o: skuteczn¹ modlitwê o nawrócenie przed œmierci¹ mordercy i prze¿ywanie z wiar¹ w ¿ycie wieczne choroby
i agonii.
1. Modlitwa za mordercê. Maj¹c 14 lat Tereska us³ysza³a,
¿e „skazano na œmieræ g³oœnego bandytê, który by³ postrachem
ca³ej okolicy, Pranziniego. Teresa dowiedzia³a siê z gazet, ¿e
zbrodniarz ani myœli pojednaæ siê z Panem Bogiem. Postanowi³a
zdobyæ jego duszê dla Jezusa. Zaczê³a siê serdecznie modliæ
o jego nawrócenie. Ofiarowa³a te¿ w jego intencji specjalne pokuty i umartwienia. Wo³a³a: «Jestem pewna, Bo¿e, ¿e przebaczysz temu biednemu cz³owiekowi (...). Oto mój pierwszy grzesznik. Dla mojej pociechy spraw, aby okaza³ jakiœ znak skruchy».
Nadszed³ czas egzekucji, lecz bandyta nawet wtedy odrzuci³
kap³ana. A jednak ku zdziwieniu wszystkich, kiedy mia³ podstawiæ g³owê pod gilotynê, nagle zwróci³ siê do kap³ana, poprosi³
o krzy¿ i zacz¹³ go ca³owaæ. Na wiadomoœæ o tym Teresa zawo³a³a szczêœliwa: «To mój pierwszy syn!»”2.
2. Wiara w obliczu œmierci. „Na rok przed œmierci¹ zaczê³y
pojawiaæ siê u Teresy pierwsze objawy daleko ju¿ posuniêtej gruŸlicy: wysoka gor¹czka, os³abienie, zanik apetytu, a nawet krwotoki. Pierwszy krwotok zaalarmowa³ klasztor w nocy z Wielkiego
Czwartku na Wielki Pi¹tek. Mimo to siostra Teresa spe³nia³a
nadal wszystkie zlecone jej obowi¹zki: mistrzyni, zakrystianki
i opiekunki jednej ze starszych sióstr. Zima w roku 1896/1897
by³a wyj¹tkowo surowa, klasztor zaœ by³ nie ogrzewany. Teresa
prze¿ywa³a prawdziwe tortury. Nêka³ j¹ uci¹¿liwy kaszel i dusz2
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noœæ. Prze³o¿ona zlekcewa¿y³a jej stan. Nie oddano jej do infirmerii ani nie wezwano lekarza. Uczyniono to dopiero wtedy, kiedy
stan by³ ju¿ beznadziejny. Jeszcze wówczas zastosowano wobec
chorej drakoñskie œrodki, takie jak stawianie baniek. Z poranionymi plecami i piersiami musia³a iœæ do normalnych zajêæ i pokut
zakonnych, nawet do prania. Do infirmerii pos³ano j¹ dopiero w
lipcu roku 1897, gdzie przez kilkanaœcie tygodni doœwiadcza³a
niezwyk³ych m¹k zwi¹zanych nie tylko z bólem fizycznym ale i
kryzysem wiary” 3. Potwierdza to nastêpuj¹ce œwiadectwo:
„Na kilkanaœcie dni przed œmierci¹ S³u¿ebnica Bo¿a rzek³a:
«Pragnê œmierci z mi³oœci, tak jak umiera³ Jezus na krzy¿u». Pragnienie jej zosta³o ca³kowicie spe³nione: konaniu jej towarzyszy³y ciemnoœci i trwoga. A jednak czy¿ nie do niej mo¿na zastosowaæ przepowiedniê œw. Jana od Krzy¿a, tycz¹c¹ siê dusz
trawionych mi³oœci¹ Bo¿¹: «Œmieræ sprawiedliwych jest drog¹
przed oblicznoœci¹ Bo¿¹ (Ps 115), gdy¿ wtedy to wszystkie bogactwa duszy ³¹cz¹ siê razem w falach mi³oœci i zlewaj¹ siê w
jedno z oceanem mi³oœci Bo¿ej» (¯ywy p³omieñ mi³oœci, 1,6.).
Zaraz po b³ogos³awionej œmierci radoœæ ostatniej chwili odbi³a siê na jej obliczu, niewypowiedziany uœmiech opromieni³
jej twarz” 4.
30 wrzeœnia 1897 roku Ma³a Tereska zmar³a, zapowiedziawszy: „Chcê, przebywaj¹c w niebie, czyniæ dobro na ziemi.
Po œmierci spuszczê na ni¹ deszcz ró¿”5.

3
4
5

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-01a.php3
œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1996, s. 290-291.
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-01a.php3
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Jezu, pokarmie nasz na ¿ycie wieczne
– zmi³uj siê nad nami
42

Temat 7

Eucharystia a życie wieczne

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem jaki zwi¹zek ma Msza œw. z moj¹ œmierci¹ i zmartwychwstaniem?
2. Czy s³owa wypowiadanie podczas Mszy œw. umacniaj¹ moja
wiarê w ¿ycie wieczne?
3. Czy przyjmuj¹c Komuniê œw. powierzam Panu Jezusowi moje
¿ycie i moment œmierci?

DO PRZEMYŒLENIA…
„Nie stawiaj granic swemu zdumieniu i zachwytowi w obliczu Bo¿ego planu: gdziekolwiek bowiem siê znajdujesz i w jakichkolwiek ¿yjesz czasach, mo¿esz byæ wspó³czesny Jezusowi,
uczestnicz¹c w Jego ofierze krzy¿owej i w Jego zmartwychwstaniu, a ponadto karmiæ siê Jego Cia³em i Krwi¹.
Jezus sam powiedzia³, ¿e jest chlebem ¿ywym, który zst¹pi³
z nieba (por. J 6,51). Nie uwierzysz w ten chleb i nie stanie siê on
twoim daj¹cym ¿ycie pokarmem, jeœli nie wzniesiesz oczu ku
niebu. Skoro spo¿ywasz chleb z nieba, prowadŸ ¿ycie godne nieba. Pamiêtaj, ¿e twoja ojczyzna jest w niebie (por. Flp 3,20) […]
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Bóg sam pokonuje przepaœæ, jaka ciê od Niego dzieli. To On
jest Dawc¹, a ty odbiorc¹. Wydaje siê wiêc, ¿e to Bóg ma monopol na obdarowywanie i na radoœæ p³yn¹c¹ z dawania. «Wiêcej
szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu» (Dz 20,35). Eucharystia jest ustanowieniem «nowego i wiecznego przymierza». Bóg
uczyni³ ciê partnerem swojego przymierza i pragnie twojej
wzajemnoœci w dawaniu i przyjmowaniu. Zosta³o to wyra¿one
w zdumiewaj¹cy sposób w s³owach modlitwy celebransa nad
darami: «B³ogos³awiony jesteœ, Panie, Bo¿e wszechœwiata, bo
dziêki Twojej hojnoœci otrzymaliœmy chleb...».
Bóg stworzy³ chleb i ciê nim obdarowa³. Celebrans kontynuuje: «...który jest owocem ziemi i pracy r¹k ludzkich; Tobie go
przynosimy...». Oddajesz Bogu chleb, lecz Bóg nie chce zatrzymaæ go dla siebie i znów ci go daje, przemieniwszy go w «chleb
¿ycia», w Cia³o Chrystusa. I to jeszcze nie koniec. Oto Koœció³
dysponuje teraz Cia³em i Krwi¹ Chrystusa i mo¿e z³o¿yæ je Bogu
jako jedyny dar, który jest Go godny. Koœció³ sk³ada Bogu Cia³o
i Krew Chrystusa jako ofiarê w³aœciw¹ i doskona³¹. Jednak¿e
ostatnie s³owo zawsze nale¿y do Boga: w Komunii œw. obdarowuje ciê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa, pokarmem nieœmiertelnoœci. Msza œw. jest gr¹ mi³oœci, wrêcz popisem mi³oœci: Bóg
i ty odbijacie pi³eczkê z zawrotn¹ prêdkoœci¹. Ta gra trwa tak¿e
po zakoñczeniu Eucharystii, jeœli w ci¹gu dnia starasz siê ¿yæ
«w sposób eucharystyczny». Celem jest to, by admirabile commercium, ta cudowna wymiana, trwa³a przez ca³e ¿ycie doczesne i ca³¹ wiecznoœæ.
W prefacji [modlitwa podczas Mszy œw. rozpoczynaj¹ca siê
dialogiem: «Pan z wami. I z duchem Twoim»] Koœció³ zachêca
ciê, byœ g³osi³ chwa³ê Boga «z anio³ami i wszystkimi œwiêtymi».
Uœwiadom sobie dobrze, ¿e Eucharystia, któr¹ celebrujesz, nie
jest spraw¹ tylko twoj¹ czy twojej ma³ej wspólnoty, lecz spraw¹
ca³ego Koœcio³a, w tym Koœcio³a chwalebnego w niebie, który
w³¹cza siê w ka¿d¹ liturgiê sprawowan¹ na ziemi.
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Tam, gdzie jest Jezus, tam jest ca³e niebo. Jego rzeczywista
obecnoœæ sprawia, ¿e wolno nam mówiæ, chocia¿ w sposób analogiczny i w szerokim znaczeniu, ¿e wraz z Jezusem obecni s¹ przy
nas ci wszyscy, którzy stoj¹ przed tronem Bo¿ym. Ca³a rodzina
niebieska gromadzi siê tam, gdzie Koœció³ celebruje Eucharystiê.
Po konsekracji mówisz albo œpiewasz wraz z zebranymi: «G³osimy œmieræ Twoj¹, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjœcia w chwale». Eucharystiê
nazwano «sakramentem paschalnym, w którym œmieræ Chrystusa
jest uwielbiona» (François-Xavier Durwell). «Ilekroæ bowiem
spo¿ywacie ten chleb i pijecie kielich, œmieræ Pana g³osicie, a¿
przyjdzie» (1Kor 11,26). Nie g³osisz zreszt¹ tylko œmierci Pana,
lecz tak¿e swoj¹ w³asn¹ œmieræ, bo Eucharystia jednoczy ciê
z Panem, który umar³ i zmartwychwsta³. S³owa œw. Paw³a «ka¿dego dnia umieram» (1Kor 15,31) podczas codziennej Eucharystii staj¹ siê faktem. Eucharystia jest szko³¹ umierania, podczas której uczysz siê, ¿e nie da siê oddzieliæ œmierci od zmartwychwstania. Jeœli twoja œmieræ, jak œmieræ Jezusa, jest najwy¿szym aktem mi³oœci, i jeœli umierasz w postawie ca³kowitego
oddania siê w rêce Ojca, wówczas natychmiast przechodzisz
do ¿ycia.
Dobrze wiesz, co Teresa napisa³a do ojca Bellierea: «Nie
umieram jednak, wstêpujê w ¿ycie» (TDL 244, 9 czerwca 1897).
Ka¿da Msza œw. jest æwiczeniem sztuki umierania, sakramentaln¹ antycypacj¹ ostatecznego przejœcia do Ojca (por. J 14,12.28).
Dlatego pogrzeb chrzeœcijañski powinien byæ odprawiany w
po³¹czeniu z Eucharysti¹. To, co my antycypujemy i codziennie
«powtarzamy» podczas Mszy œw., dla zmar³ego rzeczywiœcie
jest ju¿ faktem dokonanym” 1.

1

W. Stinissen OCD, Ukryci w mi³oœci. Podrêcznik ¿ycia karmelitañskiego,
Kraków 2013, s. 83-88.
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Mi³osierdzie Bo¿e, zdroju chorych i cierpi¹cych
– ufamy Tobie
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Temat 8

Sakrament namaszczenia
chorych

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem, kiedy nale¿y poprosiæ o sakrament namaszczenia
chorych?
2. Czy wiem jak nale¿y przygotowaæ chorego, który ma przyj¹æ
ten sakrament a tak¿e jego otoczenie?
3. Jakie s¹ moje doœwiadczenia zwi¹zane z przyjêciem sakramentu namaszczenia chorych?

DO PRZEMYŒLENIA…
„Koœció³ katolicki wyznaje i naucza, ¿e sakrament namaszczenia chorych jest jednym z siedmiu sakramentów Nowego
Testamentu, ustanowionym przez Chrystusa, naszego Pana.
Wspomina o nim œw. Marek (Mk 6,13), lecz poleca go wiernym
i og³asza Aposto³ Jakub, brat Pana. Mówi on: «Choruje ktoœ wœród
was? Niech wezwie kap³anów Koœcio³a i niech modl¹ siê nad
nim namaszczaj¹c go olejem w imiê Pañskie. Modlitwa p³yn¹ca
z wiary wybawi chorego i ul¿y mu Pan. A jeœliby by³ w grzechach, bêd¹ mu odpuszczone» (Jk 5,14-15).
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Œwiadectwa o namaszczeniu chorych, szczególnie liturgiczne,
znajduj¹ siê w Tradycji Koœcio³a ju¿ w staro¿ytnych czasach tak
na Wschodzie, jak i na Zachodzie. W szczególnoœci nale¿y
wspomnieæ list, który Nasz poprzednik, Innocenty I, napisa³ do
Decencjusza, biskupa Gubbio, jak te¿ ow¹ czcigodn¹ modlitwê
u¿ywan¹ przy b³ogos³awieniu oleju chorych: «Zeœlij, Panie,
Twego Ducha Œwiêtego Pocieszyciela», w³¹czon¹ do Modlitwy
Eucharystycznej i zachowan¹ dot¹d w Pontyfikale Rzymskim.
Z biegiem wieków w ró¿ny sposób tradycja liturgiczna dok³adniej okreœla³a te czêœci cia³a chorego, które nale¿a³o namaœciæ
olejem œwiêtym. Aby namaszczeniom towarzyszy³y modlitwy,
dodano wiele formu³, które znajduj¹ siê w rytua³ach ró¿nych
Koœcio³ów. Natomiast w Koœciele Rzymskim w œredniowieczu
utrwali³ siê zwyczaj namaszczania narz¹dów zmys³ów chorego
z wymówieniem formu³y dostosowanej do ka¿dego z nich:
«Przez to œwiête namaszczenie i swoje naj³askawsze mi³osierdzie niech ci Pan przebaczy, cokolwiek zawini³eœ».
Ponadto nauka o namaszczeniu chorych jest wy³o¿ona w dokumentach soborów powszechnych: Florenckiego, zw³aszcza
Trydenckiego oraz Watykañskiego II.
Po opisaniu przez Sobór Florencki istotnych elementów namaszczenia chorych, Sobór Trydencki przedstawi³ jego boskie
ustanowienie i wyjaœni³ to, co o œwiêtym namaszczeniu zosta³o
przekazane w Liœcie œw. Jakuba, szczególnie co dotyczy istoty
i skutków sakramentu: «Istot¹ jest ³aska Ducha Œwiêtego. Jego
to namaszczenie usuwa winy, jeœli by³yby jeszcze jakieœ do odpokutowania, oraz pozosta³oœci grzechu; przynosi ulgê i umocnienie duszy chorego wzbudzaj¹c w nim wielk¹ ufnoœæ w mi³osierdzie Bo¿e. Chory podniesiony na duchu ³atwiej znosi dolegliwoœci choroby i trudy, ³atwiej opiera siê pokusom szatana
„czyhaj¹cego na piêtê” (Rdz 3,15), a niekiedy odzyskuje zdrowie
cia³a, jeœli jest to po¿yteczne dla zbawienia duszy». Ponadto
œwiêty Sobór oœwiadczy³, i¿ powy¿sze s³owa Aposto³a ca³kiem
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wyraŸnie stwierdzaj¹: «tego namaszczenia nale¿y udzielaæ chorym, zw³aszcza tym, którzy tak niebezpiecznie choruj¹, ¿e zdaj¹
siê byæ u kresu ¿ycia i dlatego ten sakrament bywa nazywany
sakramentem umieraj¹cych». Wreszcie Sobór wyjaœni³, ¿e w³aœciwym szafarzem tego sakramentu jest kap³an.
Sobór Watykañski II doda³ nastêpuj¹ce stwierdzenia: «Ostatnie namaszczenie», które tak¿e, i to lepiej, mo¿na nazwaæ «namaszczeniem chorych», nie jest sakramentem przeznaczonym
tylko dla tych, którzy znajduj¹ siê w ostatecznym niebezpieczeñstwie utraty ¿ycia. Odpowiednia zatem pora na przyjêcie tego
sakramentu jest ju¿ wówczas, gdy wiernym zaczyna groziæ
niebezpieczeñstwo œmierci z powodu choroby lub staroœci».
Troska o udzielenie tego sakramentu jest obowi¹zkiem ca³ego
Koœcio³a, jak œwiadcz¹ nastêpuj¹ce s³owa: «Przez œwiête namaszczenie chorych i modlitwê kap³anów ca³y Koœció³ poleca chorych cierpi¹cemu i uwielbionemu Panu, aby ich podŸwign¹³
i zbawi³ (por. Jk 5,14-16), a nadto zachêca ich, aby ³¹cz¹c siê
dobrowolnie z mêk¹ i œmierci¹ Chrystusa (por. Rz 8,17; Kol 1,24;
2Tm 2,11-12; 1P 4,13), przysparzali dobra ludowi Bo¿emu…
O tym wszystkim trzeba by³o pamiêtaæ przy pracy nad
odnow¹ obrzêdów namaszczenia chorych, by lepiej dostosowaæ do potrzeb naszych czasów te elementy, które mog¹ byæ
zmienione.
Formu³ê sakramentaln¹ postanowiliœmy tak zmieniæ, aby
przez w³¹czenie s³ów œw. Jakuba jaœniej wyraziæ skutki sakramentu.
Skoro w niektórych okolicach nie ma oleju z oliwek, który
dotychczas by³ przepisany do wa¿noœci sakramentu albo trudno
go nabyæ, na proœbê wielu biskupów postanowiliœmy, ¿e w przysz³oœci, je¿eli okolicznoœci za tym przemawiaj¹, mo¿na u¿ywaæ
tak¿e innego oleju roœlinnego jako bardziej podobnego do oleju
z oliwek.
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Uznaliœmy za rzecz stosown¹ uproœciæ obrzêd w tym, co dotyczy iloœci namaszczeñ i czêœci cia³a, które maj¹ byæ namaszczone.
Poniewa¿ odnowa w niektórych sprawach dotyczy tak¿e
samego obrzêdu sakramentalnego, nasz¹ Apostolsk¹ powag¹
postanawiamy, aby na przysz³oœæ zachowane by³o w obrz¹dku
³aciñskim to, co nastêpuje:
«SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH
UDZIELA SIÊ CHORYM, NAMASZCZAJ¥C ICH
NA CZOLE I D£ONIACH OLEJEM Z OLIWEK
LUB STOSOWNIE DO OKOLICZNOŒCI
INNYM OLEJEM ROŒLINNYM, NALE¯YCIE
POŒWIÊCONYM, WYMAWIAJ¥C TYLKO
JEDEN RAZ NASTÊPUJ¥CE S£OWA:
PRZEZ TO ŒWIÊTE NAMASZCZENIE
NIECH PAN W SWOIM NIESKOÑCZONYM
MI£OSIERDZIU WSPOMO¯E CIEBIE
£ASK¥ DUCHA ŒWIÊTEGO.
PAN, KTÓRY ODPUSZCZA CI GRZECHY,
NIECH CIÊ WYBAWI I £ASKAWIE POD ŹWIGNIE».
W nag³ym wypadku wystarczy dokonaæ jednego namaszczenia na czole albo w szczególnej sytuacji chorego na innej bardziej nadaj¹cej siê czêœci cia³a, wymawiaj¹c ca³¹ formu³ê. Ten
sakrament mo¿na powtarzaæ, jeœli chory po przyjêciu namaszczenia wyzdrowia³ i zachorowa³ ponownie albo gdy w d³ugotrwa³ej chorobie nastêpuje znaczne pogorszenie […]” 1.

1
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Pawe³ VI, Konstytucja Apostolska o sakramencie namaszczenia chorych,
Rzym, 30 listopada 1972.

Temat 9

Żałoba czyli żal po starcie
osoby kochanej

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem, czym jest ¿a³oba?
2. Co w mojej ¿a³obie by³o najtrudniejsze, a czym móg³bym
podzieliæ siê z innymi, aby pomóc im „przepracowaæ” ich
¿a³obê.
3. Czy zdajê sobie sprawê, ¿e w prze¿ywaniu ¿a³oby towarzyszy
nam tak¿e Bóg, który „nie lekcewa¿y b³agania sieroty i wdowy, kiedy siê skar¿y” (Syr 35,14)?

DO PRZEMYŒLENIA…
„(…) Dobrze pamiêtamy, jak czêsto op³akiwaliœmy ludzi nam
bliskich, tych, których straciliœmy w wyniku œmierci, ale i tych,
którzy odeszli od nas i ¿yj¹, a my wczeœniej obdarzyliœmy ich
mi³oœci¹ i byæ mo¿e jeszcze nadal ich kochamy. Jaka bêdzie intensywnoœæ naszych uczuæ zale¿y od tego, jak¹ wartoœci¹ by³a
dla nas bliska osoba i jak g³êbokie by³y relacje. E. Kubler-Ross
przedstawia kolejne etapy prze¿ywania ¿a³oby:

51

• szok, zaprzeczanie («To nie mo¿e byæ prawda!»),
• gniew («Dlaczego w³aœnie mnie to spotka³o?») – kiedy nie
potrafimy uzasadniæ straty, czêsto odczuwamy z³oœæ; jeœli pozwalamy sobie na uczucie z³oœci, to poczujemy ulgê w prze¿ywaniu cierpienia i ¿alu po stracie,
• targowanie siê («Mo¿e on wróci i bêdzie jak dawniej!»),
• smutek, depresja – jest najbardziej dostrzegalna na zewn¹trz, kiedy zdajemy sobie sprawê, ¿e nie mo¿emy uciec
od rzeczywistoœci,
• akceptacja («Co mogê zrobiæ, aby dalej ¿yæ?»).
Ka¿d¹ stratê od¿a³owujemy wed³ug powy¿szych faz i nie da
siê ich pomin¹æ, jedynie mo¿na w którejœ z tych faz zablokowaæ
siê i nie zaakceptowaæ straty.
Po stracie partnera lub przyjaciela czêsto wystêpuje z³oœæ
spowodowana porzuceniem, poczuciem opuszczenia.
Bardzo trudnym problemem jest œmieræ dziecka, poronienie,
wtedy musimy od¿a³owaæ równie¿ wszystkie marzenia i plany
zwi¹zane z dzieckiem, z macierzyñstwem (A. Dodziuk, ¯al po
stracie, s. 18).
Niektórzy próbuj¹ radziæ sobie z prze¿ywaniem ¿a³oby, ale
czêsto brakuje im wzorów postêpowania, wpadaj¹ w uzale¿nienie, depresjê lub inne choroby, maj¹ poczucie pustki i beznadziei, strata pozostaje nieod¿a³owana.
Anna Dodziuk (¯al po stracie, s. 21) podpowiada, jak sobie
z tym radziæ... aby podj¹æ odpowiedzialnoœæ za to, czy siê chce
wróciæ do dobrego stanu, czy nie, dowiedzieæ siê wiêcej na temat ¿alu po stracie i rozmawiaæ, rozmawiaæ. Powinniœmy podj¹æ wysi³ek i zmierzyæ siê z bólem, czy te¿ nawet z cierpieniem,
aby ¿a³obê doprowadziæ do koñca. Wiemy, jak¹ ulgê przynosi
w ¿yciu «dogadanie siê». Spraw¹ istotn¹ jest prze¿ycie poszczególnych etapów ¿a³oby, aby wróciæ do zdrowia, wa¿ne, aby
dostrzec problem, nie unikaæ go. Zdarza siê, ¿e unikamy miejsc,
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osób, rozmów przypominaj¹cych stratê. To jednak nie pomaga,
tylko znieczula. Poszukajmy wsparcia u innych osób – ods³oniêcie przed kimœ swoich uczuæ mo¿e pomóc w przejœciu przez
okres ¿a³oby. Rozpoznajmy realne straty, poszukajmy zarówno
pozytywne, jak i negatywne strony utraconej osoby, relacji, czy
te¿ miejsc. Bardzo pomaga podzielenie siê uczuciami zwi¹zanymi ze strat¹. Dokoñczenie niedokoñczonych spraw, czyli
okreœlenie, co nie znalaz³o wyrazu za ¿ycia osoby, która odesz³a,
jakich s³ów nie wypowiedzieliœmy. Symboliczne po¿egnanie,
np. w miejscu, które dana osoba lubi³a, mo¿e to byæ te¿ rozmowa,
a nawet napisanie listu do tej osoby – bez wysy³ania go, taki list
mo¿e byæ spalony.
A. Dodziuk podaje trzy obszary, w których mo¿emy mieæ
poczucie emocjonalnie niedokoñczonych strat:
• zadoœæuczynienie – rzeczy, które my wyrz¹dziliœmy i chcemy przeprosiæ, bo przykro nam, ¿e je zrobiliœmy, powiedzieliœmy; jest to coœ wiêcej, ni¿ powiedzieæ «przepraszam», jest
to gotowoœæ do zmiany zachowania,
• wybaczenie – rzeczy, które nam wyrz¹dzono i które potrzebujemy przebaczyæ,
• wyra¿enie stwierdzeñ wa¿nych emocjonalnie – które potrzebujemy wypowiedzieæ: «kocham ciê», «dziêkujê ci», itd.
Przepracowanie tych rzeczy nie znaczy, ¿e przykre uczucia
nie bêd¹ wracaæ. Przywo³ywaæ ¿al po stracie mog¹ rocznice
œmierci, Zaduszki, melodie, zapachy, s³owa kojarzone z dan¹
osob¹, ale bêd¹ ju¿ mniej bola³y.
Dlaczego mamy od¿a³owaæ stratê?
Praca nad ¿alem po stracie skutecznie otwiera nas na dalsz¹
zmianê! Pozwala ¿yæ w pe³ni. Jeœli nauczymy siê odcinaæ od przykrych uczuæ, bêdziemy te¿ siê odcinaæ od tych przyjemnych.
Wa¿ne, aby nie powielaæ nieod¿a³owanych strat, uczuciowego
odrêtwienia nie przekazywaæ dzieciom. Istotne jest, aby lepiej
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rozumieæ siebie. Pamiêæ oczyszczona z cierpienia, bólu i z³oœci,
lepiej przywo³uje wspomnienia. Proces ¿alu po stracie bêdzie
zakoñczony, kiedy przestaniemy unikaæ kontaktowania siê
ze wspomnieniami, przedmiotami, relacjami przypominaj¹cymi
dan¹ osobê. Spojrzymy realnie na relacje z dan¹ osob¹, z plusami
i minusami. Uda³o siê symbolicznie dokoñczyæ to, co by³o niedokoñczone, jakiœ sposób po¿egnaliœmy siê z dan¹ osob¹.
Jak pomóc osobie, która straci³a kogoœ lub coœ?
Oto wskazówki:
• proponowaæ pomoc, nie zwa¿aj¹c na ewentualn¹ odmowê,
• pamiêtaæ, ¿e najbardziej pomocne jest «bycie z kimœ»,
• akceptowaæ wyra¿anie uczuæ i myœli, nawet, gdy s¹ one sprzeczne z przyjêtymi normami i przekonaniami tego, który chce
pomagaæ.
Poni¿ej kilka porad, aby przejœæ do fazy akceptacji procesu ¿a³oby, daæ sobie czas i pozwolenie na prze¿ywanie
uczuæ i na ich wyra¿anie, czyli:
• czuj co czujesz,
• z³oœæ siê w zdrowy sposób,
• p³acz, gdy ci smutno,
• dzia³aj, wype³niaj pustkê po tym, co straci³eœ,
• zrób listê zysków i strat,
• b¹dŸ dla siebie dobry,
• nie u¿alaj siê.
Jeœli «przepracujemy» ¿a³obê, pozwoli to nam pójœæ dalej, lecz
jeœli tego nie zrobimy, poczucie straty bêdzie trwa³o w nieskoñczonoœæ. ¯a³oba, czyli prze¿ywanie bólu, jest nie tylko naturalna,
ale coœ cz³owiekowi daje. Jej prze¿ycie pozwoli iœæ do przodu.
A. Dodziuk uwa¿a, ¿e od nas zale¿y zmiana nastawienia do
¿alu po stracie, jakiego doœwiadczamy, mo¿emy przywitaæ trudne,
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przykre uczucia, jako zapowiedŸ szansy – mo¿liwoœæ przejœcia
przez proces ¿a³oby, zakoñczenia go i pozostawienia straty za
sob¹. Ka¿da taka praca nad sob¹ leczy jak¹œ czêœæ naszej psychiki,
wyzwalaj¹c energiê i radoœæ ¿ycia, jakiej w sobie nawet nie podejrzewaliœmy. Pracujemy wtedy nad w³asnym rozwojem osobistym.
Pamiêtajmy, ¿e ¿a³obê trzeba prze¿yæ, je¿eli tego nie zrobimy,
bêdziemy ok³amywaæ samych siebie, ¿e nic siê nie sta³o, spowodujemy, ¿e nieprze¿yta strata powróci jak grzyb na œcianie, czyli
z jeszcze wiêksz¹ si³¹, podczas kolejnej trudnej sprawy. Powróc¹
nieprze¿yte uczucia, bêdzie ponownie boleæ. Strata, której nie
prze¿yliœmy, mo¿e siê odezwaæ w formie zaburzeñ, czy te¿ depresji.
Mo¿emy zastanawiaæ siê, kiedy ¿a³oba siê koñczy. Myœlê, ¿e
wtedy, kiedy osoba, która ponios³a stratê, jest w stanie podj¹æ
aktywne ¿ycie, powoli odrywaj¹c siê od zmar³ej osoby. Bêdzie
poznawaæ nowe strony ¿ycia, nauczy siê ¿yæ chwil¹, bêdzie czerpaæ radoœæ ¿ycia, byæ mo¿e pojawi¹ siê nowe uczucia, np. nowa
mi³oœæ. Osoba zmar³a pozostanie w pamiêci, ale wspomnienia
o niej nie bêd¹ ju¿ bola³y” 1.

1

M.J. Wasilewicz, ¯al po starcie osoby, w: Laboratorium Wychowania.
Æwiczenie dobrej œmierci, listopad 2011, Tczew 2012, s. 72-76.
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Serce Jezusa, cierpliwe i wszelkiego mi³osierdzia
– zmi³uj siê nad nami
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Temat 10

Samobójstwo

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy spotka³em siê z przypadkiem samobójstwa?
2. Czy doœwiadczy³em myœli samobójczych i jak móg³bym
pomóc osobom, które siê z nimi zmagaj¹?
3. Czy z wiar¹ modlê siê o ¿ycie wieczne dla samobójców?

DO PRZEMYŒLENIA…
„Koœció³ uwa¿a ¿ycie ludzkie za ogromn¹ wartoœæ. Jest ono
bowiem warunkiem i integraln¹ czêœci¹ ca³ego i niepodzielnego
procesu ludzkiej egzystencji. Obietnica dope³nienia ¿ycia
w wiecznoœci sprawia jednak, i¿ ¿ycie ziemskie ma wartoœæ
wzglêdn¹. Nie jest zatem rzeczywistoœci¹ «ostateczn¹», ale
«przedostateczn¹», jednak zawsze musi byæ traktowane jako
rzeczywistoœæ œwiêta, zadana i powierzona odpowiedzialnoœci
cz³owieka1.

1

EV 2.
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Nawi¹zuj¹c do tradycji2, dokumenty Koœcio³a jednoznacznie
potêpiaj¹ dobrowolne samobójstwo jako czyn zdecydowanie z³y. Stanowi ono w ocenie Koœcio³a wykroczenie przeciwko
godnoœci cz³owieka i chwale Bo¿ej3. Tak jak zabójstwo innego
cz³owieka, równie¿ samobójstwo oznacza w swej najg³êbszej
istocie radykalne odrzucenie pe³nej mi³oœci afirmacji ¿ycia ludzkiego przez Boga, do którego nale¿y wszystko, co ¿yje. Tej prerogatywy Bo¿ej nie mo¿na rozumieæ w kontekœcie ludzkiego
pojêcia w³asnoœci. Bóg jest Panem ¿ycia poprzez to, i¿ wszystko
powo³uje do istnienia, przenika i podtrzymuje. Dokumenty Koœcio³a przytaczaj¹ równie¿ inne tradycyjne argumenty przeciw
etycznemu usprawiedliwianiu samobójstwa. Oznacza ono odrzucenie mi³oœci w³asnej oraz naturalnego instynktu zachowania ¿ycia, jest równie¿ odrzuceniem obowi¹zków sprawiedliwoœci i mi³oœci wobec bliŸnich w w¹skim i szerokim otoczeniu samobójcy. Katechizm Koœcio³a Katolickiego podkreœla szczególn¹
moraln¹ winê zgorszenia, gdy samobójstwo jest pope³niane
z zamiarem dania «przyk³adu», zw³aszcza ludziom m³odym.
Jednoczeœnie wypowiedzi Koœcio³a podkreœlaj¹, i¿ subiektywna wina samobójcy zale¿y od stopnia dobrowolnoœci dokonanego czynu. Katechizm wskazuje, i¿ «ciê¿kie zaburzenia psychiczne, strach lub powa¿na obawa przed prób¹, cierpieniem lub torturami mog¹ zmniejszyæ odpowiedzialnoœæ samobójcy» 4.
Katechizm podkreœla te¿ znaczenie modlitwy za samobójców,
która przepe³niona jest nadziej¹, i¿ Bóg w sobie wiadomy sposób mo¿e daæ im mo¿liwoœæ zbawiennego ¿alu5. Nowy Kodeks
2

3
4
5
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Ju¿ œw. Tomasz z Akwinu sformu³owa³ trzy g³ówne argumenty przeciwko
moralnej dopuszczalnoœci samobójstwa: jest to czyn przeciw naturalnej
sk³onnoœci do zachowania ¿ycia, oznacza on zerwanie zwi¹zku ze spo³ecznoœci¹ i odrzucenie ¿ycia jako daru Boga (S. th. II-II, q. 64 a. 5).
GS 27. Zob te¿ EV 3; IB I.
KKK 2282. Zob. te¿ EV 66.
KKK 2283.

Prawa Kanonicznego (1983) nie zawiera ju¿ zakazu pochówku
samobójców, który od czasu jego ustanowienia przez Synod
w Bradze (562 r.) sta³ siê praktyk¹ koœcieln¹ i znajdowa³ siê
jeszcze w KPK z 1917 r. (kan. 1240). Nie oznacza to os³abienia
negatywnej oceny etycznej samobójstwa ze strony Koœcio³a,
a jedynie wskazuje na fakt, i¿ czyn samobójczy w wielu przypadkach jest efektem ciê¿kich powik³añ psychicznych i dlatego
nie mo¿e zawsze byæ interpretowany jako wyraz niewiary czy
te¿ jako akt skierowany bezpoœrednio przeciw Bogu6.
Odrzucaj¹c zdecydowanie samobójstwo jako etycznie dopuszczalny sposób rozwi¹zywania konfliktów czy te¿ jako wyraz samostanowienia jednostki, wypowiedzi Koœcio³a wskazuj¹
na to, i¿ wiara w Boga, je¿eli jest przepojona zaufaniem do Jego
mi³osiernej Opatrznoœci, w bardzo powa¿nym stopniu mo¿e
zapobiec utracie sensu ¿ycia i pozwala przezwyciê¿aæ egzystencjalne kryzysy” 7.

6

7

Deutsche Bischofskonferenz (red.), Leben ans dem Glauben. Kathotischer
Erwachsenenkatechismus, t. 2, Bonn 1995, s. 283.
M. Machinek MSF, Œmieræ w dyspozycji cz³owieka. Teologia moralna wobec
problemów etycznych u kresu ¿ycia ludzkiego, Olsztyn 2001, s. 99-100.
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Maryjo, cia³o Syna ³zami obmywaj¹ca
– módl siê nad nami
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Temat 11

Opieka paliatywna
i hospicyjna
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy mam do czynienia z osobami terminalnie chorymi?
2. Czy wiem na czym polega tzw. „terapia uporczywa”?
3. Co mogê zrobiæ dla osób przebywaj¹cych w hospicjium?

DO PRZEMYŒLENIA…
„Koœció³ niezmiennie wyra¿a swoje poparcie dla postêpu
medycyny i technik biomedycznych, dziêki którym ludzkoœæ
mo¿e opanowaæ i skutecznie leczyæ choroby i kalectwo. Jednoczeœnie Koœció³ zwraca uwagê na niebezpieczeñstwa zwi¹zane
ze zjawiskiem, które mo¿e byæ nazwane «technicyzacj¹ medycyny». Wyodrêbnienie procedur technicznych i koncentrowanie siê na chorobie a nie na chorym ³atwo mo¿e doprowadziæ
do redukcjonistycznej wizji osoby ludzkiej, która nie bierze pod
uwagê wszystkich aspektów jej istnienia”1.
1

Na wypowiedzi Piusa XII powo³uje siê Karta Pracowników S³u¿by Zdrowia,
omawiaj¹c problem stosowania œrodków znieczulaj¹cych (KPSZ 122-124).
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U¿ywany przez Piusa XII podzia³ œrodków medycznych na
zwyczajne i nadzwyczajne2 zastêpuje siê we wspó³czesnym
nauczaniu Koœcio³a rozró¿nieniem miedzy œrodkami proporcjonalnymi i nieproporcjonalnymi. Deklaracja o Eutanazji Iura et
bona (1980) podkreœla: «Zawsze wolno uznaæ za wystarczaj¹ce
œrodki powszechnie stosowane. Dlatego nie mo¿na nikomu
nakazywaæ zastosowania takiego sposobu leczenia, który chocia¿ jest ju¿ stosowany – nie wyklucza jednak niebezpieczeñstwa albo jest zbyt uci¹¿liwy».
Nie istnieje równie¿ moralny obowi¹zek podtrzymywania
¿ycia za wszelk¹ – cenê, gdy terapia nie ma szans powodzenia.
W przypadku rezygnacji z terapii uporczywej, prawdziw¹ przyczyn¹ œmierci pacjenta nie jest od³¹czenie aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie, ale nieuleczalna choroba lub te¿ œmiertelny wypadek,
które bez œrodków przed³u¿aj¹cych umieranie, doprowadzi³yby
bardzo szybko do ca³kowitego obumarcia cia³a pacjenta3. Decyzja o przerwaniu lub nierozpoczynaniu intensywnej terapii nie
mo¿e byæ jednak równoznaczna z pryncypialnym bezpoœrednim
postanowieniem lekarza, dotycz¹cym ¿ycia pacjenta.
Koœció³ podkreœla, i¿ decyzja lekarza o rezygnacji ze stosowania uporczywej terapii nie mo¿e byæ zrównana z eutanazj¹,
a odrzucenie terapii przez pacjenta – z samobójstwem4. Œwiadoma decyzja pacjenta w tej dziedzinie powinna byæ uszanowana przez lekarza. Nigdy nie wolno jednak odmówiæ choremu
opieki podstawowej. Szeroko dyskutowanym problemem jest
2

3

4
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O rozstrzygniêciach Piusa XII dotycz¹cych intensywnej terapii zob. te¿
A. Bartoszek, Cz³owiek w obliczu cierpienia i umierania, dz. cyt., s. 267-271.
Ju¿ Pius XII stwierdzi³, i¿ nikt nie ma obowi¹zku poddaæ siê terapii, która
wprawdzie mo¿e zniwelowaæ stany chorobowe lub ból, ale jednoczeœnie
prowadzi do trwa³ego albo czasowego ograniczenia osobowoœci a przez to
do degradacji cz³owieka do poziomu ¿ywego automatu (zob. „Herder Korrespondenz” 7(1952/53), s. 73.
IB 4.

kwestia wspomaganego podawania pokarmów i p³ynów, szczególnie pacjentom nieprzytomnym. Przewa¿a pogl¹d, i¿ w razie
potrzeby nale¿y podawaæ choremu pokarmy i p³yny w sposób
medycznie wspomagany, poza nielicznymi przypadkami, gdy
w ostatniej przed œmiertnej fazie takie dzia³ania sta³yby siê Ÿród³em dodatkowych cierpieñ dla umieraj¹cego (nie zaœ z zamiarem przyspieszenia œmierci, co by³oby jednoznaczne z eutanazj¹
biern¹)5.
Dokumenty Koœcio³a podkreœlaj¹ niejednokrotnie, i¿ cz³owiek
chory i umieraj¹cy ma prawo do bycia poinformowanym
o swoim stanie zdrowia, o diagnozie i oczekiwanej prognozie na
przysz³oœæ. Perspektywa œmierci wprawdzie nie u³atwia komunikowania prawdy choremu, jednak sama z siebie nie zwalnia
z obowi¹zku prawdomównoœci6. Oczywiœcie prawda ta musi
byæ odpowiednio zakomunikowana, aby mog³a staæ siê fundamentem zaufania miêdzy chorym, a personelem medycznym
i œwiadomego uczestniczenia chorego w procesie terapeutycznym.
Jedynie na prawdzie opiera siê zaufanie chorego do lekarza7.
Warto w tymi kontekœcie przypomnieæ wypowiedzi Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego, który podkreœlaj¹c obowi¹zek prawdomównoœci i moraln¹ niegodziwoœæ k³amstwa8 przypomina jednoczeœnie, i¿ prawo do ujawniania prawdy nie jest bezwarunkowe i ¿e nieujawnienie prawdy tym, którzy nie maj¹ do niej
prawa oraz dyskrecja mog¹ byæ podyktowane dobrem i bezpieczeñstwem drugiego cz³owieka oraz pragnieniem unikania
5

6
7

8

Zob. omówienie oœwiadczenia biskupów amerykañskich, dotycz¹cego tego
problemu w: A. Bartoszek, Cz³owiek wobec cierpienia i umierania, dz. cyt.,
s. 272, przyp. 343.
KPSZ 125-127.
Jan Pawe³ II, Zaufanie opiera siê na prawdzie, homilia we Wroc³awiu
(21.06.1983), w: Jan Pawe³ II, Musicie od siebie wymagaæ, Poznañ 1984,
s. 338.
KKK 2475-2487.
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zgorszenia9. Wymóg mi³oœci bliŸniego mo¿e wiêc domagaæ siê
stopniowego informowania pacjenta o jego stanie. Czêsto podkreœlanym w nauczaniu Koœcio³a elementem komunikowania
prawdy choremu jest fakt, i¿ œwiadomoœæ zbli¿aj¹cej siê œmierci
daje choremu mo¿liwoœæ dokonania rozrachunku z w³asnym
¿yciem, po¿egnania i pojednania siê z bliskimi i przygotowania
siê na œmieræ10.
Wielokrotnie w wypowiedziach Koœcio³a podkreœlona zostaje
donios³oœæ momentu œmierci jako zakoñczenia ¿ycia. Fina³ ¿ycia
powinien byæ, o ile to mo¿liwe, prze¿ywany œwiadomie.
W obliczu œmierci trzeba w miarê mo¿liwoœci zapewniæ umieraj¹cemu odpowiednie warunki, aby by³ on w stanie wype³niæ
swoje obowi¹zki moralne i rodzinne (np. rozporz¹dzenie maj¹tkiem), a przede wszystkim œwiadomie przygotowaæ siê na spotkanie z Bogiem. Dlatego te¿ przesadny lêk przed rozmow¹
z umieraj¹cym o jego nadchodz¹cej œmierci czy te¿ ok³amywanie chorego i robienie mu z³udnych nadziei, nie jest postaw¹
odpowiedni¹ w jego dramatycznej sytuacji. Równie¿ nie nale¿y
podawaæ choremu bez wyraŸnej potrzeby takich œrodków przeciwbólowych, które wy³¹czaj¹ œwiadomoœæ. Nie oznacza to jednak, i¿ Koœció³ jest przeciwny uœmierzaniu bólu u osób umieraj¹cych. Ju¿ Pius XII stwierdzi³, i¿ uœmierzanie bólu za pomoc¹
œrodków odurzaj¹cych jest dozwolone, nawet je¿eli mia³yby one
ograniczyæ œwiadomoœæ czy te¿ skróciæ ¿ycie. Warunkiem takich
dzia³añ jest wyczerpanie wszystkich innych mo¿liwoœci oraz fakt,
¿e umieraj¹cemu nie przeszkodzi to w wype³nieniu wa¿nych powinnoœci moralnych11. Naukê tê podtrzymuje Jan Pawe³ II. Jak
podkreœla papie¿, postawa cz³owieka, dobrowolnie rezygnuj¹9
10
11
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KKK 2488-2489.
KPSZ 125.
Pius XII, Przemówienie do miêdzynarodowej grupy lekarzy z 24.02.1957.
3 (AAS 49 [1957], s. 145).

cego ze œrodków uœmierzaj¹cych ból, aby móc œwiadomie uczestniczyæ w mêce Chrystusa, jest ze wszech miar godna podziwu.
Nie oznacza to jednak, ¿e istnieje moralny obowi¹zek takiej postawy. Podawanie œrodków uœmierzaj¹cych nie jest równoznaczne z pragnieniem œmierci i d¹¿eniem do niej, ale jest dzia³aniem
skierowanym ku z³agodzeniu bólu. Skrócenie ¿ycia pacjenta nie
jest chciane ani jako cel, ani jako œrodek, lecz jedynie dopuszczone jako nieuchronne12.
Jan Pawe³ II nawi¹zuje w kontekœcie problemów etycznych
do pojêcia «jakoœci ¿ycia», które wprawdzie ma swoje uzasadnienie, ale zbyt czêsto u¿ywane jest jedynie w sensie redukcjonistycznym, charakterystycznym dla utylitaryzmu czy materializmu. «Jakoœæ ¿ycia» nie mo¿e oznaczaæ kategoryzowania ¿ycia
na bardziej czy mniej wartoœciowe, co prowadziæ mo¿e ³atwo
do uzurpowania sobie prawa do ¿ycia ludzi, których ¿ycie
zosta³o uznane za bezwartoœciowe13 ”.14

12

13
14

EV 65. Zob. te¿ Papieska Rada Cor Unum, Niektóre kwestie etyczne odnosz¹ce siê do ciê¿ko chorych i umieraj¹cych 4.4, w: WDSA, s. 444; tak¿e KKK
2279.
EV 23.
M. Machinek MSF, Œmieræ w dyspozycji cz³owieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu ¿ycia ludzkiego, Olsztyn 2001, s. 83-85.
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Serce Jezusa, ¿ycie i zmartwychwstanie nasze
– zmi³uj siê nad nami
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Temat 12

Eutanazja

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy spotka³em osoby chc¹ce dokonaæ eutanazji?
2. Czy wiem, jak pomóc osobom, które myœl¹ o eutanazji aby
zmieni³y zdanie?
3. Czy wierzê, ¿e Bóg wie najlepiej kiedy i jak powinno zakoñczyæ siê moje ¿ycie na ziemi aby rozpoczê³o siê ¿ycie w niebie?

DO PRZEMYŒLENIA…
• Nauczanie Katechizmu Koœcio³a Katolickiego (KKK)
KKK 2276: Osoby, których sprawnoœæ ¿yciowa jest ograniczona
lub os³abiona, domagaj¹ siê szczególnego szacunku. Chorzy
lub upoœledzeni powinni byæ wspierani, by mogli prowadziæ,
w takiej mierze, w jakiej to mo¿liwe, normalne ¿ycie.
KKK 2277: Eutanazja bezpoœrednia, niezale¿nie od motywów
i œrodków, polega na po³o¿eniu kresu ¿yciu osób upoœledzonych,
chorych lub umieraj¹cych. Jest ona moralnie niedopuszczalna.
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W ten sposób dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania, które samo
w sobie lub w zamierzeniu zadaje œmieræ, by zlikwidowaæ ból,
stanowi zabójstwo g³êboko sprzeczne z godnoœci¹ osoby ludzkiej
i z poszanowaniem Boga ¿ywego, jej Stwórcy. B³¹d w ocenie,
w który mo¿na popaœæ w dobrej wierze, nie zmienia natury tego
zbrodniczego czynu, który zawsze nale¿y potêpiæ i wykluczyæ.
KKK 2278: Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych,
ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspó³miernych do spodziewanych rezultatów mo¿e byæ uprawnione. Jest to odmowa
„uporczywej terapii”. Nie zamierza siê w ten sposób zadawaæ
œmierci; przyjmuje siê, ¿e w tym przypadku nie mo¿na jej przeszkodziæ. Decyzje powinny byæ podjête przez pacjenta, jeœli ma
do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeciwnym razie
– przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej
woli i s³usznych interesów pacjenta.
KKK 2279: Nawet jeœli œmieræ jest uwa¿ana za nieuchronn¹,
zwyk³e zabiegi przys³uguj¹ce osobie chorej nie mog¹ byæ w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie œrodków przeciwbólowych, by ul¿yæ cierpieniom umieraj¹cego, nawet za cenê
skrócenia jego ¿ycia, mo¿e byæ moralnie zgodne z ludzk¹ godnoœci¹, je¿eli œmieræ nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako
œrodek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzêdn¹ postaæ bezinteresownej mi³oœci. Z tego tytu³u powinna byæ popierana.
***
„Nie jest przypadkiem, i¿ pierwszy koœcielny dokument,
dotycz¹cy eutanazji, wydany zosta³ w 1940 r., a wiêc w czasie,
gdy w nazistowskich Niemczech realizowana by³a akcja eliminowania «egzystencji balastowych». Jest nim dekret Œw. Oficjum,
udzielaj¹cy odpowiedzi na pytanie, czy wolno na rozkaz

68

w³adzy publicznej zabijaæ ludzi, którzy nie pope³nili wprawdzie ¿adnego przestêpstwa, zas³uguj¹cego na œmieræ, ale poprzez
swoje psychiczne czy fizyczne wady nie mog¹ ju¿ s³u¿yæ narodowi, a staj¹ siê raczej dla niego ciê¿arem, os³abiaj¹c jego si³ê.
Odpowiedzi¹ na to pytanie jest jednoznaczne «nie», poniewa¿
takie dzia³anie jest przeciwne prawu naturalnemu i pozytywnemu prawu Bo¿emu1.
Jednoznaczne potêpienie eutanazji znalaz³o siê w najwa¿niejszych dokumentach Stolicy Apostolskiej ostatnich lat. Katechizm
Koœcio³a Katolickiego u¿ywa przy tym pojêcia «eutanazja bezpoœrednia», potêpiaj¹c j¹ niezale¿nie od motywów i œrodków.
Jako uprawnione okreœlone zosta³o za to zaniechanie «uporczywej terapii», czyli «zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspó³miernych do
spodziewanych rezultatów», gdy nie zamierza siê w ten sposób
uœmierciæ pacjenta, ale rezygnuje siê z zabiegów, które nie s¹ ju¿
w stanie go uleczyæ. Nie wolno jednak przerywaæ zwyk³ych
zabiegów, przys³uguj¹cych osobie chorej2. W podsumowaniu
wskazañ dotycz¹cych pi¹tego przykazania, katechizm u¿ywa
pojêcia «eutanazja zamierzona», co zdaje siê wskazywaæ na
aspekt osobistej odpowiedzialnoœci dokonuj¹cych eutanazjê3.
Encyklika Jana Paw³a II, Evangelium vitae, okreœla eutanazjê
jako „czyn i zaniedbanie, które ze swej strony lub w intencji dzia³aj¹cego powoduje œmieræ w celu usuniêcia wszelkiego cierpienia” 4. Warto zwróciæ uwagê na zasadnicze elementy tej definicji. Zarówno aktywne bezpoœrednie dzia³anie,
jak i pasywne jego zaniechanie okreœlone jest jako eutanazja, przy
1
2
3
4

AAS 32(1940), s. 553 n.
KKK 2277.
KKK 2324.
EV 65. Zob. te¿ Papieska Rada Cor Unum, Niektóre kwestie etyczne odnosz¹ce siê do ciê¿ko chorych i umieraj¹cych 3, w: WDSA. s. 442.
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czym obok stosowanych œrodków, decyduj¹ce znaczenie ma cel
dzia³aj¹cego (chce on skróciæ ¿ycie), jak i motywy dzia³ania (pragnienie skrócenia cierpienia). Powo³uj¹c siê na prawo naturalne,
jak i na jednoznaczne stanowisko ca³ego Magisterium Koœcio³a,
Jan Pawe³ II okreœla eutanazjê, w sensie wy¿ej przytoczonej definicji, jako moralnie niedopuszczalne zabójstwo osoby ludzkiej,
a tym samym jako powa¿ne naruszenie Prawa Bo¿ego.
Szczególnie drastyczny i godny potêpienia przypadek
eutanazji wystêpuje wówczas, gdy zostaje ona dokonana przez
innych na osobie, która w ¿aden sposób nie wyrazi³a czy te¿ nie
mog³a wyraziæ zgody na w³asn¹ œmieræ ani o ni¹ nie prosi³a. Takie
postêpowanie, którego ofiarami staj¹ siê pacjenci pozbawieni
œwiadomoœci, psychicznie chorzy czy te¿ nienarodzone dzieci,
godzi w elementarne poczucie sprawiedliwoœci i w podstawy
zaufania spo³ecznego, jak te¿ w fundamentalne zasady etosu
lekarskiego, o ile lekarz staje siê kluczow¹ osob¹ w uœmiercaniu
pacjentów.
Sprzeciw Koœcio³a wobec eutanazji bazuje na dwóch zasadniczych przes³ankach. Po pierwsze, na przekonaniu o tym,
i¿ cz³owiek nie jest absolutnie autonomicznym w³aœcicielem
w³asnego ¿ycia. ¯ycie jest darem Boga i to w³aœnie On jest jego
jedynym Panem. Eutanazja by³aby zatem nie tylko dzia³aniem
skierowanym przeciwko cz³owiekowi, ale oznacza³aby w konsekwencji odrzucenie absolutnej w³adzy Boga nad ¿yciem i œmierci¹ i przypisaniu jej sobie lub komuœ, kto mia³by z niej skorzystaæ na ¿yczenie innych.
Drug¹ przes³ank¹ jest podkreœlenie sensu cierpienia. Aspekt
ten rozwija deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji
z 1980 r. Iura et bona. Przypominaj¹c chrzeœcijañsk¹ naukê
o sensie cierpienia, deklaracja ta stara siê rozjaœniæ horyzont sporu o eutanazjê. To w³aœnie negacja sensu cierpienia jest jednym
z kluczowych motywów zwolenników eutanazji, którzy pragn¹
za wszelk¹ cenê minimalizowaæ cierpienie, nawet wtedy, gdy cen¹
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takiego dzia³ania jest eliminacja cierpi¹cego. W œwietle wiary
chrzeœcijañskiej cierpienie nabiera jednak g³êbokiego sensu, staje
siê bowiem udzia³em w mêce Chrystusa i ³¹czy siê z Ofiar¹
Odkupienia. Deklaracja podkreœla te¿ koniecznoœæ zachowania
proporcji w stosowaniu œrodków terapeutycznych. O ile bowiem
nie mo¿na odmówiæ choremu podstawowych œrodków opieki
medycznej, to zakres stosowania œrodków «nieproporcjonalnych», tzn. nieosi¹gaj¹cych skutków, a zwi¹zanych jedynie
ze zwiêkszeniem cierpieñ pacjenta, mo¿e zostaæ ograniczony.
Mog¹ te¿ zaistnieæ sytuacje zmniejszaj¹ce lub wykluczaj¹ce winê
moraln¹ w przypadku prosz¹cego o œmieræ z powodu d³ugich
i ciê¿kich cierpieñ. Ten b³êdny, subiektywny os¹d sumienia nie
zmienia jednak oceny eutanazji na p³aszczyŸnie obiektywnej,
gdzie pozostaje ona zawsze niedopuszczalna”5.

5

M. Machinek MSF, Œmieræ w dyspozycji cz³owieka. Teologia moralna wobec
problemów etycznych u kresu ¿ycia ludzkiego, Olsztyn 2001, s. 64-65).
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Maryjo, opiekunko chorych
– módl siê nad nami
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STOWARZYSZENIE MATKI BO¯EJ
PATRONKI DOBREJ ŒMIERCI
zwane Apostolstwem Dobrej Œmierci (ADS) jest zrzeszeniem
modlitewnym, które przypomina o pilnej koniecznoœci dobrego
przygotowania siê do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstêpuj¹cy do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragn¹ wyjednaæ – dla wiernych katolików – wytrwanie
w ³asce uœwiêcaj¹cej, dla obojêtnych religijnie i dla grzeszników –
³askê nawrócenia oraz dla wszystkich – dobr¹ i szczêœliw¹ œmieræ.
Realizuj¹c powy¿sze cele, nale¿¹cy do Stowarzyszenia kieruj¹
czêsto swe myœli ku wiecznoœci, staraj¹ siê wystrzegaæ grzechu,
by wzrastaæ w dobru i w ten sposób byæ gotowym na œmieræ
w ka¿dej chwili ¿ycia
Apostolstwo Dobrej Œmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyraziæ zgodê na wpisanie do Ksiêgi i tym
samym powierzyæ ostatni¹ chwilê ¿ycia opiece Maryi, Matki
Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje siê œwiadectwo – ksi¹¿eczkê. Nie ma ¿adnych zobowi¹zañ odnoœnie æwiczeñ, modlitw
czy op³at. Zachêca siê do codziennego rachunku sumienia,
a tak¿e udzia³u w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa ¿ywi¹ szczególne nabo¿eñstwo do Matki
Bo¿ej Bolesnej i Œwiêtego Józefa. Maj¹ udzia³ w zas³ugach p³yn¹cych ze wspólnych modlitw, uczestnicz¹ w przywilejach
i ³askach, bêd¹cych owocami odprawianych ka¿dego dnia
Mszach œw. w ich intencji.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie ADS:

APOSTOLSTWO DOBREJ ŒMIERCI
Górka Klasztorna, 89-310 £ob¿enica
tel. 67 286 00 38
e-mail: biuro@apostolstwo.pl, www.apostolstwo.pl
facebook.com/apostolstwo dobrej œmierci
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MODLITWA
o beatyfikacjê Ojca Za³o¿yciela
Zgromadzenia Misjonarzy
Œwiêtej Rodziny
S³ugi Bo¿ego
ks. Jana Berthiera

Ks. JAN BERTHIER
(1840–1908)

Bo¿e, Ty uwielbiasz tych, którzy
Ciebie wielbi¹, ws³aw s³ugê Twego,
Jana Berthiera.
On zawsze stara³ siê o chwa³ê
Twoj¹ przez pracê nad zbawieniem
dusz i wychowaniem m³odzie¿y,
która jest nadziej¹ Twojego Koœcio³a.
Spraw, aby przez Koœció³
zaliczony do grona œwiêtych,
przyœwieca³ nam jako przyk³ad
gorliwoœci o Twoj¹ chwa³ê.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Osoby, które dozna³y ³aski Bo¿ej
przez wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego ks. Jana Berthiera,
prosimy o nades³anie informacji na adres:
KURIA PROWINCJALNA
MISJONARZY ŒWIÊTEJ RODZINY
ul. Ma³oszyñska 27
60-176 Poznañ 47
tel. 61 868 99 81
e-mail: kuriamsf@msf.opoka.org.pl
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