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KOCHANI CZCICIELE

MATKI BO¯EJ PATRONKI DOBREJ ŒMIERCI,

Ju¿ po raz trzeci oddajemy do Waszych r¹k kolejny zeszyt
wznowionej edycji Materia³ów formacyjnych Apostolstwa
Dobrej Œmierci. Spotykaj¹c siê z Wami na rekolekcjach, dniach
skupienia a tak¿e przy okazji naszych wizyt w Waszych para-
fiach zauwa¿amy, ¿e temat wiecznoœci pobudza nas wszystkich
do stawiania nowych pytañ. To dobrze! Tylko wtedy mo¿emy
pog³êbiaæ wiedzê o naszej przysz³oœci po œmierci, gdy mamy od-
wagê pytaæ!

Jesteœmy jednak œwiadomi, ¿e umieranie i wiecznoœæ to rze-
czywistoœci, które trudno opisaæ przys³owiowymi „kilkoma s³o-
wami”. Z tego powodu co roku w naszych zeszytach formacyj-
nych podejmujemy próbê zacytowania wybranych fragmentów:
Pisma Œwiêtego, Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, oficjalnych
dokumentów Koœcio³a i wypowiedzi teologów, które poszerz¹
nasz¹ wiedzê i umocni¹ wiarê w Jezusa Chrystusa Zmartwych-
wsta³ego!

W niniejszym zeszycie proponujemy dwanaœcie kolejnych te-
matów, które mog¹ stanowiæ impuls nie tylko do indywidualnej
refleksji, ale tak¿e pomoc do prowadzenia spotkañ w naszych
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Materia³y formacyjne mo¿na zamówiæ
w Biurze ADS w Górce Klasztornej

Duszpasterze Apostolstwa
Górka Klasztorna

wspólnotach ADS. Zachêcamy równie¿ do siêgniêcia do za-
mieszczonej na koñcu Bibliograf ii, która zosta³a uzupe³niona
o nowe tytu³y z zakresu teologii przygotowania do dobrej œmierci
i do ¿ycia wiecznego. Niech Patronowie naszego Apostolstwa
– Matka Bo¿a Bolesna i œw. Józef – wspieraj¹ nas wszystkich
w wype³nianiu wa¿nej pos³ugi g³oszenia nadziei ¿ycia wiecznego!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy zastanawiam siê, co stanie siê ze mn¹ po œmierci?
2. Jakie uczucia towarzyszom mi rozmyœlaniu o wiecznoœci?
3. Czy wiem, czego na ten temat uczy Chrystus w Koœciele?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Rzek³ do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem.
Kto we Mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto ¿yje
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,
25-26).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 1020: Chrzeœcijanin, który ³¹czy w³asn¹ œmieræ ze œmier-
ci¹ Jezusa, widzi œmieræ jako przyjœcie do Niego i jako wejœcie do
¿ycia wiecznego. Gdy Koœció³ po raz ostatni wypowiedzia³ nad
umieraj¹cym chrzeœcijaninem s³owa przebaczenia i rozgrzesze-

Temat 1

Śmierć – czy coś z nas
po niej zostanie?
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nia Chrystusa, gdy naznaczy³ go po raz ostatni umacniaj¹cym
namaszczeniem i w Wiatyku da³ mu Chrystusa jako pokarm na
drogê, mówi do niego ze spokojn¹ pewnoœci¹: „Duszo chrzeœci-
jañska, zejdŸ z tego œwiata w imiê Boga Ojca wszechmog¹cego,
który ciê stworzy³; w imiê Jezusa Chrystusa, Syna Boga ¿ywego,
który za ciebie cierpia³; w imiê Ducha Œwiêtego, który na ciebie
zst¹pi³. Obyœ dzisiaj spoczê³a w pokoju i zamieszka³a na œwiê-
tym Syjonie z Najœwiêtsz¹ Boga Rodzicielk¹, Maryj¹ Dziewic¹,
ze œwiêtym Józefem i wszystkimi Anio³ami i Œwiêtymi Bo¿ymi...
Polecam Ciê wszechmog¹cemu Bogu i oddajê twojemu Stwórcy,
abyœ powróci³ do Tego, który Ciê ukszta³towa³ z mu³u ziemi.
Gdy opuœcisz to ¿ycie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Naj-
œwiêtsza Maryja Panna, Anio³owie i wszyscy Œwiêci... Obyœ
widzia³ twarz¹ w twarz swojego Odkupiciela” (Sakramenty
chorych, Modlitwy przy konaj¹cych).

DO PRZEMYŒLENIA…

 […] Chodzi o artyku³ Wyznania wiary dotycz¹cy ¿ycia wiecz-
nego, a w ogóle rzeczywistoœci, które nastêpuj¹ po œmierci.
W przedstawieniu tej nauki nie mo¿na dopuœciæ, by coœ uleg³o
zapomnieniu, ani stosowaæ niepewnych lub wadliwych metod,
nara¿aj¹c na niebezpieczeñstwo wiarê i zbawienie wiernych.

Nie trzeba tutaj powtarzaæ, jak wielkie znaczenie ma ten
ostatni artyku³ Wyznania chrzcielnego. Wyra¿a on przecie¿ wy-
pe³nienie i cel Bo¿ego planu, którego urzeczywistnianie siê jest
w zarysie pokazane w samym Wyznaniu. Jeœli bowiem nie ma
zmartwychwstania, jak to dobitnie stwierdza œw. Pawe³ (por.
1 Kor 5), upada ca³y gmach wiary. Jeœli chrzeœcijanie nie maj¹
ju¿ pewnoœci co do treœci s³ów „¿ycie wieczne”, to trac¹ sens obiet-
nice ewangeliczne, stworzenie i odkupienie, a ¿ycie ziemskie
zostaje pozbawione jakiejkolwiek nadziei (por. Hbr 11,1).
Czy mo¿na wobec tego lekcewa¿yæ zak³opotanie i niepokój tak
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wielu ludzi? Czy nie dostrzega siê, ¿e w¹tpliwoœci zapadaj¹ po-
woli w g³¹b duszy? Jeœli nawet w wiêkszoœci przypadków chrze-
œcijanin nie doszed³ na szczêœcie do rzeczywistej w¹tpliwoœci,
to bardzo czêsto porzuca on wszelk¹ myœl o tym, co nastêpuje
po œmierci, skoro zaczyna odczuwaæ, ¿e rodz¹ siê w nim pytania,
na które boi siê udzieliæ odpowiedzi: Co dzieje siê po œmierci?
Czy pozostaje coœ z nas po œmierci? Czy nie czeka nas ni-
coœæ? […]

Œwiadoma swojej odpowiedzialnoœci za promocjê i obronê
wiary, Œwiêta Kongregacja Nauki Wiary zamierza przypomnieæ
to, co Koœció³ naucza w imieniu Chrystusa, a zw³aszcza to,
co nastêpuje miêdzy œmierci¹ chrzeœcijanina i powszechnym
zmartwychwstaniem.

1) Koœció³ wierzy (por. Symbol Apostolski) w zmartwychwsta-
nie umar³ych.

2) Koœció³ rozumie to zmartwychwstanie jako odnosz¹ce siê
do ca³ego cz³owieka; dla wybranych nie jest ono niczym
innym, jak rozci¹gniêciem na ludzi zmartwychwstania
Chrystusa.

3) Koœció³ przyjmuje istnienie i ¿ycie, po œmierci, elementu du-
chowego, obdarzonego œwiadomoœci¹ i wol¹ w taki sposób,
¿e „ja ludzkie” istnieje nadal, chocia¿ w tym czasie brakuje
dope³nienia jego cia³a. Na oznaczenie tego elementu Koœció³
pos³uguje siê pojêciem „duszy”, którego u¿ywa Pismo Œwiête
i Tradycja. Chocia¿ pojêcie to ma w Biblii ró¿ne znaczenia,
Koœció³ stwierdza jednak, ¿e nie ma powa¿nej racji, by je
odrzuciæ, a co wiêcej, uwa¿a, ¿e jest bezwzglêdnie konieczny
jakiœ aparat pojêciowy dla podtrzymywania wiary chrzeœcijan.

4) Koœció³ wyklucza wszelk¹ formê myœli lub wyrazu, która czy-
ni³aby niezrozumia³ymi i niedorzecznymi modlitwy i obrzêdy
pogrzebowe oraz kult zmar³ych, a wiêc rzeczywistoœci, które
w swojej istocie stanowi¹ przecie¿ miejsca teologiczne.
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5) Koœció³ oczekuje, zgodnie z Pismem Œwiêtym, „chwaleb-
nego ukazania siê Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Konst.
Dei verbum, 4), które uwa¿a jednak za odrêbne i póŸniejsze
w stosunku do sytuacji ludzi zaraz po œmierci.

6) Koœció³ w swojej nauce o losie cz³owieka po œmierci wyklu-
cza wszelkie t³umaczenie, które pozbawia³oby sensu Wnie-
bowziêcie Dziewicy Maryi: uwielbienie cia³a Dziewicy jest
uprzednie w stosunku do uwielbienia, jakie jest przeznaczo-
ne dla wszystkich zbawionych.

7) Koœció³, zawsze wierny Pismu Œwiêtemu Nowego Testamentu
i Tradycji, wierzy w szczêœcie sprawiedliwych, którzy kiedyœ
bêd¹ razem z Chrystusem. Wierzy, ¿e kara wieczna czeka
grzesznika, który bêdzie pozbawiony Boga; wierzy równie¿,
¿e ta kara obejmie ca³e „jestestwo” grzesznika. Wierzy
w koñcu – jeœli chodzi o wybranych – w ich ewentualne
oczyszczenie, które poprzedza samo ogl¹danie Boga, a które
mimo wszystko jest ca³kowicie inne od kary nale¿nej potê-
pionym. To w³aœnie rozumie Koœció³, gdy mówi o piekle
i czyœæcu.

Jeœli chodzi o sytuacjê cz³owieka po œmierci, nale¿y przestrzec
przed niebezpieczeñstwem wyobra¿eñ fantazyjnych i zbyt do-
wolnych, poniewa¿ taka przesada staje siê w du¿ej mierze przy-
czyn¹ trudnoœci, na jakie czêsto napotyka wiara chrzeœcijañska.
Obrazy u¿yte w Piœmie Œwiêtym nale¿y jednak uszanowaæ.
Trzeba koniecznie przyj¹æ ich g³êboki sens, unikaj¹c ryzyka nad-
miernego z³agodzenia, które czêsto jest równoznaczne z pozba-
wieniem istotnych treœci, wyra¿anym przez te obrazy.

Ani Pismo Œwiête, ani teologowie nie rzucaj¹ wystarczaj¹cego
œwiat³a, by mo¿na by³o w pe³ni opisaæ przysz³e ¿ycie po œmierci.
Chrzeœcijanin powinien mocno przyj¹æ dwa istotne punkty.
Z jednej strony powinien wierzyæ w zasadnicz¹ ci¹g³oœæ, jaka
zachodzi dziêki mocy Ducha Œwiêtego miêdzy obecnym ¿yciem
w Chrystusie i ¿yciem przysz³ym (mi³oœæ jest prawem Królestwa
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Bo¿ego i w³aœnie nasza mi³oœæ tu, na ziemi, bêdzie miar¹ nasze-
go uczestnictwa w chwale Nieba). Z drugiej natomiast strony
chrzeœcijanin powinien dobrze zrozumieæ, ¿e istnieje wielka
ró¿nica miêdzy ¿yciem obecnym i przysz³ym, poniewa¿ eko-
nomia wiary ust¹pi ekonomii pe³nego œwiat³a: bêdziemy razem
z Chrystusem i „ujrzymy Boga” (por. 1 J 3,2). Na tych obietni-
cach i przedziwnych misteriach opiera siê w sposób istotny na-
sza nadzieja. Jeœli nie mo¿e dotrzeæ tam nasza wyobraŸnia,
to nasze serce lgnie tam spontanicznie i ca³kowicie. […]

(Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów o niektórych
zagadnieniach dotycz¹cych eschatologii Recentiores episcoporum
Synodi, Rzym, 17 maja 1979 r.)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy uznajê zmartwychwstanie Chrystusa za fakt, za wyda-
rzenie historyczne?

2. Czy wierzê w moje przysz³e zmartwychwstanie, które obie-
ca³ ka¿demu Chrystusa?

3. Czy potrafiê broniæ wiary w zmartwychwstanie Chrystusa
i w³asne?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Przypominam, bracia, Ewangeliê, któr¹ wam g³osi³em, któ-
r¹œcie przyjêli i w której te¿ trwacie. Przez ni¹ równie¿ bêdzie-
cie zbawieni, je¿eli j¹ zachowacie tak, jak wam rozkaza³em...
Chyba ¿ebyœcie uwierzyli na pró¿no. Przekaza³em wam na po-
cz¹tku to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³ – zgodnie z Pismem
– za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmartwychwsta³
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i ¿e ukaza³ siê Kefasowi,
a potem Dwunastu, póŸniej zjawi³ siê wiêcej ni¿ piêciuset bra-
ciom równoczeœnie; wiêkszoœæ z nich ¿yje dot¹d, niektórzy zaœ

Temat 2

Zmartwychwstanie Jezusa
– jak je udowodnić?
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pomarli. Potem ukaza³ siê Jakubowi, póŸniej wszystkim aposto-
³om. W koñcu, ju¿ po wszystkich, ukaza³ siê tak¿e i mnie jako
poronionemu p³odowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszyst-
kich aposto³ów i niegodzien zwaæ siê aposto³em, bo przeœlado-
wa³em Koœció³ Bo¿y. Lecz za ³ask¹ Boga jestem tym, czym je-
stem, a dana mi ³aska Jego nie okaza³a siê daremna; przeciwnie,
pracowa³em wiêcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz
³aska Bo¿a ze mn¹. Tak wiêc czy to ja, czy inni, tak nauczamy
i tak wyœcie uwierzyli (1 Kor 15,1-11).

A jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze
nauczanie, pró¿na jest tak¿e wasza wiara. Okazuje siê bowiem,
¿eœmy byli fa³szywymi œwiadkami Boga, skoro umarli nie zmar-
twychwstaj¹, przeciwko Bogu œwiadczyliœmy, ¿e z martwych
wskrzesi³ Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstaj¹, to
i Chrystus nie zmartwychwsta³. A je¿eli Chrystus nie zmartwych-
wsta³, daremna jest wasza wiara i a¿ dot¹d pozostajecie w swoich
grzechach. Tak wiêc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na
zatracenie. Je¿eli tylko w tym ¿yciu w Chrystusie nadziejê po-
k³adamy, jesteœmy bardziej od wszystkich ludzi godni polito-
wania (1 Kor 15,14-19).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 638: Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjn¹
prawd¹ naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrze-
œcijañska wierzy³a w ni¹ i prze¿ywa³a j¹ jako prawdê centraln¹,
przekazan¹ przez Tradycjê, jako prawdê fundamentaln¹, potwier-
dzon¹ przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadan¹ jako
czêœæ istotna Misterium Paschalnego tak samo jak Krzy¿.

KKK 639: Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wyda-
rzeniem rzeczywistym, które posiada³o potwierdzone historycz-
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nie znaki, jak œwiadczy o tym Nowy Testament. Ju¿ oko³o 56 r.
œw. Pawe³ mo¿e napisaæ do Koryntian: „Przekaza³em wam na
pocz¹tku to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³ – zgodnie z Pismem
– za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmartwychwsta³
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i ¿e ukaza³ siê Kefasowi,
a potem Dwunastu” (1 Kor 15,3-4). Aposto³ mówi tu o ¿ywej
tradycji Zmartwychwstania, któr¹ przej¹³ po swoim nawróce-
niu pod Damaszkiem.

DO PRZEMYŒLENIA…

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem hi-
storycznym a przez to istotn¹ prawd¹ naszej wiary. Czy istniej¹
jakieœ wskazówki, argumenty rozumowe, które potwierdzaj¹
autentycznoœæ tego cudownego wydarzenia? Tak! S¹ one od-
powiedzi¹ na cztery g³ówne teorie, które powsta³y aby podwa-
¿yæ realnoœæ zmartwychwstania Chrystusa. Tymi teoriami s¹:
1) teoria omdlenia (Jezus nie umar³a ale zemdla³, zatem nie
zmartwychwsta³ lecz siê po prostu ockn¹³, przebudzi³); 2) teoria
zmowy uczniów (uczniowie k³amali ¿e Jezus zmartwychwsta³);
3) teoria halucynacji (uczniom tylko siê wydawa³o, ¿e widzieli
zmartwychwsta³ego Jezusa); 4) teoria mitu (opowiadanie o zmar-
twychwstaniu Jezusa to nie opisywanie faktów historycznych
a jedynie wymyœlony mit). Postarajmy siê przedstawiæ przy-
najmniej niektóre z argumentów przeciwko wymienionym
teoriom.

Przeciw teorii omdlenia

1. Jezus nie móg³ prze¿yæ ukrzy¿owania, poniewa¿ ¿o³nierze
rzymscy byli bardzo dok³adni w wykonywaniu takich wyro-
ków. Prawo rzymskie skazywa³o na œmieræ ¿o³nierza, który
pozwoli³by uciec lub prze¿yæ cz³owiekowi skazanemu na
œmieræ.
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2. To, ¿e ¿o³nierz nie po³ama³ goleni Jezusowi, jak zrobi³ z po-
zosta³ymi dwoma skazañcami (zob. J 19,31-33), oznacza, ¿e
by³ pewny œmierci Jezusa. £amanie goleni s³u¿y³o przyspie-
szeniu œmierci.

3. Œw. Jan Aposto³, który by³ naocznym œwiadkiem ukrzy¿owa-
nia, zaœwiadczy³, ¿e widzia³ wodê i krew wyp³ywaj¹ce z prze-
bitego boku Jezusa (zob. J 19,34-35). To oznacza, ¿e umar³
On przez zaduszenie.

4. Ca³e cia³o by³o owiniête w ca³un i z³o¿one do grobu (zob.
J 19,38-42).

5. Przemiana w uczniach Chrystusa. Po œmierci Jezusa byli
spanikowani, przera¿eni i ukryci za zamkniêtymi drzwiami
Wieczernika. Po spotkaniu ze Zmartwychwsta³ym stali siê
odwa¿nymi misjonarzami zdolnymi oddaæ za Niego ¿ycie jako
mêczennicy. Taka przemiana uczniów by³aby niezrozumia³a
z punktu widzenia psychologii, gdyby Jezus jedynie zemdla³
i po prostu zosta³ ocucony. Cz³owiek, który jedynie unikn¹³
œmierci dziêki zbiegowi okolicznoœci nie by³by czczony jako
zwyciêzca œmierci.

6. W jaki sposób rzymscy ¿o³nierze trzymaj¹cy stra¿ przy gro-
bie mogli byæ pokonani przez skatowanego skazañca? Albo
przez jego nieuzbrojonych uczniów?

7. W jaki sposób cz³owiek tak zmaltretowany, jak Jezus by³
w stanie odsun¹æ wielki g³az zamykaj¹cy Jego grób i uciec?

8. Jeœli Jezus obudzi³ siê z omdlenia, to dok¹d poszed³? Co siê
z Nim sta³o? Przecie¿ osoba tak wtedy znana musia³a zosta-
wiæ po sobie jakieœ œlady, po których mo¿na Go by³o ³atwo
odnaleŸæ.

Przeciw teorii zmowy uczniów

1. Wg Pascala hipoteza o aposto³ach-oszustach jest zbyt absur-
dalna. Spróbujmy wyobraziæ sobie uczniów zebranych po
œmierci Jezusa spiskuj¹cych w celu og³oszenia publicznie Jego
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zmartwychwstania. Przecie¿ tej idei przeciwstawia³y siê
wszystkie ówczesne w³adze. Poza tym uczniowie byli sk³onni
do uleganiu swoim s³aboœciom: byli przywi¹zani do pieniê-
dzy, przelêknieni, boj¹cy siê tortur i uwiêzienia. Gdyby tylko
jeden z nich uleg³ chciwoœci lub lêkowi, ich plan zosta³by
zniweczony. A jednak g³oszenie zmartwychwstania nie zo-
sta³o zatrzymane ani przez przekupstwo, ani przez groŸby.
Czy mog³o byæ zatem tylko wymys³em s³abych uczniów…?

2. Jeœli siê przyjmie, ¿e zmartwychwstanie Jezusa to bajeczka
wymyœlona przez uczniów, to trzeba przyznaæ, ¿e byli oni
najbardziej kreatywnymi, pomys³owymi i b³yskotliwymi baj-
kopisarzami. Przewy¿szaj¹cymi swym talentem takie s³awy
jak Shakespeare, Dante, Tolkien i inni. Historie opowiadane
przez mitomanów nie s¹ nigdy tak wymyœlne, przekonywu-
j¹ce, logiczne, ani nie maj¹ takiej si³y przemiany ludzkiego
¿ycia jak œwiadectwa uczniów Jezusa. Nie s¹ tak odporne na
zapomnienie…

3. Rys psychologiczny aposto³ów wskazuje na ich niewielk¹
zdolnoœæ wymyœlenia historii o zmartwychwstaniu. Byli oni
zwyk³ymi, prostymi, uczciwymi rzemieœlnikami a nie wyra-
chowanymi k³amcami. O tej uczciwoœci œwiadcz¹ ich s³owa
i czyny. Umarli za g³oszenie zmartwychwstania. Có¿ bardziej
ni¿ mêczeñstwo mo¿e potwierdzaæ prawdziwoœæ tego, co siê
g³osi?

4. Aposto³owie nie mieli ¿adnego powodu, ¿eby wymyœliæ i og³o-
siæ k³amstwo o zmartwychwstaniu. K³amstwa przecie¿ opo-
wiada siê zawsze w jakimœ egoistycznym celu. Jakie korzyœci
mogli osi¹gn¹æ uczniowie Jezusa z wymyœlonej historyjki
o Jego powrocie do ¿ycia? Czy¿ w³aœnie nie ze wzglêdu na
zmartwychwstanie Mistrza byli nienawidzeni, upokorzeni,
przeœladowani, odrzuceni ze wspólnoty wierz¹cych ¯ydów,
wiêzieni, torturowani, wygnani, krzy¿owani, gotowani ¿yw-
cem, pieczeni na roz¿arzonych kratach, œcinani, rzuceni na
po¿arcie dzikim zwierzêtom? To raczej nie jest lista korzyœci…
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5. Gdyby nowina o zmartwychwstaniu by³a k³amstwem ¯ydzi
mogli j¹ zdemaskowaæ ju¿ na samym pocz¹tku – pokazuj¹c
cia³o zabitego Jezusa. Jedyne, co musieli zrobiæ, to pójœæ do
grobu i pokazaæ, ¿e nie jest pusty. Tym bardziej, ¿e po swojej
stronie mieli w tym wzglêdzie w³adze i ¿o³nierzy rzymskich.
A jeœli ¯ydzi i Rzymianie nie mogli odnaleŸæ cia³a Jezusa…
Mo¿e ukradli je uczniowie? Ale jak wyt³umaczyæ ten rabu-
nek dokonany przez nieuzbrojonych uczniów „pod nosem”
uzbrojonych ¿o³nierzy trzymaj¹cych wartê przy grobie? Czy
sen stra¿ników naprawdê jest powa¿nym wyt³umaczeniem?

6. Gdyby nowina o zmartwychwstaniu Jezusa by³a k³amstwem,
to uczniowie nie mogliby iœæ do Jerozolimy aby j¹ g³osiæ. Prze-
cie¿ to miasto by³o pe³ne naocznych œwiadków ¿ycia i œmier-
ci Jezusa, którzy natychmiast zdemaskowaliby tê pobo¿na ba-
jeczkê. Doœwiadczenie uczy, ¿e k³amstwo ma krótkie nogi…

Przeciw teorii halucynacji

1. By³o zbyt du¿o œwiadków, którzy widzieli Zmartwychwsta-
³ego. Halucynacje s¹ zjawiskiem prywatnym, indywidualnym
a nie zbiorowym. Œw. Pawe³ przypomina: „Przekaza³em wam
na pocz¹tku to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³ – zgodnie
z Pismem – za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmar-
twychwsta³ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem i ¿e ukaza³ siê
Kefasowi, a potem Dwunastu, póŸniej zjawi³ siê wiêcej ni¿
piêciuset braciom równoczeœnie; wiêkszoœæ z nich ¿yje dot¹d,
niektórzy zaœ pomarli. Potem ukaza³ siê Jakubowi, póŸniej
wszystkim aposto³om. W koñcu, ju¿ po wszystkich, ukaza³
siê tak¿e i mnie jako poronionemu p³odowi” (1 Kor 15,3-8).

2. Œwiadkowie widzieli Zmartwychwsta³ego razem, w jednym
momencie i w jednym miejscu. To nie mog³a byæ zatem halu-
cynacja.

3. Zwykle halucynacje trwaj¹ krótko (sekundy lub minuty, rzad-
ko godziny). W wypadku zmartwychwstania Jezusa fenomen
trwa³ czterdzieœci dni! (zob. Dz 1,3).
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4. Halucynacje zwykle s¹ wydarzeniami pojedynczymi i nie pow-
tarzaj¹ siê regularnie. Chyba ¿e mamy do czynienia z zabu-
rzeniami psychicznymi, lecz opisy aposto³ów w Biblii œwiadcz¹
o ich zdrowiu psychicznym (zob. J 20,19; 21,14; Dz 1,3).

5. Halucynacje powstaj¹ na bazie tego, co cz³owiek nosi w swo-
jej psychice, tak¿e w podœwiadomoœci. Natomiast œwiadko-
wie ukazywania siê Zmartwychwsta³ego otrzymywali infor-
macje o rzeczach, których absolutnie siê nie spodziewali. By³y
dla nich zaskakuj¹ce, nie by³y wiêc projekcj¹ ich psychiki. „«Jan
chrzci³ wod¹, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Œwiêtym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie
przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedzia³ im: «Nie wa-
sza to rzecz znaæ czasy i chwile, które Ojciec ustali³ swoj¹
w³adz¹, ale gdy Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego
moc i bêdziecie moimi œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Ju-
dei, i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi». Po tych s³owach uniós³
siê w ich obecnoœci w górê i ob³ok zabra³ Go im sprzed oczu.
Kiedy uporczywie wpatrywali siê w Niego, jak wstêpowa³
do nieba, przyst¹pili do nich dwaj mê¿owie w bia³ych szatach.
I rzekli: «Mê¿owie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie siê
w niebo? Ten Jezus, wziêty od was do nieba, przyjdzie tak samo,
jak widzieliœcie Go wstêpuj¹cego do nieba»” (Dz 1,5-10).

6. Aposto³owie nie tylko nie oczekiwali na spotkanie Jezusa
po Jego œmierci, ale nawet nie wierzyli, ¿e zmartwychwsta³,
kiedy im siê ukaza³. Widz¹c Go myœleli w pierwszej chwili,
¿e to zjawa lub przewidzenie (zob. £k 24,36-43).

7. Halucynacje nie jedz¹. Jezus po zmartwychwstaniu jad³ przy-
najmniej dwa razy (zob. £k 24,42-43).

8. Uczniowie mogli dotkn¹æ Zmartwychwsta³ego (zob. Mt 28,9;
£k 24,39; J 20,27).

9. Halucynacje nie wchodz¹ w logiczny dialog z kilkoma osoba-
mi naraz i to przez d³u¿szy okres czasu. Zmartwychwsta³y
natomiast rozmawia³ z jedenastoma osobami w jednym czasie
i to przez czterdzieœci dni (zob. Dz 1,3).
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10. Uczniowie nie mogliby uwierzyæ w zmartwychwstanie gdyby
pokazano im cia³o zabitego Jezusa. Jego zw³oki przekona³yby
ich, ¿e Ten, którego widzieli nie jest prawdziwym zmartwych-
wsta³ym Mistrzem, a jedynie halucynacj¹.

11. Teoria halucynacji mog³aby wyt³umaczyæ jedynie domnie-
mane ukazywanie siê Jezusa po Jego œmierci, ale nie t³umaczy
faktu pustego grobu, odsuniêtego kamienia, ani niemo¿li-
woœci pokazania cia³a zabitego Jezusa.

Przeciw teorii mitu

1. Styl Ewangelii jest ca³kowicie inny od stylu znanych nam
mitów. Nie posiada bowiem opowiadañ „przekoloryzowa-
nych” i przesadnie wyolbrzymionych. Wszystko wi¹¿e siê
w spójn¹ ca³oœæ. Wszystko ma znaczenie. Rys psychologiczny
opisanych postaci oddaje ich wewnêtrzn¹ g³êbie, podczas
gdy w mitach jest on powierzchowny. Mity koncentruj¹ siê
na opisie wydarzeñ zewnêtrznych, spektakularnych a pomi-
jaj¹ przedstawianie psychologii postaci.

2. Mity staraj¹ siê wyt³umaczyæ wszystko wieloœci¹ s³ów, pod-
czas gdy w Ewangeliach znajduj¹ siê wydarzenia owiane mil-
czeniem – np. pisanie Jezusa palcem na piasku w obecnoœci
oskar¿ycieli kobiety przy³apanej na cudzo³óstwie (zob. J 8,9).
Trudno wyt³umaczyæ co Jezus pisa³ i dlaczego to wydarze-
niem zosta³o zauwa¿one przez Ewangelistê. Jedynym wyt³u-
maczeniem jest to, ¿e Ewangelista to po prostu widzia³. Jeœli
wydarzenia tego typu by³yby wymyœlone, to musielibyœmy
przyznaæ, ¿e gatunek literacki jakim jest fantasy zosta³ wy-
myœlony w I w. po Chrystusie przez: celnika (Mateusza), m³o-
dego ch³opaka (Marka), lekarza (£ukasza) i rybaka (Jana).
I ¿e zrobili to niezale¿nie jeden od drugiego.

3. Nie by³o zbyt wiele czasu pomiêdzy opisywanymi wydarze-
niami a momentem ich spisania. Aby powsta³ mit, czyli aby
wydarzenia wymyœlone zosta³y uznane za fakty, potrzeba
wielu pokoleñ, nie kilkudziesiêciu lat.
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4. Pierwszymi œwiadkami widz¹cymi zmartwychwsta³ego Jezusa
by³y kobiety. W tamtym czasie kobieta nie by³a uwa¿ana za
œwiadka godnego zaufania. Jeœli pusty grób by³ tylko wymy-
œlonym mitem, jego autorzy chc¹c go uwierzytelniæ na pewno
nie wskazaliby na kobiety jako na pierwszych œwiadków. Ich
opinie po prostu siê nie liczy³y. Ale jeœli przyjmiemy, ¿e Ewan-
geliœci opisywali jedynie to, co aposto³owie rzeczywiœcie
wiedzieli na w³asne oczy, musieli wiêc opowiedzieæ prawdê,
nawet jeœli by³a ona dla nich trudna i w tamtym systemie spo-
³ecznym i prawnym bardzo niewygodna.

5. Nowy Testament nie mo¿e byæ uznany za mit pomieszany
z faktami, poniewa¿ jasno odró¿nia elementy mityczne od
prawdziwych wydarzeñ historycznych i odrzuca stanowczo
interpretacje mityczne. „Nie za wymyœlonymi bowiem mitami
postêpowaliœmy wtedy, gdy daliœmy wam poznaæ moc i przyj-
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œcie Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliœmy] jako
naoczni œwiadkowie Jego wielkoœci” (1 P 1,16). Jeœli zatem po
tak jasnym stwierdzeniu Nowy Testament okaza³by siê mitem,
to nale¿a³oby go uznaæ nie tylko za mit, ale przede wszystkim
za œwiadome k³amstwo wymyœlonym przez uczniów Jezusa.
Argumenty przeciw tej teorii zaprezentowaliœmy powy¿ej.

6. Wiele wydarzeñ, które s¹ dziœ bez najmniejszego cienia
w¹tpliwoœci uwa¿ane za fakty nale¿¹ce do historii ludzkoœci:
1) posiadaj¹ du¿o mniej dowodów ni¿ fakty opisane w Biblii,
2) a dokumenty, do których odnosz¹ siê historycy aby je udo-
wodniæ, dzieli od samych faktów du¿o wiêksza odleg³oœæ
czasowa ni¿ ma to miejsce w przypadku dokumentów opisu-
j¹cych wydarzenia biblijne; 3) poza tym mamy du¿o wiêcej
odpisów (kopii) tekstów biblijnych ni¿ dokumentów historii
œwieckiej 4) i na dodatek kopie te s¹ bardziej staro¿ytne od
kopii poœwiadczaj¹cych wydarzenia z historii œwieckiej. Gdyby
teksty biblijne nie zawiera³y opisów wydarzeñ cudownych...
historia biblijna by³aby uwa¿ana za du¿o bardziej pewn¹
od wiêkszej czêœci historii staro¿ytnego Rzymu i staro¿ytnej
Grecji.

Wniosek:

Jeœli to wszystko, co do tej pory zosta³o napisane jest prawd¹,
wydaje siê, ¿e mo¿na wysnuæ jedyny, logiczny wniosek: potrze-
ba tylko dwóch rzeczy ze strony cz³owieka aby nawróciæ siê do
Chrystusa. (Oczywiœcie potrzeba przede wszystkim ³aski Bo¿ej,
ale tê Bóg daje chêtnie ka¿demu, kto o ni¹ prosi). Te dwie rzeczy
s¹ nastêpuj¹ce: 1) znajomoœæ faktów i 2) uczciwoœæ intelektualna
i moralna. Kto o nie zadba, ten Chrystusa odnajdzie na pewno!

(Opracowa³ ks. B. Kulik MSF na podstawie:
P. Kreefte, R.K. Tacelli, Il tascabile dell’apologetica cristiana,
Milano 2006, s. 88-100)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Co oznacza dla mnie wniebowst¹pienie Jezusa?
2. Czy wierzê w nie?
3. Czy zastanawiam siê, jakie ma to praktyczne znaczenie dla

mojego ¿ycia?

Temat 3

Wniebowstąpienie Chrystusa
– jaki ma wpływ na moje życie?
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NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy rêce b³ogo-
s³awi³ ich. A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³ unie-
siony do nieba. Oni zaœ oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoœci¹
wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w œwi¹tyni, b³ogo-
s³awi¹c Boga (£k 24,50-53).

Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba (M 4
16,19).

Pierwsz¹ Ksiêgê napisa³em, Teofilu, o wszystkim, co Jezus
czyni³ i czego naucza³ od pocz¹tku a¿ do dnia, w którym udzieli³
przez Ducha Œwiêtego poleceñ Aposto³om, których sobie wy-
bra³, a potem zosta³ wziêty do nieba. Im te¿ po swojej mêce da³
wiele dowodów, ¿e ¿yje: ukazywa³ siê im przez czterdzieœci dni
i mówi³ o królestwie Bo¿ym. A podczas wspólnego posi³ku kaza³
im nie odchodziæ z Jerozolimy, ale oczekiwaæ obietnicy Ojca:
«S³yszeliœcie o niej ode Mnie – [mówi³] – Jan chrzci³ wod¹, ale wy
wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Œwiêtym». Zapytywali
Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izra-
ela?» Odpowiedzia³ im: «Nie wasza to rzecz znaæ czasy i chwile,
które Ojciec ustali³ swoj¹ w³adz¹, ale gdy Duch Œwiêty zst¹pi na
was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi œwiadkami w Jero-
zolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi».

Po tych s³owach uniós³ siê w ich obecnoœci w górê i ob³ok
zabra³ Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali siê
w Niego, jak wstêpowa³ do nieba, przyst¹pili do nich dwaj
mê¿owie w bia³ych szatach. I rzekli: «Mê¿owie z Galilei, dla-
czego stoicie i wpatrujecie siê w niebo? Ten Jezus, wziêty od was
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliœcie Go wstêpuj¹cego
do nieba» (Dz 1,1-11).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 665: Wniebowst¹pienie Chrystusa okreœla ostateczne wej-
œcie cz³owieczeñstwa Jezusa do niebieskiego panowania Boga,
sk¹d kiedyœ powróci, które jednak obecnie zakrywa Go przed
wzrokiem ludzi.

KKK 666: Jezus Chrystus, G³owa Koœcio³a, poprzedza nas
w chwalebnym Królestwie Ojca, abyœmy jako cz³onki Jego Cia³a
¿yli w nadziei, ¿e pewnego dnia bêdziemy z Nim na wieki.

KKK 667: Jezus Chrystus, po wejœciu raz na zawsze do sanktu-
arium niebieskiego, wstawia siê nieustannie za nami jako Poœred-
nik, który zapewnia nam nieustannie wylanie Ducha Œwiêtego.

DO PRZEMYŒLENIA…

Spoœród g³ównych œwi¹t roku koœcielnego ¿adne mo¿e nie
jest tak s³abo obecne we wspó³czesnej œwiadomoœci jak œwiêto
wniebowst¹pienia Chrystusa. Wydaje siê ono zbyt mocno po-
wi¹zane z mitycznym obrazem œwiata, który od dawna ju¿ nie
jest naszym obrazem. Dlatego równie¿ wielu katolikom nasuwa
siê pytanie, które 25 lat temu sformu³owa³ Bultmann w swym
g³oœnym od tamtego czasu artykule Neues Testament und Mytho-
logie [Nowy Testament i mitologia]: „Jaki sens ma wyznawanie
dzisiaj: ‘zst¹pi³ do piekie³’ albo ‘wst¹pi³ na niebiosa’, jeœli wyznaj¹-
cy nie podziela znajduj¹cego siê u jego podstaw obrazu trzypiê-
trowego œwiata?” Za pewne uproszczenie uznalibyœmy jednak
dalsze s³owa s³ynnego egzegety: „¯aden doros³y cz³owiek nie wy-
obra¿a sobie Boga jako istoty przebywaj¹cej wysoko, w niebie;
dla nas zreszt¹ „niebo” w dawnym sensie w ogóle ju¿ nie istnieje.
I tak samo nie ma piek³a, mitycznego podziemnego œwiata, na
którym stoj¹ nasze stopy. Koniec z historiami o wst¹pieniu Chry-
stusa do nieba i zst¹pieniu do piekie³ [...]” (Bultmann, Neues
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Testament und Mythologie, s. 17). Co jednak w³aœciwie zosta³o tu
uproszczone? I co stanowi trwa³¹ treœæ naszego wyznania wiary
we wniebowst¹pienie Pana w czasach, kiedy rzeczywiœcie raz
na zawsze znik³o wyobra¿enie lokalnego nieba ponad ob³okami?

Jeœli szukamy odpowiedzi, która ma byæ czymœ wiêcej ni¿
arbitralnym wymys³em, to mo¿na j¹ znaleŸæ tylko przez uwa¿-
niejsze ws³uchanie siê w Pismo, które – jako dokument naszej
wiary – nale¿y zapytaæ, co trzeba rozumieæ przez to wydarze-
nie, w jêzyku liturgii nazywane „wst¹pieniem Pana” i „wywy¿-
szeniem Pana”, a dziœ nazywane zazwyczaj „wniebowst¹pieniem
Chrystusa”. Otó¿ pierwszy stan rzeczy zapowiada siê ju¿ w tym,
co zosta³o powiedziane wy¿ej: liturgia i Biblia marginalnie tylko
u¿ywaj¹ s³owa „wniebowst¹pienie”, w które jêzyk ludu wk³ada³
treœci od samego pocz¹tku o wiele powa¿niejsze i nie tylko tak
obrazowe, jak mog³oby na to wskazywaæ samo s³owo. Pos³uguj¹c
siê s³owami „wstêpowanie” i „wywy¿szenie”, liturgia nawi¹zuje
przede wszystkim do jêzyka Ewangelii Jana, która wydarzenie
dzisiejszego œwiêta tymi terminami okreœla³a i z pewnoœci¹ naj-
g³êbiej je interpretowa³a. Do tego bêdziemy musieli zaraz jeszcze
wróciæ; na razie wiele znacz¹ce niech bêdzie dla nas ju¿ wska-
zanie na to, ¿e odpowiedzi na pytanie o sens „wniebowst¹pienia”
powinniœmy szukaæ nie w jednym tekœcie ani nawet w jednej
tylko ksiêdze Nowego Testamentu, lecz mo¿emy j¹ znaleŸæ je-
dynie przez ws³uchanie siê w ca³oœæ. Poniewa¿ nie mamy tu do
czynienia z obrazowym stanem rzeczy w naszym tego s³owa
rozumieniu, dlatego nie mo¿na go wyraziæ w jednej formule, lecz
trzeba go naœwietliæ z wielu stron i w ten sposób przybli¿yæ siê
do jego zrozumienia. Co wiêcej, musimy wrêcz wyjœæ poza Nowy
Testament i stwierdziæ, ¿e s³owo „wywy¿szyæ” pochodzi ze Stare-
go Testamentu, gdzie oznacza ustanowienie królem. Tym samym
mamy ju¿ bezpoœrednio przed sob¹ pierwsz¹ odpowiedŸ na
nasze pytanie o sens „wniebowst¹pienia”: jako œwiêto wywy¿-
szenia Chrystusa oznacza ono w³¹czenie ukrzy¿owanego Cz³o-
wieka-Jezusa w królowanie Boga nad œwiatem.



25

W Dziejach Apostolskich, z których wziête zosta³o czytanie
tej Mszy, wszystko, jak siê wydaje, zosta³o ujête bardzo plastycz-
nie i zewnêtrznie. Jeœli siê jednak przyjrzymy bli¿ej, oczywiste
staje siê, ¿e równie¿ tutaj rzeczy siêgaj¹ o wiele g³êbiej, ni¿ wy-
gl¹da³oby to na pierwszy rzut oka. Wydarzenie „wniebowst¹-
pienia” jest opisane w stronie biernej; czytamy najpierw, ¿e „zo-
sta³ uniesiony” (w. 9), a nieco dalej: „wziêty” (w. 11). Wydarze-
nie to jest wiêc przedstawiane nie jako powietrzna podró¿
do niebios, lecz jako dzie³o mocy Boga, wynosz¹cego Jezusa
do sfery bliskoœci ze sob¹. Obraz ob³oku, który zdaje siê suge-
rowaæ pierwsz¹ sytuacjê, to w rzeczywistoœci prastary obraz
starotestamentalnej teologii kultu: znak ukrycia siê Boga, który
w³aœnie w swym ukryciu jest Kimœ bliskim i potê¿nym, który
jest zawsze ponad nami, a mimo to ci¹gle poœród nas; który nie
poddaje siê naszej chêci ujmowania Go i rozporz¹dzania Nim,
a sam nami wszystkimi rozporz¹dza. Przez ten obraz ob³oku opo-
wiadanie o wniebowst¹pieniu zosta³o w³¹czone w ca³¹ historiê
Boga z Izraelem, poczynaj¹c od ob³oku na Synaju i nad namio-
tem przymierza na pustyni, a¿ po jasny ob³ok, który na Górze
Przemienienia zwiastowa³ bliskoœæ Boga. Pan ukryty w ob³oku
– obraz znajduj¹cy siê w centrum dzisiejszego czytania – wska-
zuje wiêc ostatecznie na to samo, co obrazowe wyra¿enie „za-
siad³ po prawicy Ojca”, w zwi¹zku z którym wielki nauczyciel
Koœcio³a wschodniego, Jan z Damaszku, zauwa¿a, ¿e prawica
Ojca nie jest wcale miejscem, lecz obrazem Jego w³adzy i chwa³y.
W konsekwencji zasiadanie po prawicy znaczy, ¿e Chrystus
tak¿e w swym cz³owieczeñstwie zosta³ w³¹czony we wszech-
ogarniaj¹c¹ moc Boga (Fidorth 4,2).

Co zatem oznacza „wniebowst¹pienie”? Oznacza wiarê
w to, ¿e w Chrystusie cz³owiek, istota cz³owieka, w której wszy-
scy mamy udzia³, w nowy, nies³ychany sposób zosta³ w³¹czony
w istotê Boga. Oznacza to, ¿e cz³owiek znajduje na zawsze
miejsce w Bogu. Niebo, nie jest miejscem ponad gwiazdami;
jest czymœ o wiele wiêkszym i œmielszym: posiadaniem przez
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cz³owieka miejsca w Bogu, czego podstawê stanowi przenika-
nie siê Bóstwa i cz³owieczeñstwa w ukrzy¿owanym i wywy¿-
szonym Jezusie. Chrystus, Cz³owiek który jest w Bogu, na wieki
z Nim zjednoczony, jest jednoczeœnie nieustannym otwarciem
Boga na cz³owieka. W ten sposób On sam jest tym, co nazywamy
„niebem” poniewa¿ niebo nie jest przestrzeni¹, lecz osob¹ –
osob¹ Tego, w którym Bóg i cz³owiek na zawsze i bez podzia³u
stanowi¹ jedno. My zaœ zbli¿amy siê do nieba, wchodzimy
do niego, w tej mierze, w jakiej zbli¿amy siê do Chrystusa
i w Niego „wchodzimy”. Dlatego „wniebowst¹pienie” mo¿e
staæ siê wydarzeniem poœrodku naszej codziennoœci.

Tylko z perspektywy tych powi¹zañ nale¿y rozumieæ s³owa
£ukasza, który przy koñcu swej Ewangelii opowiada, ¿e po wnie-
bowst¹pieniu uczniowie „z wielk¹ radoœci¹” wrócili do Jerozoli-
my (24,52). Tego, co siê sta³o, nie rozumieli jako po¿egnania;
gdyby by³o inaczej, trudno by im by³o wracaæ „z wielk¹ rado-
œci¹”. Dla nich wniebowst¹pienie i zmartwychwstanie by³o jed-
nym i tym samym wydarzeniem: pewnoœci¹, ¿e Ukrzy¿owany
¿yje, ¿e zosta³a pokonana œmieræ, od³¹czaj¹ca cz³owieka od Boga
i od ¿ycia, oraz ¿e bramy ¿ycia wiecznego zosta³y na zawsze
otwarte. Tak wiêc „wniebowst¹pienie” znaczy³o dla nich nie
to, co my zazwyczaj b³êdnie przez nie rozumiemy: tymcza-
sow¹ nieobecnoœæ Chrystusa w œwiecie; dla nich znaczy³o
ono raczej now¹, definitywn¹ i nieusuwaln¹ formê obecno-
œci przez udzia³ w królewskiej w³adzy Boga. Na tej podstawie
Janowa teologia mog³a zmartwychwstanie formalnie uto¿samiaæ
z powtórnym przyjœciem Chrystusa (np. 14,18nn). W zmar-
twychwstaniu Jezusa, w wyniku którego pozostaje On na zawsze
wœród swoich, Jego powtórne przyjœcie ju¿ siê zaczê³o. To, ¿e
œwiêty £ukasz istotnie nie inaczej rozumia³ te sprawy, mo¿na
wywnioskowaæ znowu z tego mszalnego czytania. Chrystus od-
rzuca tam pytanie uczniów o przywrócenie królestwa i zamiast
tego zwraca uwagê na to, ¿e otrzymali oni Ducha Œwiêtego
i bêd¹ Jego œwiadkami a¿ po krañce ziemi. Nie powinni wpatry-
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waæ siê w przysz³oœæ i mêdrkowaæ w oczekiwaniu na godzinê
Jego powrotu. Nie, powinni zrozumieæ, ¿e jest ci¹gle obecny
– co wiêcej, chce dziêki nim byæ coraz bardziej obecny. Dar
Ducha i zadanie dawania œwiadectwa, przepowiadania i misji s¹
sposobami teraŸniejszej obecnoœci Chrystusa. Ogarniaj¹ce ca³y
œwiat przepowiadanie – wolno nam ju¿ to powiedzieæ – jest
w czasie miêdzy zmartwychwstaniem i powtórnym przyjœciem
Pana zewnêtrznym wyrazem powszechnego królestwa Jezusa
Chrystusa, który swe panowanie sprawuje w formie uni¿enia
S³owa.

Chrystus sprawuje sw¹ w³adzê przez niemoc s³owa, któ-
rym wzywa ludzi do wiary. Ten stan rzeczy ponownie przy-
pomina obraz ob³oku, w którym ukrycie i bliskoœæ Pana dziwnie
przenikaj¹ siê ze sob¹. Ewangelista Jan przenikanie to przedsta-
wi³ w jeszcze bardziej rozbudowanej formie przez nowy sens,
który nada³ starotestamentalnemu s³owu „wywy¿szenie”. S³owo
to, które dotychczas wyra¿a³o jedynie ideê nadania królewskiej
godnoœci, u niego oznacza jednoczeœnie wydarzenie ukrzy¿o-
wania, podczas którego Chrystus zosta³ „wywy¿szony” nad zie-
miê. Tak wiêc u Jana pokrywaj¹ siê ze sob¹ tajemnica Wielkiego
Pi¹tku, Wielkanocy i Wniebowst¹pienia Chrystusa. W swym
tajemniczym podwójnym znaczeniu Krzy¿ ukazuje siê jako tron
królewski, na którym Chrystus sprawuje swe panowanie i przy-
ci¹ga do siebie ludzi, by wzi¹æ ich w swe szeroko rozpostarte
ramiona (por. J 3,14; 8,28; 12,32n). Królewskim tronem Chry-
stusa jest krzy¿, Jego wywy¿szenie jest tym, co dla patrz¹cych
z zewn¹trz wydaje siê najwiêksz¹ hañb¹ i poni¿eniem – w tym
ostatnim obecnym w Nowym Testamencie poszerzeniu wyda-
rzenia „wniebowst¹pienia”, mamy przed oczami zarówno ca³e
roszczenie wiary stawiane cz³owiekowi, jak te¿ jej obietnicê.
Bowiem Chrystus, który w ca³kowitym poœwiêceniu siebie,
w radykalnym oddaniu siebie na krzy¿u staje siê królem œwiata,
i którego ramiona s¹ tak szeroko otwarte, ¿e mog¹ ogarn¹æ
wszystkich – ten Chrystus jest przeciwieñstwem pierwszego
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Adama (czyli nas wszystkich), który w swej samowolnej zaro-
zumia³oœci chcia³ siebie samego wywy¿szyæ i siebie samego
uczyniæ Bogiem, a przez to zniszczy³ i zatraci³ siebie samego.
Wywy¿szenie Chrystusa, które w tym czasie œwiata pojawia siê
tylko pod znakiem krzy¿a, jest wyrazem obejmuj¹cego nas
wszystkich prawa ziarna pszenicznego. Jeœli ziarno pszeniczne
nie wpadnie w ziemiê i nie obumrze, samo pozostanie; jeœli
jednak obumrze, przynosi wiele owocu (por. J 12,24).

Jeœli œwiêtu wywy¿szenia Chrystusa, które dzisiaj obchodzi-
my, nadaje to tak wielk¹ powagê, to jednak zasadniczym jego
rysem s¹ nadzieja i radoœæ. Bóg ma miejsce dla ludzi – czy
z powodu tej nowiny nie powinno siê z nami staæ to samo
co z uczniami, którzy z Góry Oliwnej wracali do domu
„z wielk¹ radoœci¹”? Zbyt wielu próbuje nam dzisiaj wmó-
wiæ absurdalnoœæ wyobra¿ania sobie, ¿e Bóg ogarniaj¹cy
ca³y œwiat móg³by myœleæ o cz³owieku i troszczyæ siê o niego.
Jak¿e mizerny musi byæ ich obraz Boga, skoro myœl¹ o Nim
wed³ug naszego wzorca; my musimy wybieraæ, poniewa¿ nie
mo¿emy o wszystkim myœleæ jednoczeœnie. O ile¿ lepiej zro-
zumia³ Boga ów nieznany autor, któremu zawdziêczamy to wspa-
nia³e zdanie, przez Hölderlina obrane za motto jego Hyperiona:
„Nie daæ siê ogarn¹æ temu co najwiêksze, najmniejsze na-
wet ogarniaæ – to rzecz boska”. W Bogu jest dla nas miejsce
– najpewniejsze s³owa, w których afrykañski ojciec Koœcio³a
Tertulian ponad pó³tora tysi¹ca lat temu streœci³ sens wniebo-
wst¹pienia Chrystusa, dzisiaj s¹ tak samo s³abo rozumiane jak
wtedy: „Cia³o i krew, pocieszcie siê. Posiadacie niebo i króle-
stwo Bo¿e w Chrystusie” (Carn 17).

(J. Ratzinger, Wniebowst¹pienie Chrystusa, w: Jezus z Nazaretu.
Studia o chrystologii, [Opera Omnia 6/2], red. K. GóŸdŸ,
M. Górecka, Lublin 2015, s. 785-789)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Co wiem o wniebowziêciu Maryi?
2. Czy znam naukê Koœcio³a na ten temat?
3. Jaki zwi¹zek to wydarzenie ma z moim ¿yciem?

Temat 4

Wniebowzięcie Maryi
– znak nadziei dla nas!
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NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Potem wielki znak siê ukaza³ na niebie: Niewiastaobleczona
w s³oñce i ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie wieniec
z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 966: Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana woln¹
od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dope³niwszy biegu ¿ycia
ziemskiego z cia³em i dusz¹ wziêta zosta³a do chwa³y niebieskiej
i wywy¿szona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej
upodobni³a siê do Syna swego, Pana panuj¹cych oraz Zwyciêzcy
grzechu i œmierci”. Wniebowziêcie Maryi jest szczególnym
uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem
zmartwychwstania innych chrzeœcijan: „W narodzeniu Syna za-
chowa³aœ dziewictwo, w zaœniêciu nie opuœci³aœ œwiata, o Matko
Bo¿a: po³¹czy³aœ siê ze Ÿród³em ¿ycia, Ty, która poczê³aœ Boga
¯ywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od œmierci” (Li-
turgia bizantyjska, Troparion na Œwiêto Zaœniêcia [15 sierpnia]).

DO PRZEMYŒLENIA…

1. W œlad za bull¹ Munif icentissimus Deus mojego czcigodnego
poprzednika Piusa XII Sobór Watykañski II naucza, ¿e Nie-
pokalana Dziewica „dope³niwszy biegu ¿ycia ziemskiego
z cia³em i dusz¹ wziêta zosta³a do chwa³y niebieskiej”.

Ojcowie soborowi chcieli potwierdziæ, ¿e Maryja, w od-
ró¿nieniu od pozosta³ych chrzeœcijan, którzy umieraj¹ w sta-
nie ³aski Bo¿ej, wraz z cia³em zosta³a wziêta do niebieskiej
chwa³y. Takie jest odwieczne przekonanie wierz¹cych, wyra-
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¿one równie¿ w starej tradycji ikonograficznej, która przed-
stawia Maryjê w chwili „wejœcia” – wraz z cia³em – do nieba.

Dogmat Wniebowziêcia potwierdza, ¿e cia³o Maryi po Jej
œmierci zosta³o uwielbione. Zmartwychwstanie cia³ wszyst-
kich ludzi nast¹pi przy koñcu œwiata, natomiast uwiel-
bienie cia³a Maryi moc¹ wyj¹tkowego przywileju doko-
na³o siê ju¿ wczeœniej.

2. 1 listopada 1950 r. Pius XII definiuj¹c dogmat Wniebowziê-
cia celowo nie u¿y³ s³owa „zmartwychwstanie” i nie zaj¹³ sta-
nowiska w sprawie œmierci Maryi jako prawdy wiary. Bulla
Munif icentissimus Deus potwierdza jedynie wyniesienie cia³a
Maryi do chwa³y niebieskiej, og³aszaj¹c tê prawdê „dogma-
tem objawionym przez Boga”.

Trzeba przy tym zauwa¿yæ, ¿e Wniebowziêcie od zawsze
stanowi³o element wiary ludu chrzeœcijañskiego, który wie-
rz¹c w wejœcie Maryi do chwa³y niebieskiej, g³osi³ przez to
uwielbienie Jej cia³a.

Pierwszy œlad wiary we Wniebowziêcie Maryi znajduje siê
w tekstach apokryficznych zatytu³owanych Transitus Mariae,
których najwczeœniejsza czêœæ pochodzi z II–III w. Chodzi tu
o opowiadania ludowe, niekiedy sfabularyzowane, które jed-
nak w tym przypadku wyra¿aj¹ intuicjê wiary Ludu Bo¿ego.

PóŸniej rozwinê³a siê stopniowo bogata refleksja na temat
losów Maryi po œmierci. Doprowadzi³o to z czasem chrze-
œcijan do wiary w chwalebne wywy¿szenie Matki Jezusa,
z dusz¹ i cia³em, na Wschodzie zaœ do ustanowienia œwi¹t
liturgicznych Zaœniêcia i Wniebowziêcia Maryi.

Wiara w chwalebne przeznaczenie cia³a i duszy Matki
naszego Pana po Jej œmierci szybko rozprzestrzeni³a siê
ze Wschodu na Zachód i od XIV w. sta³a siê powszechna.
W naszym stuleciu, bezpoœrednio przed og³oszeniem dog-
matu, prawda ta by³a ju¿ prawie powszechnie akceptowana
i wyznawana przez wspólnoty chrzeœcijañskie w ka¿dym
zak¹tku œwiata.
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3. Doprowadzi³o to do og³oszenia w maju 1946 r. encykliki
Deiparae Virginis Mariae, któr¹ Pius XII zapocz¹tkowa³
szerokie konsultacje zapytuj¹c biskupów, a przez nich ducho-
wieñstwo i ca³y Lud Bo¿y, czy jest mo¿liwe i wskazane og³o-
szenie Wniebowziêcia Maryi z dusz¹ i cia³em jako dogmatu
wiary. Spotka³o siê to z bardzo pozytywnym odzewem: jedy-
nie 6 z 1181 odpowiedzi wyra¿a³o pewne w¹tpliwoœci co
do charakteru objawionego tej prawdy.

Powo³uj¹c siê na ten fakt bulla Munif icentissimus Deus
stwierdza: „Powszechna jednomyœlnoœæ wyra¿ona w zwyczaj-
nym nauczaniu Koœcio³a dostarcza pewnego i rzetelnego
dowodu dla wykazania, i¿ wziêcie cia³a Najœwiêtszej Maryi
Dziewicy do nieba […] jest prawd¹ objawion¹ przez Boga,
musi zatem zostaæ na sta³e i z wiar¹ przyjêta przez wszystkie
dzieci Koœcio³a”.

Definicja dogmatu jako konsekwencja powszechnej wiary
Ludu Bo¿ego ostatecznie wyklucza wszelkie w¹tpliwoœci i na-
kazuje jego przyjêcie wszystkim chrzeœcijanom.

Bulla podkreœla wspó³czesn¹ wiarê Koœcio³a we Wniebo-
wziêcie, a nastêpnie powo³uje siê na fundamenty biblijne tej
prawdy.

Nowy Testament, jakkolwiek bezpoœrednio nie potwier-
dza Wniebowziêcia Maryi, daje podstawy do tej prawdy
wiary, poniewa¿ ukazuje doskona³e zjednoczenie dziejów
Najœwiêtszej Panny z histori¹ Jezusa. Jednoœæ ta, ju¿ od mo-
mentu cudownego poczêcia Zbawiciela przejawiaj¹ca siê
w uczestnictwie Matki w misji Syna, ale przede wszystkim
w Jej udziale w ofierze odkupienia, domaga siê kontynuacji
po œmierci. Maryja doskonale zjednoczona z ¿yciem Jezusa
i z dzie³em zbawienia, dzieli z dusz¹ i cia³em Jego przezna-
czenie tak¿e w niebie.
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4 Cytowana bulla Munif icentissimus Deus, powo³uj¹c siê na
opisany w Protoewangelii udzia³ kobiety w walce z wê¿em
i uznaj¹c w Maryi now¹ Ewê, przedstawia Wniebowziêcie
jako konsekwencjê zjednoczenia Maryi z odkupieñczym dzie-
³em Chrystusa. Czytamy tam: „Jak chwalebne zmartwych-
wstanie Chrystusa stanowi istotn¹ czêœæ i tak¿e ostateczne
trofeum tego zwyciêstwa, tak trzeba by³o, aby wspólna walka
œwiêtej Dziewicy i Syna zakoñczy³a siê uwielbieniem jej dzie-
wiczego cia³a”.

Dlatego Wniebowziêcie jest zakoñczeniem zmagañ o od-
kupienie ludzkoœci, w których Maryja uczestniczy³a z wiel-
koduszn¹ mi³oœci¹ i owocem Jej wyj¹tkowego udzia³u w zwy-
ciêstwie krzy¿a.

(Œw. Jan Pawe³ II, Wniebowziêcie Maryi prawd¹ wiary,
Audiencja generalna, Rzym, 2 lipca 1997 r.)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Co wiem o moim chrzcie œw.?
2. Czym jest chrzest œw. dla mnie?
3. Jaki jest zwi¹zek chrztu œw. z ¿yciem wiecznym?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

I rzek³ do nich: „IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszel-
kiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zba-
wiony; a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony” (Mk 16,15-16).

Jezus odpowiedzia³: „Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci,
jeœli siê ktoœ nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo¿e wejœæ do
królestwa Bo¿ego” (J 3,5).

Gdy zaœ ukaza³a siê dobroæ i mi³oœæ Zbawiciela, naszego Boga,
do ludzi, nie ze wzglêdu na sprawiedliwe uczynki, jakie spe³nili-
œmy, lecz z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez obmycie odra-
dzaj¹ce i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym, którego wyla³ na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyœmy,
usprawiedliwieni Jego ³ask¹, stali siê w nadziei dziedzicami ¿ycia
wiecznego (Tt 3,4-7).

Temat 5

Chrzest – brama
do życia wiecznego
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 1274: „Pieczêæ Pana” (Dominicus character) jest pieczê-
ci¹, któr¹ naznaczy³ nas Duch Œwiêty „na dzieñ odkupienia”
(Ef 4,30) „Istotnie, chrzest jest pieczêci¹ ¿ycia wiecznego”.
Wierny, który „zachowa pieczêæ” do koñca, to znaczy pozosta-
nie wierny obietnicom chrztu, bêdzie móg³ odejœæ „ze znakiem
wiary”, w wierze otrzymanej na chrzcie, w oczekiwaniu na
uszczêœliwiaj¹ce widzenie Boga, które jest wype³nieniem wiary,
i w nadziei zmartwychwstania.

DO PRZEMYŒLENIA…

Liturgia œwiêtej nocy paschalnej rozpoczyna siê – po poœwiê-
ceniu pascha³u – od procesji, która idzie za œwiat³em i zmierza
ku œwiat³u. Procesja ta niemal symbolicznie streszcza ca³¹ kate-
chumenaln¹ i naznaczon¹ pokut¹ drogê Wielkiego Postu, podej-
muje jednak tak¿e d³ug¹ drogê Izraela przez pustyniê do Ziemi
Obiecanej, a w koñcu symbolizuje drogê ludzkoœci, która w no-
cach historii szuka œwiat³a, szuka raju, szuka prawdziwego ¿ycia,
pojednania miêdzy narodami, miêdzy niebem i ziemi¹, pow-
szechnego pokoju.

W ten sposób procesja ta obejmuje ca³¹ historiê, jak obwiesz-
czaj¹ to s³owa b³ogos³awieñstwa pascha³u: „Chrystus wczoraj
i dziœ. Pocz¹tek i koniec. [...] Do Niego nale¿y czas i wiecznoœæ.
Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków [...]”.
Liturgia nie pogr¹¿a siê jednak w ogólnych myœlach, nie zado-
wala siê niejasnymi utopiami, ale daje nam bardzo konkretne
dane o drodze, któr¹ powinniœmy obraæ, i o celu naszej drogi.
Na pustyni Izraelowi wskazywa³ drogê w nocy s³up ognia,
a w ci¹gu dnia ob³ok. Naszym s³upem ognia, naszym œwiêtym
ob³okiem jest zmartwychwsta³y Chrystus, którego symbolizuje
p³on¹cy pascha³. Chrystus jest œwiat³em; Chrystus jest Drog¹,
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Prawd¹ i ¯yciem; jeœli pójdziemy za Chrystusem, jeœli skieruje-
my spojrzenie naszego serca stale na Chrystusa, to odnajdziemy
w³aœciw¹ drogê. Ca³a pedagogia liturgii Wielkiego Postu kon-
kretyzuje to g³ówne przykazanie: iœæ za Chrystusem oznacza
przede wszystkim uwa¿nie s³uchaæ Jego s³owa. Uczestnictwo
w niedzielnej liturgii tydzieñ w tydzieñ jest nieodzowne dla ka¿-
dego chrzeœcijanina, aby móg³ wzrastaæ ku autentycznej za¿y³o-
œci ze s³owem Bo¿ym. Cz³owiek nie ¿yje samym chlebem, pie-
ni¹dzem czy karier¹, lecz ¿yje s³owem Bo¿ym, które nas koryguje,
nas odnawia, pozwala nam poznaæ prawdziwe, donios³e warto-
œci œwiata i spo³eczeñstwa: s³owo Bo¿e jest prawdziw¹ mann¹,
chlebem z nieba, który uczy nas ¿ycia, bycia cz³owiekiem. Iœæ za
Chrystusem oznacza zwa¿aæ na Jego przykazania – które s¹
streszczone w podwójnym przykazaniu, by mi³owaæ Boga i bliŸ-
niego jak samego siebie. Iœæ za Chrystusem oznacza odczuwaæ
wspó³czucie dla cierpi¹cych, mieæ serce dla ubogich; oznacza
tak¿e zdobyæ siê na odwagê, aby broniæ wiary przeciwko ideo-
logii, ufaæ Koœcio³owi oraz jego wyk³adni i konkretnemu prze-
³o¿eniu s³owa Bo¿ego na nasz¹ dzisiejsz¹ sytuacjê. Naœladowanie
Chrystusa obejmuje mi³oœæ do Jego Koœcio³a, Jego mistycznego
Cia³a. Jeœli idziemy t¹ drog¹, to zapalamy w œwiecie ma³e œwia-
t³a, rozpraszamy ciemnoœci historii.

Droga Izraela prowadzi³a w kierunku Ziemi Obiecanej; ca³a
ludzkoœæ szuka czegoœ takiego jak ziemia obiecana. Liturgia pas-
chalna jest w tym punkcie bardzo konkretna. Jej celem s¹ sakra-
menty inicjacji chrzeœcijañskiej: chrzest, bierzmowanie, Naj-
œwiêtsza Eucharystia. W ten sposób Koœció³ mówi nam, ¿e te
sakramenty s¹ antycypacj¹ nowego œwiata, jego antycypowan¹
obecnoœci¹ w naszym ¿yciu. W staro¿ytnym Koœciele katechu-
menat by³ stopniow¹ drog¹ prowadz¹c¹ do chrztu: drog¹ otwie-
rania na Boga zmys³ów, serca, umys³u, uczeniem siê nowego stylu
¿ycia, przemian¹ w³asnego bytu, polegaj¹c¹ na wzrastaj¹cej przy-
jaŸni z Chrystusem we wspólnocie ze wszystkimi wierz¹cymi.
Po ró¿norodnych etapach oczyszczenia, otwarcia i nowego
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poznania sakramentalny akt chrztu by³ wiêc ostatecznym da-
rem nowego ¿ycia – by³ œmierci¹ i zmartwychwstaniem,
jak pisze œw. Pawe³ w pewnego rodzaju autobiografii duchowej:
„Razem z Chrystusem zosta³em przybity do krzy¿a. Teraz zaœ
ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus. Choæ nadal prowa-
dzê ¿ycie w ciele, jednak obecne ¿ycie moje jest ¿yciem wiary
w Syna Bo¿ego, który umi³owa³ mnie i samego siebie wyda³
za mnie” (Ga 2,19-20). Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest
jedynie wspominaniem minionego wydarzenia. W noc paschal-
n¹ w sakramencie chrztu dokonuje siê dziœ rzeczywiœcie
zmartwychwstanie, zwyciêstwo nad œmierci¹. Dlatego Jezus
mówi: „Kto s³ucha s³owa mego i wierzy w Tego, który Mnie
pos³a³, ma ¿ycie wieczne i [...] ze œmierci przeszed³ do ¿ycia”
(J 5,24). Iw tym samym sensie mówi do Marty: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i ¿yciem” (J 11,25). Jezus jest zmartwychwsta-
niem i ¿yciem wiecznym; w takiej mierze, w jakiej jesteœmy
z³¹czeni z Chrystusem, ju¿ dziœ „przeszliœmy ze œmierci do ¿ycia”,
ju¿ teraz ¿yjemy ¿yciem wiecznym, które nie jest tylko rze-
czywistoœci¹ nadchodz¹c¹ po œmierci, lecz zaczyna siê dziœ
w naszej komunii z Chrystusem. Przejœcie ze œmierci do ¿ycia
– jest wraz z sakramentem chrztu prawdziw¹ istot¹ liturgii tej
œwiêtej nocy. Przejœcie ze œmierci do ¿ycia – to droga, do
której Chrystus otworzy³ nam bramê, na któr¹ nas zaprasza
œwiêtowanie uroczystoœci paschalnej.
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Drodzy wierni, wiêkszoœæ z nas otrzyma³a chrzest jako dzieci,
w odró¿nieniu od tych piêciu katechumenów, którzy teraz za
chwilê przyjm¹ go jako doroœli. S¹ oni gotowi wyraŸnie wyznaæ
sw¹ wiarê. Dla wiêkszoœci z nas to rodzice z góry wyznali nasz¹
wiarê. Podarowali nam ¿ycie biologiczne, nie mog¹c nas zapy-
taæ siê o to, czy chcemy ¿yæ, czy te¿ nie, w uprawnionym prze-
konaniu, ¿e dobrze jest ¿yæ, ¿e ¿ycie jest darem. Ale byli oni
w równej mierze przekonani o tym, ¿e ¿ycie biologiczne jest
darem kruchym, tak ¿e w œwiecie naznaczonym przez tak wiele
z³a jest ono w¹tpliwym darem, który staje siê dopiero wtedy
prawdziwym darem, kiedy mo¿na równoczeœnie podarowaæ
lekarstwo przeciwko œmierci, komunie z niepokalanym ¿y-
ciem, z Chrystusem. Wraz z kruchym darem ¿ycia biologiczne-
go podarowali nam w chrzcie gwarancjê prawdziwego ¿ycia.
A teraz do nas nale¿y, byœmy ten dar wziêli w posiadanie, bar-
dziej wzrastali w prawdê naszego chrztu. Co roku noc paschalna
zaprasza nas, byœmy na nowo zanurzyli siê w wodzie chrzciel-
nej, przeszli ze œmierci do ¿ycia i stawali siê prawdziwymi chrze-
œcijanami.

„ZbudŸ siê, o œpi¹cy, i powstañ z martwych, a zajaœnieje ci
Chrystus” – mówi pieœñ ze staro¿ytnej liturgii chrzcielnej, prze-
jêta przez œw. Paw³a do Listu do Efezjan (5,14). „ZbudŸ siê,
o œpi¹cy, (…) a zjaœnieje ci Chrystus” – mówi dzisiaj Koœció³ do
nas wszystkich: ZbudŸmy siê z naszego znu¿onego, pozbawio-
nego zapa³u chrzeœcijañstwa! Powstañmy i idŸmy za Chrystu-
sem, prawdziwym œwiat³em, prawdziwym ¿yciem!

(J. Ratzinger, Chrzest – nowe ¿ycie w Chrystusie. Kazanie
wyg³oszone w Wigiliê Paschaln¹, 26 marca 2005 r.,
w Bazylice œw. Piotra, w zastêpstwie papie¿a Jana Paw³a II,
w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Studia o eschatologii
i teologii nadziei, [Opera Omnia 10], red. K. GóŸdŸ, M. Górecka,
Lublin 2014, s. 645-647)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy wiem czym s¹ tzw. „Msze gregoriañskie”?
2. Czy znam historiê powstania zwyczaju zamawiania takich

Mszy œw.?
3. Czy podczas Mszy œw. pamiêtam o osobach zmar³ych?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Jam jest chleb ¿ycia. Ojcowie wasi jedli mannê na pustyni
i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstêpuje: kto go spo¿ywa,
nie umrze. Ja jestem chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba. Jeœli
kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje cia³o za ¿ycie œwiata». Sprzeczali siê wiêc miêdzy
sob¹ ̄ ydzi mówi¹c: „Jak On mo¿e nam daæ [swoje] cia³o do spo-
¿ycia?” Rzek³ do nich Jezus: „Zaprawdê, zaprawdê, powiadam
wam: Je¿eli nie bêdziecie spo¿ywali Cia³a Syna Cz³owieczego
i nie bêdziecie pili Krwi Jego, nie bêdziecie mieli ¿ycia w sobie.
Kto spo¿ywa moje Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne, a Ja
go wskrzeszê w dniu ostatecznym. Cia³o moje jest prawdziwym

Temat 6

Msze gregoriańskie
(gregorianki) – skuteczna

pomoc dla zmarłych



42

pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spo-
¿ywa moje Cia³o i Krew moj¹ pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak
Mnie pos³a³ ¿yj¹cy Ojciec, a Ja ¿yjê przez Ojca, tak i ten, kto
Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze Mnie. To jest chleb, który
z nieba zst¹pi³ – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przod-
kowie, a poumierali. Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki”
(J 6,48-58).

NAUCZANIE KOŒCIO£A KATOLICKIEGO

Seria trzydziestu Mszy gregoriañskich, nawet jeœli zostanie
przerwana z powodu nag³ej przeszkody (np. choroby) albo
z powodu innej uzasadnionej przyczyny (np. celebracji Mszy po-
grzebowej albo œlubnej), z rozporz¹dzenia Koœcio³a zachowuje
ca³oœæ swoich owoców na sposób wstawiennictwa, które dotych-
czas przyznawa³a im praktyka Koœcio³a i pobo¿noœæ wiernych.

Pozostaje jednak obowi¹zek, aby celebruj¹cy kap³an uzupe³-
ni³ jak najszybciej odprawienie trzydziestu Mszy. Niechaj ordy-
nariusz stosownie czuwa, aby nie mia³y miejsca nadu¿ycia w tak
wa¿nej materii (Œwiêta Kongregacja Soboru, Tricenario Grego-
riano, Rzym, z nakazu Ojca Œwiêtego Paw³a VI, 24 lutego 1967).
(t³umaczenie: ks. B. Kulik MSF; tekst w³. zob. http://www.inter-
netsv.info/Tricenario.html).

DO PRZEMYŒLENIA…

Gregoriañskie msze, gregorianka, 30 mszy odprawianych
w intencji jednej osoby zmar³ej, w ci¹gu 30 kolejnych dni (przez
jednego lub wielu kap³anów); nazwa wi¹¿e siê z imieniem papie¿a
Grzegorza I Wielkiego, który poleci³ odprawiaæ przez 30 dni
msze za zmar³ego mnicha benedyktyñskiego (PL 77, 420-421).

Praktyce mszy gregoriañskich, która rozwinê³a siê ju¿ w VIII w.,
najpierw w klasztorach, a nastêpnie w innych koœcio³ach, towa-
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rzyszy³o przekonanie o szczególnej ich skutecznoœci dla zmar-
³ych pozostaj¹cych w czyœæcu; Stolica Apostolska potêpi³a nie-
które praktyki mszalne zbli¿one do mszy gregoriañskich (nie
odnosi³o siê to jednak wprost do mszy gregoriañskich, które
najpierw poœrednio, a póŸniej wyraŸnie otrzyma³y jej aprobatê);
Kongregacja Odpustów (15 III 1884) wyjaœni³a, ¿e zaufanie wier-
nych do mszy gregoriañskich, jako szczególnie skutecznych dla
uwolnienia zmar³ego od kary czyœæca, nale¿y uwa¿aæ za rozum-
ne i zgodne z wiar¹ (ASS 16(1884) 509); mszy gregoriañskich
nie obdarzono jednak specjalnymi odpustami, a pobo¿na prak-
tyka opiera siê jedynie na przeœwiadczeniu wiernych o ich sku-
tecznoœci (ASS 21(1888) 256); wœród teologów utrwali³a siê
opinia, ¿e Ÿród³em szczególnej skutecznoœci mszy gregoriañskich
s¹ zas³ugi papie¿a Grzegorza i jego wstawiennictwo. Przeciwni-
kami praktyki mszy gregoriañskich byli m.in. kard. Kajetan
i T. Sanchez, a zwolennikami m.in. L. Ferraris i P. Lambertini
(papie¿ Benedykt XIV). W XIX i XX w. zwracano uwagê szcze-
gólnie na zachowanie ci¹g³oœci odprawiania mszy (niezachowa-
nie jej uwa¿ano za niedope³nienie istotnego warunku, a wiêc
i przyjêtego zobowi¹zania); niezawinione przerwanie ci¹g³oœci
z powodu choroby lub in. przeszkody by³o, wg niektórych teo-
logów i kanonistów, równie¿ przerwaniem ci¹g³oœci nale¿a³o
odprawiaæ msze gregoriañskie od nowa; in. twierdzili, ¿e obo-
wi¹zuje wówczas tylko dope³nienie mszy do 30; ogólnie uzna-
ny wyj¹tek od zachowania ci¹g³oœci stanowi³y 3 ostatnie dni
Wielkiego Tygodnia (zobowi¹zywa³o to tylko do bezpoœred-
niego uzupe³nienia ich liczby do 30). Ró¿nice zdañ i w¹tpli-
woœci w tej sprawi usunê³a deklaracja Kongregacji Soboru
Tricenario Gregoriano z 24 II 1967 (AAS 59 (1967) 229-230),
stwierdzaj¹c, ¿e msze gregoriañskie przerwane z powodu
nieprzewidzianej przeszkody (np. choroba) lub uzasadnio-
nej przyczyny (np. odprawienie mszy pogrzebowej lub za no-
wo¿eñców) zachowuj¹ z woli Koœcio³a te same owoce, jakie
dotychczas przypisywa³a im nauka Koœcio³a i pobo¿noœæ
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wiernych; obowi¹zuje wówczas jak najszybsze uzupe³nie-
nie liczby mszy.

(P. Hemperek, Gregoriañskie msze, w: Encyklopedia Katolicka,
t. VI, red. J. Walkusz i inni, Lublin 1993, kol. 138-139)

* * *

W Dialogach [œw. Grzegorza] spotykamy opowiadania o re-
alnej mo¿liwoœci œwiadczenia pomocy zmar³ym podczas spra-
wowania Najœwiêtszej Ofiary. Wzmianka ta naprowadza na ge-
nezê tzw. „Mszy gregoriañskich”. Autor opisuje historiê mnicha
Justyna, który ukrywaj¹c trzy z³ote monety, sprzeniewierzy³ siê
œlubowi ubóstwa. Wspó³bracia, kiedy tylko dowiedzieli siê o tym,
potêpili jego czyn, usuwaj¹c go ze wspólnoty.

I chocia¿ za ¿ycia mocno ¿a³owa³ swojego czynu, to i tak po
œmierci zosta³ zakopany bez chrzeœcijañskiego pogrzebu razem
z pieniêdzmi, które ukrad³. Zachowanie prze³o¿onego wzglêdem
grzesznego brata sprawi³o, ¿e wszyscy pozostali bracia, którzy
posiadali w swojej celi cokolwiek z dóbr materialnych, przynosili
wszystko od razu do pokoju prze³o¿onego, aby w przypadku
nag³ej i niespodziewanej œmierci, nie zostaæ pochowanymi bez
chrzeœcijañskiego pogrzebu. Œwiêty Grzegorz w nastêpuj¹cych
s³owach komentuje ca³oœæ tego wydarzenia: „Gdy ju¿ od jego
œmierci minê³o dni trzydzieœci, pocz¹³em w duchu litowaæ siê
nad zmar³ym bratem i myœleæ z g³êbokim smutkiem o jego ka-
tuszach i szukaæ jakiegoœ œrodka, aby mu pomóc. Wezwawszy
do siebie Pretioza, przeora naszego klasztoru, smutny tak mu
powiedzia³em: ‘Ju¿ d³ugo ów zmar³y brat w ogniu jest mêczony,
musimy mu okazaæ jak¹œ mi³oœæ i pomóc mu, o ile zdo³amy, do
uwolnienia. IdŸ wiêc i postaraj siê, aby od dzisiaj przez trzydzie-
œci dni sk³adano za niego Ofiarê, ¿eby ani jednego dnia nie opu-
œciæ, w którym by zbawcza Hostia za niego z³o¿ona nie by³a’.
Zaraz odszed³ i uczyni³ tak, jak powiedzia³em. Gdy byliœmy
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zajêci innymi sprawami i nie liczyliœmy minionych dni, ów zmar³y
brat pewnej nocy ukaza³ siê w widzeniu swemu rodzonemu bratu
Kopiosowi. Gdy ten go ujrza³, zaraz zapyta³: ‘Co z tob¹ bracie?’
Odpowiedzia³: ‘Dot¹d by³o Ÿle, lecz teraz mi jest dobrze, bo dzi-
siaj zosta³em przyjêty do wspólnoty’. Zaraz Kopiosus zawiadomi³
o tym braci w klasztorze. Bracia starannie policzyli dnie, a w³a-
œnie by³ to dzieñ, w którym po raz trzydziesty Ofiara za zmar³ego
zosta³a z³o¿ona. Poniewa¿ Kopiosus nie wiedzia³ o Ofierze braci,
a ci nie wiedzieli o widzeniu Kopiosa, w tym¿e samym czasie
poznali: ten, co bracia uczynili, a oni, co on widzia³: widzenie
i Ofiara ze sob¹ siê zgadza³y. Z tego wyraŸnie siê okaza³o, ¿e
zmar³y brat przez zbawcz¹ Hostiê z katuszy zosta³ uwolniony”.

Autor przemilcza powód, dla którego przez trzydzieœci dni
regularnie, ka¿dego dnia, modlono siê za zmar³ego brata, ofia-
ruj¹c w jego intencji codzienn¹ Mszê Œwiêt¹. Mo¿na jednak
przypuszczaæ, ¿e owe trzydzieœci dni symbolizowa³y trzydzieœci
lat ukrytego ¿ycia Jezusa Chrystusa, podczas których przygoto-
wywa³ siê do podjêcia publicznej misji. Okres trzydziestu lat
ukrytego ¿ycia Chrystusa by³ czasem dojrzewania do rozpoczê-
cia misji zbawienia œwiata, podczas gdy trzydzieœci dni codzien-
nej Mszy Œwiêtej w intencji zmar³ego by³y czasem jego „dojrze-
wania” do chwa³y nieba, czyli do zbawienia.

Opowiadania Grzegorza mia³y wyj¹tkow¹ si³ê oddzia³ywania
na wyobraŸniê s³uchacza i czytelnika. Przekonywa³y o wartoœci
¿ycia dobrego, zachêcaj¹c jednoczeœnie do jego praktykowania,
czyli do wystrzegania siê grzechów i pamiêtania o zmar³ych […].

¯adna modlitwa zanoszona do Boga nie jest modlitw¹ zmar-
nowan¹. Podobnie jest z odpustami, które ofiarowane s¹ za zmar-
³ych; je¿eli ktoœ, za kogo ofiarowany jest odpust, raduje siê ju¿
chwa³¹ nieba i nie oczekuje na nasz¹ modlitwê, nie zostaje ona
bynajmniej „zmarnowana”. Je¿eli ³aski tej nie potrzebuje osoba,
za któr¹ prosimy, Bóg przeznaczy j¹ innej, bardziej oczekuj¹cej
na wsparcie z ziemi. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e przysz³e ¿ycie
nie jest ¿yciem w pojedynkê, ale jest wspólnot¹ osób wzajemnie
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sobie ¿yczliwych, dobrych, oddanych w mi³oœci i zatroskanych
o wzajemne dobro. Nic wiêc z dobra, które czyniê na ziemi
z myœl¹ o zmar³ych, nie przepada. A wys³u¿ony przeze mnie
odpust udzielony zostaje temu, kto potrzebuje go najbardziej.
On z kolei, w tajemnicy obcowania œwiêtych, orêduje za mn¹
i ze swej strony wyprasza potrzebne mi b³ogos³awieñstwo,
pomocne do dobrego ¿ycia tutaj na ziemi i do szczêœcia wiecz-
nego po œmierci.

Na zakoñczenie nale¿y przypomnieæ, ¿e Koœció³ od zawsze
naucza³, ¿e w naszej trosce o zmar³ych najwa¿niejsza jest
Eucharystia. Posiada ona najwiêksz¹ wartoœæ oraz skutecz-
noœæ w osobistym uœwiêceniu. Nie omieszka³ zaznaczyæ tego
Pawe³ VI: „Œwiêta Matka Koœció³, wyra¿aj¹c jak najwiêksz¹
troskê o zmar³ych, znosz¹c jakikolwiek przywilej w tej materii,
postanawia, ¿e tym¿e zmar³ym przychodzi siê z pomoc¹
w sposób najdoskonalszy przez ka¿d¹ Ofiarê Mszy œwiêtej”.

Odpusty nie przestaj¹ spe³niaæ wa¿nej roli w ¿yciu Koœcio³a
i jego wiernych. Nadal maj¹ okreœlon¹ wartoœæ, jednak naj-
wa¿niejsza jest Msza Œwiêta, która g³adzi grzechy i dokonuje
uœwiêcenia ¿yj¹cych na ziemi, a zmar³ym przychodzi z pomoc¹.
W Eucharystii najpe³niej ³¹czymy siê z naszymi zmar³ymi braæmi
i siostrami, z ca³ym wszechœwiatem prosz¹c dla nich o ³askê
bycia Bo¿ym obrazem. W niej te¿ ³¹czymy siê najbardziej z oso-
bami, poœród których ¿yjemy, z którymi tworzymy wspólnotê
opart¹ na szczerej i g³êbokiej mi³oœci. Eucharystia oczyszcza
i umacnia wszystkie nasze relacje, nadaj¹c sens ewentualnemu
cierpieniu czy te¿ zachêcaj¹c do cierpienia, je¿eli mo¿e z niego
wynikn¹æ jakieœ dobro. Jest przedsmakiem nieba, gdzie Bóg
bêdzie „wszystkim we wszystkich”.

(Z.J. Kijas OFMConv, Niebo w domu Ojca. Czyœciec dla kogo?
Piek³o w oddaleniu, Kraków 2010, s. 323-324.429)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy zastanawiam siê nad losem dzieci zmar³ych bez chrztu
œw.?

2. Czy znam takie dzieci?
3. Czy znam naukê Koœcio³a na ten temat?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie przeszkadzaj-
cie im (Mk 10,14).

Zalecam wiêc przede wszystkim, by proœby, modlitwy,
wspólne b³agania, dziêkczynienia odprawiane by³y za wszyst-
kich ludzi […]. Jest to bowiem rzecz dobra i mi³a w oczach Zba-
wiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,1-4).

Temat 7

Dzieci zmarłe bez chrztu
– jaki jest ich los?
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 1260: Poniewa¿ „za wszystkich umar³ Chrystus i... osta-
teczne powo³anie cz³owieka jest rzeczywiœcie jedno, mianowicie
Boskie, to musimy uznaæ, ¿e Duch Œwiêty wszystkim ofiarowuje
mo¿liwoœæ dojœcia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa
w tej Paschalnej Tajemnicy” (Sobór Watykañski II, Konst. Gaudium
et spes, 22; por. Konst. Lumen gentium, 16; dekret Ad gentes, 7).
Ka¿dy cz³owiek, który nie znaj¹c Ewangelii Chrystusa i Jego
Koœcio³a, szuka prawdy i pe³ni wolê Bo¿¹, na tyle, na ile j¹ zna,
mo¿e byæ zbawiony. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e te osoby zapra-
gnê³yby wyraŸnie chrztu, gdyby wiedzia³y o jego koniecznoœci.

KKK 1261: Jeœli chodzi o dzieci zmar³e bez chrztu, Koœció³ mo¿e
tylko polecaæ je mi³osierdziu Bo¿emu, jak czyni to podczas prze-
znaczonego dla nich obrzêdu pogrzebu. Istotnie, wielkie mi³osier-
dzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (por.
1 Tm 2,4), i mi³oœæ Jezusa do dzieci, która kaza³a Mu powie-
dzieæ: „Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie przeszka-
dzajcie im” (Mk 10,14), pozwalaj¹ nam mieæ nadziejê, ¿e istnieje
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jakaœ droga zbawienia dla dzieci zmar³ych bez chrztu. Tym bar-
dziej nagl¹ce jest wezwanie Koœcio³a, by nie przeszkadzaæ ma-
³ym dzieciom przyjœæ do Chrystusa przez dar chrztu œwiêtego.

DO PRZEMYŒLENIA…

Nota wstêpna. Zagadnienie losu dzieci, które umieraj¹ bez
otrzymania chrztu, zosta³o podjête z uwzglêdnieniem zasady hie-
rarchii prawd, w kontekœcie powszechnego zamys³u zbawczego
Boga, jedynoœci i nieprzekraczalnoœci poœrednictwa Chrystusa,
sakramentalnoœci Koœcio³a w porz¹dku zbawienia i rzeczywisto-
œci grzechu pierworodnego. W dzisiejszej sytuacji relatywizmu
kulturowego i pluralizmu religijnego znacz¹co roœnie liczba nie-
ochrzczonych dzieci. W takich warunkach coraz pilniejsza staje
siê refleksja nad mo¿liwoœci¹ zbawienia tak¿e dla tych dzieci.
Koœció³ jest œwiadomy, ¿e mo¿e byæ ono osi¹gniête tylko w Chry-
stusie za poœrednictwem Ducha Œwiêtego. Jednak, jako matka
i nauczycielka, nie mo¿e zrezygnowaæ z refleksji nad losem
wszystkich istot ludzkich stworzonych na obraz Bo¿y, a szcze-
gólnie najs³abszych i tych, które nie posiadaj¹ jeszcze u¿ywania
rozumu i wolnoœci. Wiadomo, ¿e tradycyjne nauczanie odwo³y-
wa³o siê do teologii otch³ani, rozumianej jako stan, w którym
dusze dzieci umieraj¹cych bez chrztu nie zas³uguj¹ na nagrodê
wizji uszczêœliwiaj¹cej, ale nie ponosz¹ ¿adnej kary, poniewa¿
nie pope³ni³y grzechów osobistych. Ta teologia, wypracowywana
przez teologów pocz¹wszy od Œredniowiecza, nigdy nie wesz³a
do definicji dogmatycznych Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a,
nawet jeœli ten Urz¹d nawi¹zuje do niej w swoim nauczaniu a¿
do Soboru Watykañskiego II. Pozostaje ona wiêc mo¿liw¹ hipo-
tez¹ teologiczn¹. Jednak w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego
(1992 r.) teoria otch³ani nie zosta³a wspomniana; naucza siê na-
tomiast, ¿e, jeœli chodzi o dzieci zmar³e bez chrztu, to Koœció³
powierza je mi³osierdziu Bo¿emu, jak to czyni w przewidzianym
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dla nich specjalnym obrzêdzie pogrzebu. Zasada, i¿ Bóg chce
zbawienia wszystkich ludzi, pozwala mieæ nadziejê, ¿e istnieje
droga zbawienia dla dzieci zmar³ych bez chrztu (por. KKK 1261).
Takie stwierdzenie zachêca do refleksji teologicznej poszukuj¹cej
logicznego i spójnego zwi¹zku miêdzy ró¿nymi stwierdzeniami
wiary katolickiej: powszechna wola zbawcza Boga / jedynoœæ
poœrednictwa Chrystusa / koniecznoœæ chrztu dla zbawienia /
powszechne dzia³anie ³aski w relacji do sakramentów / zwi¹zek
miêdzy grzechem pierworodnym i pozbawieniem wizji uszczê-
œliwiaj¹cej / stworzenie cz³owieka „w Chrystusie”. Studium pro-
wadzi do wniosku, ¿e istniej¹ racje teologiczne i liturgiczne,
pozwalaj¹ce uzasadniæ nadziejê, i¿ dzieci zmar³e bez chrztu
mog¹ byæ zbawione i wprowadzone do wiecznej szczêœli-
woœci, chocia¿ nie ma na ten temat bezpoœredniego naucza-
nia w Objawieniu. ̄ adne z rozwa¿añ, które proponuje tekst,
by uzasadniæ nowe podejœcie do zagadnienia, nie mo¿e byæ
wykorzystane do zanegowania koniecznoœci chrztu ani do
opóŸniania obrzêdu jego udzielania. Istniej¹ raczej racje,
by mieæ nadziejê, ¿e Bóg zbawi te dzieci, poniewa¿ nie mo¿-
na by³o uczyniæ tego, co chcia³oby siê dla nich uczyniæ, to
znaczy ochrzciæ je w wierze Koœcio³a i w³¹czyæ widzialnie
do Cia³a Chrystusa. W koñcu uwaga o charakterze metodolo-
gicznym. Podjêcie tego zagadnienia ma dobre uzasadnienie
w ramach rozwoju rozumienia wiary, o którym mówi konstytucja
Dei Verbum (nr 8), a którego czynnikami s¹ refleksja i studium
wierz¹cych, doœwiadczenie rzeczy duchowych oraz przepowia-
danie Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a. Gdy w historii myœli
chrzeœcijañskiej zaczêto stawiaæ pytanie o los dzieci zmar³ych
bez chrztu, byæ mo¿e nie znano w³aœciwej natury i ca³ego zna-
czenia duchowego zawartego w tym pytaniu. Dopiero rozwój
historyczny i teologiczny, który nast¹pi³ w ci¹gu wieków i a¿ do
Soboru Watykañskiego II, uœwiadomi³, ¿e to szczegó³owe pyta-
nie zas³u¿y³o na podjêcie w poszerzonym horyzoncie nauki wiary
i ¿e zagadnienie mo¿e byæ przemyœlane na nowo przez w³¹czenie
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go w sposób bezpoœredni w globalny kontekst wiary katolickiej
i zachowanie zasady hierarchii prawd, wspomnianej w dekrecie
Unitatis redintegratio Soboru Watykañskiego II. Dokument, za-
równo z teologiczno-spekulatywnego, jak i praktyczno-ducho-
wego punktu widzenia, wnosi u¿yteczny i skuteczny wk³ad do
zrozumienia i pog³êbienia tej problematyki, która nie tylko ma
charakter doktrynalny, lecz tak¿e uwzglêdnia znacz¹ce wyma-
gania duszpasterskie. […]

100. Przed Soborem Watykañskim II w Koœciele katolickim nie
by³o obrzêdu pogrzebowego dla dzieci nieochrzczonych, które
by³y grzebane w ziemi niepoœwiêconej. Nie by³o równie¿ obrzê-
du pogrzebowego dla dzieci ochrzczonych, ale w ich przypadku
by³a celebrowana Msza œwiêta o anio³ach i mia³y oczywiœcie za-
pewniony pochówek chrzeœcijañski. Dziêki reformie liturgicz-
nej po Soborze Watykañskim II, Msza³ Rzymski zawiera teraz
Mszê pogrzebow¹ dla dzieci, które umieraj¹ bez chrztu, a w Ordo
exsequiarum znajduj¹ siê specjalne modlitwy dla takiego przy-
padku. Mimo ¿e w obydwu przypadkach ton modlitw jest wy-
raŸnie naznaczony wielk¹ ostro¿noœci¹, to dzisiaj faktycznie
Koœció³ wyra¿a liturgicznie nadziejê mi³osierdzia Bo¿ego, któ-
rego mi³uj¹cej trosce zostaje powierzone dziecko. Modlitwa li-
turgiczna odzwierciedla, a równoczeœnie formuje sensus f idei
Koœcio³a ³aciñskiego w odniesieniu do losu dzieci, które umie-
raj¹ bez chrztu: Lex orandi, lex credendi. Jest znacz¹ce, ¿e w grec-
kim Koœciele prawos³awnym jest przewidziany jeden obrzêd dla
dzieci, ochrzczonych b¹dŸ nie, oraz Koœció³ modli siê za wszyst-
kie zmar³e dzieci, aby mog³y byæ przyjête na ³ono Abrahama,
gdzie nie ma bólu ani lêku, ale jest tylko ¿ycie wieczne.

101. „Jeœli chodzi o dzieci zmar³e bez chrztu, Koœció³ mo¿e tylko
polecaæ je mi³osierdziu Bo¿emu, jak czyni to podczas przezna-
czonego dla nich obrzêdu pogrzebu. Istotnie, wielkie mi³osier-
dzie Boga, «który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni»
(1 Tm 2,4), i mi³oœæ Jezusa do dzieci, która kaza³a Mu powiedzieæ:
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«Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie przeszkadzajcie
im» (Mk 10,14), pozwalaj¹ nam mieæ nadziejê, ¿e istnieje jakaœ
droga zbawienia dla dzieci zmar³ych bez chrztu. Tym bardziej
nagl¹ce jest wezwanie Koœcio³a, by nie przeszkadzaæ ma³ym
dzieciom przyjœæ do Chrystusa przez dar chrztu œwiêtego”
(KKK 1261).

102. Czy w nadziei, któr¹ ¿ywi Koœció³ w stosunku do ca-
³ej ludzkoœci i któr¹ pragnie na nowo g³osiæ dzisiejszemu
œwiatu, istnieje nadzieja zbawienia dzieci, które umieraj¹
bez chrztu? Przeanalizowaliœmy uwa¿nie tê z³o¿on¹ kwestiê,
z wdziêcznoœci¹ i szacunkiem dla odpowiedzi udzielonych
w historii Koœcio³a, ale tak¿e ze œwiadomoœci¹, ¿e mamy dzisiaj
udzieliæ spójnej odpowiedzi, odpowiednio do chwili obecnej.
Podejmuj¹c refleksjê w ramach jedynej Tradycji wiary, która ³¹czy
Koœció³ we wszystkich epokach, i powierzaj¹c siê ca³kowicie
przewodnictwu Ducha Œwiêtego, który zgodnie z obietnic¹ Chry-
stusa prowadzi Jego uczniów „do ca³ej prawdy” (J 16,13), stara-
liœmy siê czytaæ znaki czasu i interpretowaæ je w œwietle Ewan-
gelii. Dochodzimy do wniosku, ¿e liczne czynniki, które wy-
¿ej przeanalizowaliœmy, dostarczaj¹ powa¿nych racji teo-
logicznych i liturgicznych, by mieæ nadziejê, ¿e dzieci, które
umieraj¹ bez chrztu, zostan¹ zbawione i bêd¹ cieszyæ siê
ogl¹daniem uszczêœliwiaj¹cym. Podkreœlamy, i¿ chodzi tutaj
o racje nadziei w modlitwie, a nie o elementy pewnoœci. Jest wiele
rzeczy, które po prostu nie zosta³y nam objawione (por. J 16,12).
Wierzymy i pok³adamy nadziejê w mi³osiernym i mi³uj¹cym
Bogu, który zosta³ nam objawiony w Chrystusie, a Duch Œwiêty
sk³ania nas do wdziêcznej modlitwy i nieustannej radoœci (por.
1 Tes 5,18).

(Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia
dla dzieci, które umieraj¹ bez chrztu, Rzym, 19 stycznia 2007 r.,
t³um. ks. J. Królikowski, Pallottinum 2008, fragmenty)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy wiem czym jest reinkarnacja?
2. Czy znam osoby wierz¹ce w reinkarnacjê?
3. Czy potrafiê wyt³umaczyæ dlaczego jako chrzeœcijanie nie wie-

rzymy w reinkarnacjê?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Postanowione ludziom raz umrzeæ, a potem s¹d (Hbr 9,27).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 1013: Œmieræ jest koñcem ziemskiej pielgrzymki cz³owie-
ka, czasu ³aski i mi³osierdzia, jaki Bóg ofiaruje cz³owiekowi, by
realizowa³ swoje ziemskie ¿ycie wed³ug zamys³u Bo¿ego i by
decydowa³ o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakoñczy
siê „jeden jedyny bieg naszego ziemskiego ¿ywota”, nie wrócimy
ju¿ do kolejnego ¿ycia ziemskiego. „Postanowione ludziom raz
umrzeæ” (Hbr 9,27). Po œmierci nie ma „reinkarnacji”.

Temat 8

Reinkarnacja – dlaczego jest
sprzeczna z nauką Chrystusa?
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DO PRZEMYŒLENIA…

Niepowtarzalnoœæ i jedynoœæ ¿ycia ludzkiego.
Problemy reinkarnacji

1. Pojêciem reinkarnacja (lub tak¿e innymi równowa¿nymi, jak
pojêcia greckie metampsychosis lub metamsomatosis) jest
okreœlana nauka, która utrzymuje, ¿e dusza ludzka po œmier-
ci przyjmuje inne cia³o i w taki sposób wciela siê na nowo.
Chodzi o koncepcjê znan¹ w pogañstwie, która, poniewa¿
ca³kowicie sprzeciwia siê Pismu œwiêtemu i Tradycji Koœ-
cio³a, zawsze by³a odrzucana przez wiarê i teologiê chrze-
œcijañsk¹.

„Reinkarnacja” rozpowszechnia siê dzisiaj szeroko w œwie-
cie, tak¿e zachodnim, i wœród wielu, którzy okreœlaj¹ siê mia-
nem chrzeœcijan. G³osz¹ j¹ liczne œrodki spo³ecznego prze-
kazu. Ponadto z ka¿dym dniem rozszerza siê wp³yw religii
i filozofii wschodnich, które przyjmuj¹ reinkarnacjê; wydaje
siê, ¿e temu wp³ywowi trzeba przypisaæ wzrost mentalnoœci
synkretycznej. £atwoœæ, z jak¹ wielu przyjmuje reinkarnacjê,
stanowi byæ mo¿e w jakimœ stopniu spontaniczn¹ i instynk-
town¹ reakcjê przeciw rozwijaj¹cemu siê materializmowi.
W sposobie myœlenia wielu ludzi naszych czasów nasze ¿ycie
ziemskie jest uwa¿ane za zbyt krótkie, by by³o mo¿liwe wy-
zwolenie wszystkich mo¿liwoœci cz³owieka lub te¿, by mog³y
byæ przezwyciê¿one czy skorygowane wszystkie z³¹czone
z nim niedoskona³oœci.

Wiara katolicka ofiaruje pe³n¹ odpowiedŸ na ten spo-
sób myœlenia. To prawda, ¿e ¿ycie jest zbyt krótkie, by by³y
przezwyciê¿one lub skorygowane z³¹czone z nim braki;
oczyszczenie eschatologiczne bêdzie jednak doskona³e. Nie
jest tak¿e mo¿liwe wyzwolenie wszystkich mo¿liwoœci cz³o-
wieka w tak krótkim czasie jednego tylko ¿ycia ludzkiego;
ostateczne zmartwychwstanie w chwale wprowadzi jednak
cz³owieka do stanu, który przekroczy ka¿de jego pragnienie.
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2. Nie mog¹c tu szczegó³owo przedstawiæ wszystkich aspektów,
przy pomocy których ró¿ni zwolennicy reinkarnacji propa-
guj¹ swój system, tendencja do reinkarnacjonizmu, rozwija-
j¹ca siê dzisiaj w œwiecie zachodnim, mo¿e byæ sprowadzona
do czterech aspektów. (W licznych kulturach wschodnich
reinkarnacja jest proponowana z wiêkszym naciskiem na
aspekty oczyszczenia, jeszcze czêœciej kary, które forma za-
chodnia odrzuca. Dlatego reinkarnacja jest uwa¿ana za coœ
bolesnego, od czego cz³owiek pragn¹³by uciec. Wyzwolenie
z tego cyklu jest uwa¿ane przez jednych za wynik w³asnego
wysi³ku, a przez innych za dar Bo¿y).

2.1. Istnienia ziemskie s¹ liczne. Nasze ¿ycie obecne nie jest
ani naszym pierwszym istnieniem cielesnym, ani nie
bêdzie ostatnim. Prze¿yliœmy ju¿ pierwsze i bêdziemy
jeszcze ¿yli ponownie w nowych cia³ach materialnych.

2.2. Istnieje prawo natury, które kieruje ci¹g³ym procesem
zmierzania do doskona³oœci. To samo prawo prowadzi
dusze do coraz to nowego ¿ycia i nie pozwala na ¿aden
powrót, a nawet ostateczne uwiêzienie. A fortiori jest
wykluczony ostateczny stan potêpienia bez koñca. Po
wielu czy niewielu wiekach wszyscy dojd¹ do ostatecz-
nej doskona³oœci czystego ducha (odrzucenie piek³a).

2.3. Cel ostateczny osi¹ga siê przy pomocy w³asnych zas³ug;
w ka¿dej nowej egzystencji dusza wzrasta proporcjonal-
nie do w³asnych wysi³ków. Wszelkie pope³nione z³o zo-
stanie naprawione przez osobiste wynagrodzenie, które
duch znosi w nowych i trudnych wcieleniach (odrzuce-
nie odkupienia).

2.4. W zale¿noœci od tego, jak dalece dusza wzrasta do osta-
tecznej doskona³oœci, bêdzie przyjmowaæ w swoich no-
wych wcieleniach za ka¿dym razem cia³o coraz mniej
materialne. W tym sensie d¹¿y ona do definitywnej
niezale¿noœci od cia³a. T¹ drog¹ dojdzie dusza do stanu
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ostatecznego, w którym bêdzie ostatecznie ¿y³a zawsze
wolna od cia³a i niezale¿na od materii (odrzucenie zmar-
twychwstania).

3. Te cztery elementy, które konstytuuj¹ antropologiê reinkar-
nacjonistyczn¹, s¹ sprzeczne z g³ównymi prawdami obja-
wienia chrzeœcijañskiego. Nie nale¿y k³aœæ ostatecznie na-
cisku na ich wieloœæ w zestawieniu z w³aœciw¹ antropologi¹
chrzeœcijañsk¹. Chrzeœcijañstwo broni dwoistoœci, a reinkar-
nacja dualizmu, w którym cia³o jest wy³¹cznie narzêdziem
duszy, odrzucanym po ka¿dym istnieniu ziemskim, by przy-
j¹æ inne, ca³kowicie ró¿ne. W eschatologii reinkarnacja od-
rzuca mo¿liwoœæ potêpienia wiecznego oraz ideê zmartwych-
wstania cia³a.

Zasadniczym b³êdem reinkarnacji jest odrzucenie so-
teriologii chrzeœcijañskiej. Dusza zbawia siê dziêki w³asnemu
wysi³kowi. W ten sposób przyjmuje siê soteriologiê samood-
kupieñcz¹, ca³kowicie przeciwn¹ soteriologii chrzeœcijañskiej,
która uznaje odkupienie, maj¹ce charakter zewnêtrzny (hete-
roodkupienie). A jeœli wyeliminuje siê odkupienie zewnêtrzne,
nie mo¿na ju¿ w ¿aden sposób mówiæ o Chrystusie Odkupi-
cielu. Centrum soteriologii Nowego Testamentu jest zawar-
te w nastêpuj¹cych s³owach: „Ku chwale majestatu swej ³aski,
któr¹ obdarzy³ nas w Umi³owanym. W Nim mamy odkupie-
nie przez Jego krew, odpuszczenie wystêpków wed³ug bo-
gactwa Jego ³aski” (Ef 1,6-8). Stanowi¹ one punkt centralny,
w którym stat et cadit (stoi b¹dŸ upada) ca³a doktryna o Koœ-
ciele, sakramentach i ³asce. Jest wiêc oczywista powaga
doktryn zak³adanych w tym zagadnieniu i jest zrozumia³e,
¿e Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a odrzuci³ taki system pod
mianem teozofii.

Odnoœnie do przyjmowanego przez zwolenników reinkar-
nacji specyficznego pogl¹du, jakim jest powtarzalnoœæ ¿ycia
ludzkiego, jest znane stwierdzenie z Listu do Hebrajczyków
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(9,27): „Postanowione ludziom raz umrzeæ, a potem s¹d”.
II Sobór Watykañski cytowa³ ten tekst, by pouczyæ o jedyno-
œci biegu ¿ycia ludzkiego.

W zjawisku reinkarnacjonizmu byæ mo¿e ujawniaj¹ siê
pewne d¹¿enia do wyzwolenia siê z materializmu. To odnie-
sienie do ruchu „spirytualistycznego” nie pozwala jednak
w ¿adnym wypadku na ukrywanie, w jakim stopniu reina-
karnacja sprzeciwia siê orêdziu ewangelicznemu. […]

4. Zwolennicy reinkarnacji uwa¿aj¹, ¿e ¿ycie ziemskie jest zbyt
krótkie, by mog³o byæ jedyne. Z tego powodu mówi¹ o jego
powtarzalnoœci. Chrzeœcijanin musi byæ œwiadomy krótkoœci
¿ycia ziemskiego, poniewa¿ dobrze wie, ¿e jest jedyne. Ponie-
wa¿ „wszyscy czêsto upadamy” (Jk 3,2), a grzech by³ czêsto
obecny w naszym przesz³ym ¿yciu, jest konieczne, by „ko-
rzystaj¹c z obecnego czasu” (Ef 5,16) i „od³o¿ywszy wszelki
ciê¿ar, [a przede wszystkim] grzech, który nas ³atwo zwodzi,
winniœmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.
Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i j¹ wydo-
skonala” (Hbr 12,1-2). „Nie mamy tutaj trwa³ego miasta, ale
szukamy tego, które ma przyjœæ” (Hbr 13,14). W ten sposób
chrzeœcijanin, jako obcy i pielgrzym (por. 1 P 2,11), œpieszy,
by dojœæ do ¿ycia œwiêtego w ojczyŸnie (por. Hbr 11,14),
w której bêdzie zawsze z Panem (por. 1 Tes 4,17).

(Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna, Aktualne problemy
eschatologii, Rzym, 1992, fragmenty nr 9 i 10)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy wiem czym s¹ relikwie?
2. Czy znam historiê kultu relikwii w Koœciele?
3. Jakie relikwie znam?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka
w was? (1 Kor 3,16)

Kto spo¿ywa moje Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne,
a Ja go wskrzeszê w dniu ostatecznym (J 6,54).

NAUCZANIE KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

KPK: kan. 1190 § 1. Nie godzi siê sprzedawaæ relikwii; § 2. Reli-
kwie znaczne i inne doznaj¹ce wielkiej czci ze strony wiernych,
nie mog¹byæ w jakikolwiek sposób wa¿nie alienowane ani te¿ na
sta³e przenoszone bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej.

Temat 9

Relikwie – co to takiego
i dlaczego je czcimy?
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KPK: kan. 1237 § 1. O³tarze sta³e winny byæ poœwiêcone, prze-
noœne zaœ poœwiêcone lub pob³ogos³awione, wed³ug obrzêdów
przepisanych w ksiêgach liturgicznych; § 2. Staro¿ytna tradycja
umieszczania relikwii mêczenników lub innych Œwiêtych pod
o³tarzem sta³ym winna byæ zachowana, zgodnie z normami po-
danymi w ksiêgach liturgicznych.

DO PRZEMYŒLENIA…

Relikwie (³ac. reliquiae, gr. leipsana – szcz¹tki), materialne
pozosta³oœci zwi¹zane z ¿yciem Jezusa Chrystusa oraz zacho-
wane po œmierci œwiêtych lub b³ogos³awionych, z szacunkiem
przechowywane najczêœciej w relikwiarzach, ozdobnych, nagrob-
kach, sarkofagach i traktowane z czci¹ nale¿n¹ samym œwiêtym.

1. Historia kultu. Ludzie ró¿nych kultur, religii i obyczajów oka-
zywali zmar³emu czeœæ przez uszanowanie jego cia³a; Platon
wskazywa³, ¿e osoby, które odda³y swoje ¿ycie za ojczyznê
winne byæ traktowane jak bohaterowie, a ich groby otaczane
szacunkiem; w chrzeœcijañstwie termin „relikwie” zosta³ za-
po¿yczony z potocznej mowy rzym., w której oznacza³ ludz-
kie szcz¹tki po spaleniu, spuœciznê, dziedzictwo, pami¹tkê czy
potomstwo; chrzeœcijanie byli przekonani, ¿e wszystkie pozo-
sta³oœci zwi¹zane ze œwiêtymi (bezpoœrednio lub poœrednio)
s¹ relikwiami; szczególn¹ czci¹ otaczano relikwie Krzy¿a
Chrystusa, a tak¿e inne zwi¹zane z Mêk¹ Pañsk¹ oraz ¿yciem
NMP. Ojcowie Koœcio³a, podkreœlaj¹c wagê kultu relikwii,
okreœlali je m.in. jako: benef icia (Grzegorz I Wielki), busta
– miejsce spalenia zw³ok lub grobu (Hieronim), insignia
(Teodot z Ancyry), patrocina sanctorum (Grzegorz z Tours);
œwiadectwa ich kultu pochodz¹ z IV w., ale swymi korzeniami
siêgaj¹ II w., kiedy szczególn¹ czci¹ otaczano groby mêczen-
ników; najstarszym œwiadectwem kultu relikwii jest „Mar-
tyrium Policarpi”; chrzeœcijanie w pn. Afryce nad grobami
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mêczenników budowali martyriony, w których w III w. za
zezwoleniem papie¿a Feliksa I celebrowano Eucharystiê; z tej
praktyki wytworzy³ siê w Koœciele zach. zwyczaj umieszcza-
nia relikwii pod o³tarzem; wg Augustyna wyra¿a³o to praw-
dê, ¿e cia³o œwiêtego sta³o siê o³tarzem dla Boga.

Najwa¿niejszym wydarzeniem przyczyniaj¹cym siê do roz-
woju kultu relikwii by³o og³oszenie Edyktu mediolañskiego,
gwarantuj¹cego wolnoœæ religii. W IV w. zmar³ych chowano
w s¹siedztwie grobu mêczennika, wierz¹c w jego zdolnoœæ
do osi¹gniêcia zbawienia, a przy pochówku urz¹dzano refrige-
rium; kiedy zabrak³o miejsca wokó³ niego, groby opró¿niano,
a koœci sk³adano we wspólnej mogile zw. ossarium; w epoce
pokonstantyñskiej dotychczas skromne martyriony zaczêto
zdobiæ, nagrobne p³yty polewano pachn¹cym olejkiem, de-
korowano kwiatami i palono przy nich lampy, a z czasem
wznoszono nad nimi bazyliki na czeœæ œwiêtych, m. in.: Piotra
Aposto³a, Paw³a Aposto³a, Wawrzyñca, Agnieszki, Koœmy
i Damiana, które przyci¹gaj¹c pielgrzymów, sta³y siê podstaw¹
ruchu pielgrzymkowego; pomimo edyktu cesarza Teodozju-
sza Wielkiego z 386 r., zakazuj¹cego dzielenia cia³ mêczenni-
ków i handlu nimi, w Koœciele wsch. praktykowano ten zwy-
czaj, motywuj¹c go przekonaniem, ¿e nie jest wa¿ne, czy od-
daje siê kult ca³emu cia³u, czy te¿ jedynie cz¹stce (Grzegorz
z Nazjanzu); translacje cia³ mia³y charakter uroczysty i odby-
wa³y siê wg zasad obowi¹zuj¹cych podczas ceremonii przy-
bycia cesarza do miasta; w Koœciele zach. przypadki transla-
cji zw³ok pojawi³y siê ju¿ w II w. (przeniesienie zw³ok Ignace-
go Antiocheñskiego z Rzymu do Antiochii), jednak zwyczaj
ekshumacji zosta³ wprowadzony pod koniec VI w. i by³ zwi¹-
zany z zagro¿eniem najazdami Longobardów oraz Saracenów,
podczas których zdarza³y siê przypadki bezczeszczenia gro-
bów œwiêtych; translacja zw³ok za zgod¹ biskupa i z³o¿enie
ich pod o³tarzem by³y form¹ kanonizacji per viam cultus;
rozwój tej praktyki doprowadzi³ do stworzenia specjalnej
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liturgii sk³adaj¹cej siê z przygotowania (post i modlitwa),
otwarcia grobu i podniesienia cia³a (elevatio), przeniesienia
go do koœcio³a (translatio) oraz z³o¿enia pod o³tarzem (de-
positio); w tym okresie wprowadzono tak¿e relikwie wtórne
(drugorzêdne): p³ótno, w które je zawijano, materia³ po³o¿ony
na grobie (brandeum), oliwa z lamp pal¹cych siê w miejscu
pochówku œwiêtego.

Od czasów wczesnocheœcijañskich relikwie stanowi³y nie-
zbêdny element liturgii i by³y koniecznym elementem towa-
rzysz¹cym aktom obejmowania w³adzy œwieckiej i duchow-
nej; ich obecnoœci wymaga³y ceremonie konsekracji nowych
œwi¹tyñ i o³tarzy oraz przyjêcia sakry biskupiej; stanowi³y one
tak¿e podstawê uwierzytelnienia objêcia w³adzy w diecezji;
pos³ugiwano siê nimi podczas b³ogos³awieñstwa i ekspono-
wano je na o³tarzach; w œredniowieczu przypisywano im du-
chow¹ oraz magiczn¹ moc, sk³adaj¹c na nie przysiêgi, zawie-
raj¹c pakty pokojowe, a tak¿e wykorzystuj¹c podczas rozpraw
s¹dowych; w VII w. w Hiszpanii wprowadzono zwyczaj ob-
noszenia relikwii w procesjach.

W okresie renesansu i reformacji kult relikwii zosta³ pod-
dany ostrej krytyce; Koœcio³y reformowany i ewangelicki od-
rzucaj¹c kult œwiêtych, porzuci³y równie¿ kult ich relikwii.
Sobór Trydencki potwierdzaj¹c praktykê kultu relikwii wska-
za³, ¿e po¿yteczn¹ rzecz¹ jest odwo³ywanie siê do modlitwy,
mocy osób œwiêtych, aby otrzymaæ dobrodziejstwa od Boga
za poœrednictwem Chrystusa; naukê te potwierdzi³ tak¿e
Sobór Watykañski II.

2. Teologiczne podstawy kultu. Fundamentami kultu relikwii
s¹: fakt zmartwychwstania Chrystusa, ku któremu powo³any
jest ka¿dy wierz¹cy, wyj¹tkowa godnoœæ cia³a ludzkiego wy-
nikaj¹ca z zamieszkania w nim Ducha Œwiêtego oraz wiara
we wstawiennictwo œwiêtych u Boga; kultowi relikwii od
samego pocz¹tku towarzyszy³y w¹tpliwoœci teologiczne,
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przybieraj¹ce na przestrzeni wieków ró¿ne formy i charakter;
Ojcowie Koœcio³a nie potrafili jednoznacznie rozwi¹zaæ pro-
blemów narastaj¹cych wokó³ czci oddawanej doczesnym
szcz¹tkom zmar³ych; Augustyn twierdzi³, ¿e o³tarz, w któ-
rym umieszczano relikwie wznosi siê nie œwiêtemu, lecz Bogu
i dlatego nale¿a³o i nale¿y kult ten stale korygowaæ i harmo-
nizowaæ z ca³oœci¹ wiary; Tomasz z Akwinu podkreœla³, ¿e
w relikwiach nie tkwi ¿adna si³a, a proch ma zmartwychwstaæ
nie swoj¹ moc¹, lecz z Bo¿ego postanowienia (STh III, Supl.
q. 78, a. 3).

Obecnie Koœció³ w wiêkszym stopniu pozostawia kult
oddawany relikwiom prywatnej pobo¿noœci, podkreœlaj¹c, ¿e
nale¿y czciæ jedynie autentyczne szcz¹tki osoby œwiêtej, po-
twierdzone przez w³adze koœcielne; ich kult odnosz¹cy siê
do Chrystusa okreœlany jest jako cultus latriae relativus,
a skierowany do œwiêtych cultus duliae relativus; Sobór Wa-
tykañski II kult zmar³ych ukazuje w kontekœcie sprawowanych
w Koœciele sakramentów, zw³aszcza Eucharystii, oraz escha-
tologii; uznaj¹c wiekow¹ tradycjê oddawania im czci, wska-
zuje podwójne znaczenie modlitwy – œwiêci, przebywaj¹c
w bliskoœci Boga przez Niego, z Nim i w Nim, nieustannie
wstawiaj¹ siê za ludŸmi ¿yj¹cymi na ziemi; ojcowie soborowi
podkreœlaj¹ tak¿e wagê modlitwy za zmar³ych, aby zostali
uwolnieni od grzechów: ukazuj¹ wiarê Koœcio³a, ¿e mêczen-
nicy z powodu swojego poœwiêcenia siê Bogu i szczególnego
œwiadectwa wiary s¹ mocniej zjednoczeni z Chrystusem;
jednoœæ ta ma s³u¿yæ umocnieniu communio ca³ego Koœcio³a
w Duchu Œwiêtym przez praktykowanie bratniej mi³oœci;
obcowanie ze œwiêtymi (œwiêtych obcowanie) ³¹czy cz³owieka
z Chrystusem, z którego jako Źród³a i G³owy wyp³ywa wszelka
³aska i ¿ycie Ludu Bo¿ego (KK 49-50); KPK z 1983 wspomina
o kulcie relikwii z racji poœwiêcenia o³tarza, gdzie najczêœciej
umieszcza siê relikwie mêczenników (kan. 1237 § 2), których
nie godzi siê sprzedawaæ; relikwie doznaj¹ce wielkiej czci
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ze strony wiernych nie mog¹ byæ alienowane bez zgody Sto-
licy Apostolskiej (kan. 1190 § 1-2).

(Opracowa³ ks. B. Kulik MSF na podstawie Konieczny M.,
Relikwie, w: Encyklopedia Katolicka, w: red. Gryglewicz F. i in.,
Lublin 2012, t. 16. kol. 1427-1429)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy wiem dlaczego wywo³ywanie duchów jest niebezpieczne?
2. Czy znam odpowiedŸ Koœcio³a na to pytanie?
3. Czy bra³em/bra³am udzia³ w wywo³ywaniu duchów i czy ju¿

siê z tego wyspowiada³em/wyspowiada³am?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Nie bêdziecie siê zwracaæ do wywo³uj¹cych duchy ani do
wró¿bitów. Nie bêdziecie zasiêgaæ ich rady, aby nie splugawiæ
siê przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kp³ 19,31)

Tak¿e przeciwko ka¿demu, kto siê zwróci do wywo³uj¹cych
duchy albo do wró¿bitów, aby uprawiaæ z nimi nierz¹d, zwrócê
oblicze i wy³¹czê go spoœród jego ludu. […] Je¿eli jaki mê¿czy-
zna albo jaka kobieta bêd¹ wywo³ywaæ duchy albo wró¿yæ
[…]sami œci¹gnêli œmieræ na siebie (Kp³ 20,6.27).

Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie
ucz siê pope³niania tych samych obrzydliwoœci jak tamte narody.
Nie znajdzie siê poœród ciebie nikt, kto by przeprowadza³ przez

Temat 10

Wywoływanie duchów
– dlaczego jest niebezpieczne?
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ogieñ swego syna lub córkê, uprawia³ wró¿by, gus³a, przepowied-
nie i czary; nikt, kto by uprawia³ zaklêcia, pyta³ duchów i wid-
ma, zwraca³ siê do umar³ych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana
ka¿dy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwoœci wypêdza ich
Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pe³nej wierno-
œci Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedzi-
czysz, s³ucha³y wró¿bitów i wywo³uj¹cych umar³ych. Lecz tobie
nie pozwala na to Pan, Bóg twój (Pwt 18,9-14).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 2115: Bóg mo¿e objawiæ przysz³oœæ swoim prorokom lub
innym œwiêtym. Jednak w³aœciwa postawa chrzeœcijañska polega
na ufnym powierzeniu siê Opatrznoœci w tym, co dotyczy przy-
sz³oœci, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawoœci w tym
wzglêdzie. Nieprzewidywanie mo¿e stanowiæ brak odpowie-
dzialnoœci.

KKK 2116: Nale¿y odrzuciæ wszystkie formy wró¿biarstwa: od-
wo³ywanie siê do Szatana lub demonów, przywo³ywanie zmar-
³ych lub inne praktyki maj¹ce rzekomo ods³aniaæ przysz³oœæ.
Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaœnia-
nie przepowiedni i wró¿b, zjawiska jasnowidztwa, pos³ugiwanie
siê medium s¹ przejawami chêci panowania nad czasem, nad
histori¹ i wreszcie nad ludŸmi, a jednoczeœnie pragnieniem zjed-
nania sobie ukrytych mocy. Praktyki te s¹ sprzeczne ze czci¹
i szacunkiem – po³¹czonym z mi³uj¹c¹ bojaŸni¹ – które nale¿¹
siê jedynie Bogu.

KKK 2117: Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które
d¹¿y siê do pozyskania tajemnych si³, by pos³ugiwaæ siê nimi
i osi¹gaæ nadnaturaln¹ w³adzê nad bliŸnim – nawet w celu
zapewnienia mu zdrowia – s¹ w powa¿nej sprzecznoœci z cnot¹
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religijnoœci. Praktyki te nale¿y potêpiæ tym bardziej wtedy, gdy
towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu cz³owiekowi lub
uciekanie siê do interwencji demonów. Jest równie¿ naganne
noszenie amuletów. Spirytyzm czêsto poci¹ga za sob¹ praktyki
wró¿biarskie lub magiczne. Dlatego Koœció³ upomina wiernych,
by wystrzegali siê ich. Uciekanie siê do tak zwanych tradycyj-
nych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania z³ych
mocy, ani wykorzystywania ³atwowiernoœci drugiego cz³owieka.

DO PRZEMYŒLENIA…

Wywo³ywanie duchów
Inaczej spirytyzm, jedna z praktyk wró¿biarskich potêpianych

w Biblii (por. Kp³ 19,31; 20,6.27; Pwt 18,11). Skorzysta³ z niej
Saul (1 Sm 28,7-25), aby siê dowiedzieæ, jaki bêdzie wynik jego
walki z Filistynami, i us³ysza³ przepowiedniê swojej klêski.

Poniewa¿ bez woli Boga ¿aden ze zmar³ych nie mo¿e poja-
wiæ siê w doczesnoœci, wydarzenia maj¹ce miejsce podczas
seansów spirytystycznych s¹ albo oszustwem, albo przejawem
dzia³alnoœci diab³a.

* * *

Okultyzm (³ac. occultus – ukryty)
Wiedza i praktyki magiczne maj¹ce na celu zyskanie pano-

wania nad rzeczywistoœci¹, potêpione przez Koœció³ jako sprze-
ciwiaj¹ce siê I przykazaniu („Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych
przede mn¹”). Nale¿¹ do nich miêdzy innymi wró¿biarstwo
(zarówno wró¿enie, jak i korzystanie z us³ug wró¿ek), czary,
mediumizm, astrologia itp. Korzystanie z nich lub ich praktyko-
wanie jest deklaracj¹ braku zaufania do Boga oraz przejawem
chêci zyskania ca³kowitej kontroli nad otoczeniem, nawet za cenê
z³amania czyjejœ wolnoœci. Czêsto prowadzi do którejœ z form
opêtania.
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* * *

Jest jeden bardzo niepokoj¹cy fragment w Starym Testamen-
cie: o wywo³ywaniu duchów. Duch Samuela zostaje wywo³any
przez wró¿kê, bodaj¿e w Endor, na proœbê króla Saula. ¯aden
z redaktorów tego biblijnego tekstu nie doda³ ¿adnego konte-
stuj¹cego tak¹ mo¿liwoœæ zapisku. ¯adnego komentarza.

Ale moment, wiesz, jak skoñczy³ Saul? Nie za fajnie.
Skoñczy³ fatalnie, natomiast pytamy, zdaje siê, o sam¹ mo¿li-

woœæ. To „wywo³ywanie” na pewno jest z³e, bo jest prób¹ in-
gerencji w porz¹dek, w który nie powinniœmy siê pchaæ. Na-
tomiast je¿eli pytamy o mo¿liwoœæ komunikacji pomiêdzy tymi
œwiatami...

... to z jednej strony siê okazuje, ¿e jej nie ma, a z drugiej –
¿e jednak jest.

I kompletnie nie wiemy, pod jakimi warunkami. Wiemy na
pewno, ¿e nie nale¿y w tym pochopnie grzebaæ.

Dlaczego?
Dlatego ¿e to jest przestrzeñ, nad któr¹ cz³owiek nie ma w³a-

dzy, nie ma kontroli. Gdyby chcia³ j¹ mieæ, musi siêgn¹æ po kogoœ
silniejszego od siebie. A tu siê zaczyna robiæ niebezpiecznie.

Chce ukraœæ jab³ka z cudzego sadu, wiêc musi sprzymierzyæ siê
z lokalnym bandziorem, bo sam nie jest w stanie przeskoczyæ p³otu?

Najproœciej mówi¹c. To s¹ obszary, w których próbuj¹c sobie
uzurpowaæ w³adzê, mo¿emy zrobiæ wiêcej z³ego ni¿ dobrego.

Ale wiesz, ¿e wszyscy, którzy siê tym zajmuj¹, obwieszaj¹ siê
krzy¿ami, mówi¹, ¿e to z Pana Boga, ¿e oni siê tak du¿o modl¹,
¿e te duchy przychodz¹, bo oni s¹ ludŸmi niezwykle religijnymi
i te duchy s¹ z nimi zaprzyjaŸnione, i ¿e to œwiêtych obcowanie,
w³aœnie tutaj, w tej sali, siê odbywa, gdzie wywo³ujemy ducha
babci, ¿eby powiedzia³a, jaki by³ PIN do karty.
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No i obawiam siê, ¿e wtedy w³aœnie naruszamy pewn¹ prze-
strzeñ. Za ka¿dym razem istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e siê
skomunikujemy z kimœ zupe³nie innym.

Z jak¹œ projekcj¹ tej babci?
Je¿eli to jest tylko psychologia, to pó³ biedy.

Czyli mówimy o szatanie?
Tak.

Za tym wszystkim mo¿e kryæ siê szatan, który nas wpuszcza
w maliny.

Dopóki to jest tylko psychologia, dopóki to s¹ manipulacje,
to pó³ biedy. Bo stracimy trochê pieniêdzy, trochê nerwów i tro-
chê czasu. Natomiast zawsze, uzurpuj¹c sobie w³adzê wiêksz¹
ni¿ normalnie jest nam dana, próbujemy stan¹æ na miejscu Boga.
I tak otwieramy siê na przestrzeñ, która jest strasznie niebez-
pieczna. Bo to ju¿ jest akt woli.

Tak. Zdecydowaliœmy, ¿e w to wchodzimy.
I ¿e chcemy mieæ w³adzê nad rzeczywistoœci¹, która normal-

nie w naszym zasiêgu nie jest.

Co siê wtedy mo¿e staæ? Bêdziemy opêtani?
Zapewne nie. Ods³anianie siê nie le¿y w interesie z³ego. Ale

przez grzech robimy mu wiêcej miejsca: otwieramy dla niego œwiat.

Mówimy, ¿e to grzech, ¿e to niebezpieczne, ale z drugiej strony
to jest bardzo ludzkie i dobre, ¿ chcê siê skontaktowaæ z kimœ, kto
jest po tamtej stronie, byæ mo¿e potrzebuje mojej pomocy, a mo¿e
ja potrzebujê jego wsparcia. Chcê byæ w relacji. Nadal kocham.
Co jest w tym z³ego? Co to Bogu przeszkadza? Przepraszam, na-
wet w wiêzieniu s¹ widzenia. I mo¿na siê z kimœ spotykaæ, mimo
¿e jest odizolowany i zajmuje siê napraw¹ w³asnej duszy.

Tylko ¿e mamy do czynienia z dwiema zupe³nie oddzielnymi
rzeczywistoœciami. Bo œmieræ po coœ jednak jest. Ma rozdzielaæ
dwa etapy, dwa wymiary.
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Moim zdaniem to jest po nic. Skutkiem ubocznym jest to, ¿e
rozdziela pewne rzeczywistoœci, ale je¿eli powiesz, ¿e dlatego Bóg
chcia³ œmierci, to siê zdziwiê.

Nie, ale de facto tak jest.

S¹ tacy, którzy mówi¹, ¿e Bóg móg³ chcieæ œmierci, ¿eby ¿ycie
cz³owieka po grzechu, w naszej obecnej kondycji, nie trwa³o wiecz-
nie. ¯ebyœmy mogli wróciæ do Jego pomys³u, czyli do wersji 2.0.

Oczywiœcie. I to jest jedna z mo¿liwych dróg interpretacji.
Natomiast faktem jest, ¿e œmieræ relacje przenosi w inn¹ prze-
strzeñ. Dlaczego ja tak siê trzymam tego rozdzielaj¹cego mo-
mentu œmierci? Bo mam wra¿enie, ¿e jak ktoœ umrze, to my
potem strasznie chcemy z nim budowaæ relacje. A my ¿yjemy
doczeœnie, wewn¹trz wyznaczonego czasu. I to jest okres, w któ-
rym budujemy fundamentalne relacje, w którym jest czas mi³o-
wania cz³owieka, który jest dostêpny, obecny, z którym mogê
rozmawiaæ, mogê byæ, dla którego mogê coœ zrobiæ. Ten okle-
pany tekst: „Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”,
wyra¿a jednak rzecz fundamentaln¹. My byœmy chcieli ich
kochaæ  p o t e m.  A szarpiemy ich tak bardzo na dó³ czêsto
dlatego, ¿e chcemy coœ naprawiæ.

Tylko z drugiej strony jest w tym jednak coœ nie fair i mo¿na
powiedzieæ, ¿e tym czymœ jest grzech. Ale nie wszystkim to wyt³u-
maczenie wystarcza, z tego powodu, ¿e œmierci nikt nie prze¿y³, jak
to ju¿ byliœmy uprzejmi stwierdziæ. Nikt z nas nie wie, jak siê umiera.
To siê dzieje raz, i koniec. Gdybym wiedzia³, jak to wygl¹da, gdybym
mia³ drug¹ szansê, gdybym tego cz³owieka, który odszed³, póŸ-
niej znów móg³ spotkaæ, to wtedy by to mog³o wygl¹daæ zupe³nie
inaczej. Czemu tu siê dziwiæ, ¿e ci ludzie chc¹ szarpaæ i napra-
wiaæ, ¿e gdyby ten cz³owiek móg³ wróciæ, toby ju¿ byli m¹drzejsi?

Albo czekaliby na trzeci¹ szansê.

No tak, ale dlaczego nie mo¿na dostaæ drugiej? Ci, którzy
dostaj¹ trzeci¹ i potrzebuj¹ czwartej, pi¹tej, no to, umówmy siê,
s¹ nienormalni albo Ÿli. Ale ka¿dy ma prawo do drugiej szansy.
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Ja chcê j¹ miecz tym kimœ, kto poszed³ na tamt¹ stronê, a przy-
chodzi anio³, pokazuje gest Kozakiewicza i mówi: „Szlaban, ba-
riera, zamknê³o siê, trzeba by³o to robiæ przed jego œmierci¹”.

Ale przecie¿ jest druga szansa.

Gdzie?
S¹d Ostateczny.

Tam ju¿ chyba bêdzie tylko wyrok?
Tam te¿ bêdzie pojednanie. Widzisz, nie trzeba niczego

nadrabiaæ. Bóg to za³atwia przez przebaczenie. I na tym chyba
polega fundamentalna ró¿nica: ¿e chcemy potem za wszelk¹ cenê
naprawiæ coœ, co uwa¿amy, ¿e zepsuliœmy. I jeszcze wydaje siê
nam, ¿e wiemy, jak to naprawiæ. Moim zdaniem to jest ju¿ abso-
lutnie odjechane przekonanie.

Czyli co – rozwaliliœmy ciuchciê, a Pan Bóg mówi: „Zostaw, Ja
to naprawiê, ty ju¿ nie musisz”? To jest bardzo niepedagogiczne.

Bardzo. W ogóle Bóg, przebaczaj¹c, jest bardzo niepedago-
giczny. St¹d Koœció³ zawsze ma problem z tym przebaczeniem.
Najchêtniej byœmy postraszyli piek³em tak porz¹dnie, ¿eby wszy-
scy siê przestraszyli i natychmiast przestali grzeszyæ.

A póŸniej my ich przytulimy.
Potem ewentualnie...

Co to znaczy dla mnie jako dla cz³owieka, który chcia³by byæ
œwiadomym chrzeœcijaninem, katolikiem: ¿yæ prawd¹ o œwiêtych
obcowaniu? Mamy sytuacjê tak¹, ¿e tam s¹ ci œwiêci wklejeni
w Boga, tu jest ca³y Koœció³, który siê oczyszcza w czyœæcu, a tu
jestem ja. Wiem, ¿e mogê modliæ siê do œwiêtego Antoniego, ¿eby
mi klucze pomóg³ znaleŸæ, a do œwiêtej Faustyny, ¿eby mi trochê
rozumu wyprosi³a u Pana Boga. Oni wiedz¹ coœ o moim ¿yciu,
to, co ja im chcê powiedzieæ, czyta³em ich ¿ywoty, a ca³ej reszty nie
wiem, bo to Bo¿a tajemnica. Co powinienem jeszcze zmieniæ? Poza
modlitw¹ za zmar³ych i poza modlitw¹ do œwiêtego Antoniego,
i mo¿e jeszcze innych œwiêtych, w kryzysowych sytuacjach? Na co
siê powinienem otworzyæ, jaki wymiar w sobie uruchomiæ?
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Myœlê, ¿e œwiadomoœæ, i¿ nie muszê byæ doskona³y. Do mnie
zawsze to wraca w obrazie Koœcio³a jako cia³a. Ja mam braki.
Mnóstwo. Jest mnóstwo ludzi, którzy s¹ w stanie te braki uzu-
pe³niæ. I w tej wspólnocie spe³nionego obcowania œwiêtych na-
sze braki zostan¹ zaspokojone przez innych. To wszystko, czego
w sobie nie odnajdujê, a czego bym pragn¹³, odnajdê w obecno-
œci i w mi³oœci innych. Tym mo¿na próbowaæ ¿yæ ju¿ teraz.

W jaki sposób?
Na przyk³ad ciesz¹c siê z tego, co maj¹ inni.

Ci tutaj czy ci tam?
Ci tutaj najpierw.

Wiesz co, rozczarowujesz mnie. Myœla³em, ¿e jak bêdziemy
rozmawiaæ o œwiêtych obcowaniu, to bêdziesz mówi³ piêkne rze-
czy o litaniach, które mogê wznosiæ do œwiêtych, a ty mówisz
o tym, ¿e œwiêtych obcowanie ma polegaæ na tym, ¿ebym ci na
przyk³ad nie zazdroœci³ m¹droœci, tylko z niej korzysta³.

Bo tak siê zaczyna, to znaczy ta rzeczywistoœæ zjednoczenia
œwiêtych zaczyna siê od wyjœcia z egoizmu w stronê mi³oœci. I to
siê dzieje ju¿ tu. A my zawsze wywalamy œwiêtych obcowanie
do nieba.

Na póŸniej.
Na póŸniej, do nieba, w ogóle poza tê rzeczywistoœæ. To siê

dokonuje w Bogu, a wiêc dokonuje siê te¿ tu. To jest absolutna
teraŸniejszoœæ i absolutna codziennoœæ jednoczeœnie. To nie jest
tak, ¿e aby byæ we wspólnocie œwiêtych, muszê zacz¹æ siê teraz
szczególnie modliæ do jakiegoœ œwiêtego. Ja w niej ju¿ jestem.
A o wstawiennicz¹ modlitwê warto czasem poprosiæ s¹siada.

(Ks. G. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Ho³owni¹, Niebo dla œrednio
zaawansowanych, Kraków 2013, s. 133-140)
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy by³em/by³am na pogrzebie z urn¹ zamiast trumny?
2. Co myœlê o takiej praktyce?
3. Czy znam oficjaln¹ naukê Koœcio³a katolickiego na ten temat?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Pod wieczór przyszed³ zamo¿ny cz³owiek z Arymatei, imie-
niem Józef, który te¿ by³ uczniem Jezusa. On uda³ siê do Pi³ata
i poprosi³ o cia³o Jezusa. Wówczas Pi³at kaza³ je wydaæ. Józef
zabra³ cia³o, owin¹³ je w czyste p³ótno  i z³o¿y³ w swoim nowym
grobie, który kaza³ wykuæ w skale. Przed wejœciem do grobu za-
toczy³ du¿y kamieñ i odszed³.  Lecz Maria Magdalena i druga
Maria pozosta³y tam, siedz¹c naprzeciw grobu (Mt 27,57-61).

Temat 11

Kremacja zwłok i pogrzeb
z urną – dlaczego Kościół

ich nie zaleca?



74

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 2300: Cia³a zmar³ych powinny byæ traktowane z szacun-
kiem i mi³oœci¹ wyp³ywaj¹c¹ z wiary i nadziei zmartwychwsta-
nia. Grzebanie zmar³ych jest uczynkiem mi³osierdzia wzglêdem
cia³a; jest uczczeniem dzieci Bo¿ych, bêd¹cych œwi¹tyni¹ Ducha
Œwiêtego.

KKK 2301: […] Koœció³ zezwala na kremacjê zw³ok, jeœli nie
jest ona przejawem podwa¿ania wiary w zmartwychwstanie cia³a.

DO PRZEMYŒLENIA…

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla cia³a
zmar³ego i obrzêdach pogrzebu

(w przypadku kremacji)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

1. Listopad jest miesi¹cem szczególnej pamiêci modlitewnej
o zmar³ych. Liczniej uczestniczymy we Mszach Œwiêtych
sprawowanych za zmar³ych i odwiedzamy cmentarze, zatrzy-
muj¹c siê w miejscach, gdzie spoczywaj¹ nasi bliscy. Zapala-
my znicze i kierujemy do Boga proœby o wieczne szczêœcie
dla nich. W ostatnich latach coraz wiêcej osób zatrzymuje
siê jednak nie przy grobie, lecz przed miejscem, w którym
z³o¿ona zosta³a urna z prochami osoby zmar³ej. Praktyka kre-
macji cia³ naszych zmar³ych staje siê coraz bardziej powszech-
na. W niektórych przypadkach jest to wyraz pod¹¿ania za
szerz¹c¹ siê mod¹, czêsto nacechowan¹ laickimi pogl¹dami.
Tymczasem wielowiekowa tradycja chrzeœcijañska, oparta
na przekazach biblijnych, a tak¿e nasza kultura narodowa,
zawsze z szacunkiem odnosi³a siê do cia³a osoby zmar³ej.
Przejawia siê to w modlitewnym czuwaniu przy zmar³ym,
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a zw³aszcza w religijnej ceremonii pogrzebowej, podczas któ-
rej z nale¿n¹ czci¹ modlimy siê przy trumnie z cia³em osoby
zmar³ej, sprawujemy Mszê Œwiêt¹ oraz uczestniczymy w ob-
rzêdzie ostatniego po¿egnania. Kap³an okadza z³o¿one do
trumny cia³o zmar³ego, kropi wod¹ œwiêcon¹, aby nastêpnie
z³o¿yæ je w grobie. Z szacunkiem odnosimy siê nie tylko do
grobów naszych bliskich, ale równie¿ do grobów œwiêtych
i b³ogos³awionych, a tak¿e czcimy ich relikwie, prosz¹c o wsta-
wiennictwo u Boga.

2. W miarê rozwoju cywilizacji pojawi³ siê w naszej zachodniej
kulturze tak¿e zwyczaj spopielania cia³ zmar³ych. Koœció³
sprzeciwia³ siê tej praktyce wówczas, kiedy by³a ona form¹
demonstracji antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec chrze-
œcijañskiej wiary w zmartwychwstanie cia³a. Dziœ, gdy dla
wielu kremacja przesta³a byæ wyrazem takich postaw w od-
niesieniu do wiary chrzeœcijañskiej, Koœció³ zezwala na kre-
macjê, „jeœli nie podwa¿a wiary w zmartwychwstanie cia³a”
(KKK 2301, KPK kan. 1176 § 3).

Koœció³ nadal jednak zaleca i popiera biblijny zwyczaj grze-
bania cia³ zmar³ych. Godnoœæ osoby ludzkiej, a wiêc i cia³a
cz³owieka, wynika z najwiêkszego wydarzenia w dziejach
ludzkoœci, jakim jest tajemnica wcielenia Syna Bo¿ego. On,
dla którego Ojciec powo³a³ do istnienia wszystkie byty i uczy-
ni³ cz³owieka koron¹ stworzeñ, przyj¹³ ludzk¹ naturê i obja-
wi³ siê w ludzkim ciele. Jezus Chrystus przeszed³ przez wszy-
stkie etapy ludzkiego ¿ycia: najpierw w ³onie Matki – Dzie-
wicy z Nazaretu, potem dzieciñstwo i m³odoœæ, nastêpnie
publiczn¹ dzia³alnoœæ, a wreszcie mêkê i œmieræ. Wiemy, ¿e
po odkupieñczej œmierci Jego cia³o zosta³o z³o¿one w grobie
i wierzymy, ¿e w tym ciele zmartwychwsta³ trzeciego dnia.
W swoim uwielbionym ciele ukazywa³ siê aposto³om przez
czterdzieœci dni i wst¹pi³ na ich oczach do nieba, by, siedz¹c
po prawicy Ojca, wstawiaæ siê za nami.
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Wielka prawda o godnoœci ludzkiego cia³a, ukazana przede
wszystkim w ¿yciu samego Syna Bo¿ego, zawsze by³a przyjmo-
wana i prze¿ywana w Koœciele, co przejawia³o siê w szacun-
ku i trosce o ludzkie cia³o zarówno za ¿ycia, jak i po œmierci.
W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy: „Cia³a zmar-
³ych powinny byæ traktowane z szacunkiem i mi³oœci¹ wy-
p³ywaj¹c¹ z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie
zmar³ych jest uczynkiem mi³osierdzia wzglêdem cia³a; jest
uczczeniem dzieci Bo¿ych, bêd¹cych œwi¹tyni¹ Ducha Œwiê-
tego” (KKK 2300).

3. W ostatnim czasie spotykamy siê w naszym kraju z coraz
czêstsz¹ praktyk¹ kremacji zw³ok, która sta³a siê jednym
ze znaków naszej epoki. Powstaj¹ specjalne miejsca na cmen-
tarzach, gdzie sk³ada siê urny, jak te¿ nowe krematoria, w któ-
rych spalane s¹ cia³a zmar³ych. Dlatego wiele osób stawia sobie
dziœ pytania: jaka ma byæ forma mojego pogrzebu? Czy nie
domagaæ siê spopielenia swojego cia³a? Jak pochowaæ swoich
zmar³ych? Wszystkich jednak, którzy rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ
kremacji, prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali pochop-
nie i wziêli pod uwagê chrzeœcijañsk¹ tradycjê. „Prochy bo-
wiem wyra¿aj¹ zniszczenie ludzkiego cia³a i nie oddaj¹ idei
«snu» w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto w³aœnie
cia³u, a nie prochom, oddaje siê czeœæ w czasie liturgii, po-
niewa¿ od chwili chrztu œwiêtego sta³o siê ono œwi¹tyni¹
uœwiêcon¹ przez Ducha Œwiêtego” (Dodatek do Obrzêdów
pogrzebu, nr 3).

Kremacja nierzadko poci¹ga za sob¹ pewne praktyki, któ-
rych Koœció³ nie mo¿e zaakceptowaæ, takie jak rozsypywanie
prochów w okreœlonych miejscach (tzw. ogrodach pamiêci)
lub przechowywanie ich w ró¿nej formie w domu. Inn¹ kon-
sekwencj¹ kremacji mo¿e byæ zanikanie tradycyjnych cmen-
tarzy jako miejsca czasowego spoczynku zmar³ych. Cmentarze
z grobami zmar³ych i stoj¹ce na nich krzy¿e przypominaj¹
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¿yj¹cym o przemijaniu ziemskiego ¿ycia, o wierze w ¿ycie
wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. S¹ tak¿e miej-
scem publicznej i prywatnej modlitwy Koœcio³a za zmar³ych.

Groby na cmentarzu s¹ nie tylko pamiêci¹ o zmar³ych, ale
wyra¿aj¹ zwi¹zek z poprzednimi pokoleniami tak w wymiarze
rodzinnym, jak i narodowym. W taki sposób nale¿y patrzeæ
na groby nie tylko swoich bliskich, ale tak¿e tych, którzy wal-
czyli i oddali ¿ycie za Ojczyznê lub w inny sposób przyczynili
siê do rozwoju jej kultury duchowej i materialnej.

4. Bior¹c pod uwagê przekaz p³yn¹cy z Pisma Œwiêtego i tra-
dycji chrzeœcijañskiej, Koœció³ nadal zaleca zachowywanie do-
tychczasowego zwyczaju grzebania cia³ zmar³ych. Poniewa¿
w ostatnich latach przyjê³y siê w naszym kraju zró¿nicowane
praktyki obrzêdów liturgicznych towarzysz¹cych kremacji cia³
zmar³ych i z³o¿eniu urny do grobu lub do specjalnej niszy na
cmentarzu w tzw. kolumbarium, czyli œcianie z urnami, bi-
skupi polscy – pragn¹c uporz¹dkowaæ sposób sprawowania
liturgii pogrzebowej – zwrócili siê do Kongregacji do spraw
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie Ob-
rzêdu z³o¿enia urny do grobu. Stolica Apostolska, dekretem
z 7 lipca 2010 roku, zatwierdzi³a sam obrzêd, jak i normy wy-
konawcze zwi¹zane z kremacj¹ cia³a ludzkiego.

W oparciu o zatwierdzone normy i podane wskazania biskupi
polscy stwierdzaj¹:

A. Obrzêdy pogrzebowe z Msz¹ Œwiêt¹ i z ostatnim po¿egna-
niem w³¹cznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota
parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny byæ celebrowane
przed kremacj¹ cia³a ludzkiego. Natomiast po spopieleniu
zw³ok sprawuje siê obrzêd zwi¹zany ze z³o¿eniem urny w gro-
bie. Obrzêdy pogrzebowe z ostatnim po¿egnaniem nale¿y
celebrowaæ w koœciele lub kaplicy cmentarnej b¹dŸ w po-
mieszczeniu krematorium wed³ug form podanych w ksiêdze



78

liturgicznej zawieraj¹cej Obrzêdy pogrzebu (Katowice 19911,
20012).

Ju¿ w 1977 roku Stolica Apostolska wyjaœni³a, ¿e „nie wy-
daje siê stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzê-
dy, które maj¹ na celu uczczenie cia³a zmar³ego. Nie chodzi
tutaj o potêpienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwoœci
i czytelnoœci znaku liturgicznego” (Dodatek do Obrzêdów
pogrzebu, nr 3).

B. Jeœli jednak przemawiaj¹ za tym szczególne racje duszpaster-
skie lub powody natury praktycznej, obrzêdy pogrzebowe,
podane w ksiêdze liturgicznej, mo¿na sprawowaæ nad sam¹
urn¹. Mo¿e to mieæ na przyk³ad miejsce wtedy, gdy czyjaœ
œmieræ nast¹pi³a daleko od miejsca zamieszkania i kremacja
u³atwia sprowadzenie doczesnych szcz¹tków osoby zmar³ej,
a tak¿e, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywaj¹ z daleka i trud-
no im byæ na dwóch czêœciach pogrzebu, czyli na Mszy Œwiê-
tej po³¹czonej z ostatnim po¿egnaniem cia³a zmar³ego i, po
pewnym czasie, na obrzêdzie z³o¿enia urny w grobie lub ko-
lumbarium. Podczas obrzêdu liturgicznego pogrzebu, po kre-
macji, urnê stawia siê przed prezbiterium na stoliku nakry-
tym fioletowym kirem obok zapalonego pascha³u.

C. Jeœli kremacja ma miejsce w innym terminie ni¿ Msza Œwiêta
pogrzebowa i obrzêd ostatniego po¿egnania, modlitwom
towarzysz¹cym z³o¿eniu urny w grobie mo¿e przewodniczyæ
kap³an lub diakon albo osoba specjalnie delegowana do
tej funkcji. Obrzêd sprawowany jest przy udziale najbli¿szej
rodziny, bez zewnêtrznej okaza³oœci.

D. Koœció³ stanowczo sprzeciwia siê praktyce rozrzucania pro-
chów ludzkich w tzw. miejscach pamiêci, na morzu, w górach
lub w innych miejscach. Zarówno cia³o, jak i prochy cz³owieka
zawsze nale¿y sk³adaæ do grobu, w specjalnym kolumbarium
lub w kaplicy na cmentarzu. Ka¿de takie miejsce pochówku
wyra¿a wiarê chrzeœcijanina w ostateczne zmartwychwstanie.
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

5. Wyznawana w chrzeœcijañskim Credo wiara w cia³a zmar-
twychwstanie kszta³towa³a nasz¹ wiekow¹ tradycjê i szacunek
do ka¿dego zmar³ego, którego cia³o ze czci¹ sk³adamy do gro-
bu. Zmar³ych polecamy mi³osiernemu Bogu, który wskrzesi³
z martwych Jezusa Chrystusa, a kiedyœ i nas „pochwyci za rêkê
i wprowadzi do domu wiecznego trwania”, jak g³osi hymn
modlitwy na zakoñczenie dnia. Korzystaj¹c z okazji, pra-
gniemy równie¿ zachêciæ was do sta³ej pamiêci modlitewnej
o naszych zmar³ych. Pielêgnujmy przekazane nam zwyczaje,
uczmy tego m³ode pokolenie, aby i o nas pamiêtano w mo-
dlitwach oraz podczas liturgii. Msza Œwiêta w intencji zmar-
³ych jest najcenniejszym darem, jaki mo¿emy im ofiarowaæ.

O¿ywieni wiar¹ w Chrystusa Zmartwychwsta³ego udzielamy
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa dla umocnienia nadziei, ¿e razem
z Chrystusem wszyscy zmartwychwstaniemy.

Podpisali: Pasterze Koœcio³a katolickiego w Polsce obecni
na 356. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
w Przemyœlu, w dniach 14-16 paŸdziernika 2011 r.

* * *

Instrukcja Ad resurgendum cum Christo
dotycz¹ca pochówku cia³ zmar³ych

oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji

1. Aby zmartwychwstaæ z Chrystusem, nale¿y umrzeæ z Chry-
stusem, nale¿y „opuœciæ nasze cia³o i stan¹æ w obliczu Pana”
(2 Kor 5,8). W instrukcji Piam et constantem z dnia 5 lipca
1963 roku, ówczesne Œwiête Oficjum ustanowi³o, by „wiernie
dochowywaæ zwyczaju grzebania cia³ wiernych zmar³ych”,
dodaj¹c jednak, ¿e kremacja nie jest „sama w sobie sprzeczna
z religi¹ chrzeœcijañsk¹” i aby nie odmawiano ju¿ sakramen-
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tów i uroczystoœci pogrzebowych tym, którzy poprosili o kre-
macjê po œmierci, pod warunkiem, ¿e wybór ten nie by³ po-
dyktowany wol¹ „odrzucenia chrzeœcijañskich dogmatów,
albo w duchu sekciarskim, albo te¿ pod wp³ywem nienawiœci
wobec religii katolickiej i Koœcio³a”. Owa zmiana dyscypliny
koœcielnej zosta³a póŸniej wprowadzona do Kodeksu Prawa
Kanonicznego (1983) oraz do Kodeksu Kanonów Koœcio³ów
Wschodnich (1990). Tymczasem praktyka kremacji rozpo-
wszechni³a siê znacz¹co w du¿ej liczbie krajów, ale jednocze-
œnie rozpowszechni³y siê tak¿e nowe idee, sprzeczne z wiar¹
Koœcio³a. Po dok³adnym wys³uchaniu Kongregacji ds. Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Papieskiej Rady ds. Tek-
stów Prawnych oraz licznych Konferencji Episkopatów i Syno-
dów Biskupich Koœcio³ów Wschodnich, Kongregacja Nauki
Wiary uzna³a za w³aœciwe opublikowaæ now¹ Instrukcjê, w celu
potwierdzenia przyczyn doktrynalnych i duszpasterskich,
dla których preferuje siê pochówek cia³, oraz wydaæ normy
dotycz¹ce przechowywania prochów w przypadku kremacji.

2. Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjn¹ prawd¹ wiary
chrzeœcijañskiej, g³oszon¹ jako zasadnicza czêœæ Tajemnicy
Paschalnej od samych pocz¹tków chrzeœcijañstwa: „Przeka-
za³em wam to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³ – zgodnie
z Pismem – za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmar-
twychwsta³ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i ¿e ukaza³ siê
Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15,3-5). Przez swoj¹
œmieræ i zmartwychwstanie, Chrystus uwolni³ nas od grze-
chu i da³ nam dostêp do nowego ¿ycia: „Jak Chrystus powsta³
z martwych dziêki chwale Ojca, tak¿e i my mo¿emy wkroczyæ
w nowe ¿ycie” (Rz 6,4). Ponadto, Chrystus zmartwychwsta³y
jest pocz¹tkiem i Ÿród³em naszego przysz³ego zmartwych-
wstania: „Chrystus zmartwychwsta³ jako pierwszy spoœród
tych, co pomarli…; i jak w Adamie wszyscy umieraj¹, tak te¿
w Chrystusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni” (1 Kor 15,20-22). Jeœli
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prawd¹ jest, ¿e Chrystus wskrzesi nas „w dniu ostatecznym”,
jest równie¿ prawd¹, pod pewnym wzglêdem, ¿e ju¿ zmar-
twychwstaliœmy z Chrystusem. Przez chrzest bowiem jeste-
œmy zanurzeni w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
i sakramentalnie do Niego upodobnieni: „jako razem z Nim
pogrzebani w chrzcie, w którym te¿ razem zostaliœcie wskrze-
szeni przez wiarê w moc Boga, który Go wskrzesi³” (Kol 2,12).
Zjednoczeni z Chrystusem przez chrzest, ju¿ teraz uczestni-
czymy w sposób rzeczywisty w ¿yciu Chrystusa zmartwych-
wsta³ego (por. Ef 2,6). Dziêki Chrystusowi w chrzeœcijañstwie
œmieræ ma znaczenie pozytywne. Koœció³ w liturgii modli
siê: „Albowiem ¿ycie Twoich wiernych, o Panie, zmienia siê,
ale siê nie koñczy, i gdy rozpadnie siê dom doczesnej piel-
grzymki, znajd¹ przygotowane w niebie wieczne mieszkanie”.
Z chwil¹ œmierci dusza zostaje oddzielona od cia³a, ale w zmar-
twychwstaniu Bóg przywróci niezniszczalne ¿ycie naszemu
przekszta³conemu cia³u, jednocz¹c je ponownie z nasz¹ dusz¹.
Równie¿ w naszych czasach Koœció³ wezwany jest do g³osze-
nia wiary w zmartwychwstanie: „Zmartwychwstanie zmar-
³ych jest wiar¹ chrzeœcijan: wierz¹c w nie nimi jesteœmy”.

3. Id¹c za starodawn¹ tradycj¹ chrzeœcijañsk¹, Koœció³ usilnie
zaleca, by cia³a zmar³ych chowane by³y na cmentarzu lub
w miejscu œwiêtym. We wspomnieniu œmierci, pogrzebania
i zmartwychwstania Pana, tajemnicy w œwietle której obja-
wia siê chrzeœcijañski sens œmierci, pochówek jest przede
wszystkim najbardziej odpowiedni¹ form¹ wyra¿enia wiary
i nadziei w zmartwychwstanie cia³a. Koœció³, który jak Matka
towarzyszy³ chrzeœcijaninowi podczas jego ziemskiej piel-
grzymki, ofiaruje Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego ³aski i po-
wierza ziemi jego œmiertelne szcz¹tki w nadziei, ¿e zmar-
twychwstanie w chwale. Grzebi¹c cia³a wiernych zmar³ych,
Koœció³ potwierdza wiarê w zmartwychwstanie cia³a i zamie-
rza uwydatniæ wysok¹ godnoœæ ludzkiego cia³a, jako nieroz-
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³¹cznej czêœci osoby, której historiê to cia³o wspó³dzieli. Nie
mo¿e zatem pozwoliæ na postawy i obrzêdy, które uwzglêd-
niaj¹ b³êdne pojêcie œmierci, postrzeganej zarówno jako
ostateczne unicestwienie osoby, jak i chwilê jej fuzji z matk¹
natur¹ lub ze wszechœwiatem, jako etap w procesie reinkar-
nacji, lub te¿ jako ostateczne wyzwolenie z „wiêzienia” cia³a.
Ponadto pochówek na cmentarzach lub w innych miejscach
œwiêtych w³aœciwie odpowiada wspó³czuciu i szacunkowi,
jakie nale¿¹ siê cia³om zmar³ych wiernych, które przez chrzest
sta³y siê œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego i którymi, „jak narzêdzia-
mi i naczyniami, w sposób œwiêty pos³u¿y³ siê Duch Œwiêty,
aby dokonaæ wielu dobrych dzie³”. Sprawiedliwy Tobiasz wy-
chwalany jest za zas³ugi zdobyte wobec Boga przez to, ¿e grze-
ba³ zmar³ych, a Koœció³ uwa¿a pochówek zmar³ych za dzie³o
mi³osierdzia wobec cia³a. Na koniec wreszcie pochówek cia³
wiernych zmar³ych na cmentarzach lub w innych miejscach
œwiêtych sprzyja pamiêci i modlitwie za zmar³ych ze strony
rodziny i ca³ej wspólnoty chrzeœcijañskiej, jak te¿ czczenia
mêczenników i œwiêtych. Przez pochówek cia³ na cmenta-
rzach, w koœcio³ach czy na terenach do tego przystosowa-
nych, tradycja chrzeœcijañska strzeg³a wspólnoty miêdzy
¿ywymi i umar³ymi, i przeciwstawia³a siê tendencji ukrywa-
nia lub prywatyzowania wydarzenia œmierci oraz znaczenia,
jakie ma ona dla chrzeœcijan.

4. Tam, gdzie przyczyny typu higienicznego, ekonomicznego
lub spo³ecznego prowadz¹ do wyboru kremacji – wyboru,
który nie mo¿e byæ sprzeczny z jasno wyra¿on¹ wol¹ zmar³e-
go, lub z jego wol¹ niebezpodstawnie domnieman¹ – Koœció³
nie dostrzega przyczyn doktrynalnych, by zakazaæ takiej prak-
tyki, jako ¿e kremacja zw³ok nie dotyka duszy i nie uniemo¿-
liwia boskiej wszechmocy wskrzeszenia cia³a, a wiêc nie za-
wiera obiektywnego zaprzeczenia doktryny chrzeœcijañskiej
na temat nieœmiertelnoœci duszy i zmartwychwstania cia³a.
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Koœció³ nadal preferuje pochówek cia³, jako ¿e w ten sposób
okazuje siê wiêkszy szacunek zmar³ym; kremacja jednak nie
jest zakazana, „chyba ¿e zosta³a wybrana z powodów sprzecz-
nych z nauk¹ chrzeœcijañsk¹”. W przypadku braku motywa-
cji sprzecznych z doktryn¹ chrzeœcijañsk¹, Koœció³, po od-
prawieniu uroczystoœci pogrzebowych, towarzyszy w krema-
cji przez w³aœciwe wskazówki liturgiczne i duszpasterskie,
dok³adaj¹c szczególnej troski, by unikaæ wszelkiego rodzaju
skandalu czy obojêtnoœci religijnej.

5. Kiedy z uzasadnionych przyczyn dokonuje siê wyboru kre-
macji zw³ok, prochy zmar³ego musz¹ byæ przechowywane
z zasady w miejscu œwiêtym, czyli na cmentarzu, lub jeœli
trzeba w koœciele albo na terenie przeznaczonym na ten cel
przez odpowiednie w³adze koœcielne. Od samego pocz¹tku
chrzeœcijanie pragnêli, by ich zmarli byli obiektem modlitw
i wspomnieñ wspólnoty chrzeœcijañskiej. Ich groby stawa³y
siê miejscami modlitwy, pamiêci i zadumy. Zmarli wierni s¹
czêœci¹ Koœcio³a, który wierzy we wspólnotê „tych, którzy piel-
grzymuj¹ na ziemi, zmar³ych, którzy jeszcze oczyszczaj¹ siê,
oraz tych, którzy ciesz¹ siê ju¿ szczêœciem nieba; wszyscy ³¹cz¹
siê w jeden Koœció³”. Przechowywanie prochów w miejscu
œwiêtym mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia ryzyka odsu-
niêcia zmar³ych od modlitwy i pamiêci krewnych i wspólnoty
chrzeœcijañskiej. W ten sposób ponadto unika siê mo¿liwych
sytuacji zapomnienia czy braku szacunku, jakie mog¹ mieæ
miejsce przede wszystkim po przeminiêciu pierwszego
pokolenia, jak równie¿ nieodpowiednich czy przes¹dnych
praktyk.

6. Z wy¿ej wymienionych powodów przechowywanie prochów
w miejscu zamieszkania nie jest dozwolone. Jedynie w przy-
padku wa¿nych i wyj¹tkowych okolicznoœci, zale¿nych od
uwarunkowañ kulturalnych o charakterze lokalnym, Ordyna-
riusz, w porozumieniu z Konferencj¹ Episkopatu lub Synodem
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Biskupów Koœcio³ów Wschodnich, mo¿e udzieliæ zezwole-
nia na przechowywanie prochów w miejscu zamieszkania.
Prochy jednak nie mog¹ byæ rozdzielane miêdzy poszczegól-
ne ogniska rodzinne i zawsze nale¿y zapewniaæ im szacunek
oraz odpowiednie warunki przechowywania.

7. Aby unikn¹æ wszelkiego rodzaju dwuznacznoœci o charakte-
rze panteistycznym, naturalistycznym czy nihilistycznym,
nie nale¿y zezwalaæ na rozrzucanie prochów w powietrzu,
na ziemi lub w wodzie albo w inny sposób, ani te¿ przerabia-
nie kremowanych prochów na pami¹tki, bi¿uteriê czy inne
przedmioty, pamiêtaj¹c, ¿e w stosunku do tego typu postê-
powania nie mo¿na braæ pod uwagê przyczyn higienicznych,
spo³ecznych czy ekonomicznych, które mog¹ prowadziæ do
wyboru kremacji.

8. W przypadku gdy zmar³y notorycznie ¿¹da³ kremacji i roz-
rzucenia w³asnych prochów w naturze z powodów sprzecz-
nych z wiar¹ chrzeœcijañsk¹, nale¿y, zgodnie z prawem, od-
mówiæ przeprowadzenia uroczystoœci pogrzebowych.

W czasie audiencji udzielonej w dniu 18 marca 2016 roku
ni¿ej podpisanemu Kardyna³owi Prefektowi, Ojciec Œwiêty
Franciszek zatwierdzi³ niniejsz¹ Instrukcjê, przyjêt¹ podczas
Sesji Zwyczajnej w tej Kongregacji w dniu 2 marca 2016 roku,
i poleci³ j¹ opublikowaæ.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary,
15 sierpnia 2016 roku, w Uroczystoœæ Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny.

Gerhard Kard. Müller, Prefekt
Luis F. Ladaria, S.I. Arcybiskup tytularny Thibica, Sekretarz
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy wiem, co oznacza termin paruzja?
2. Czy wiem, ¿e wielokrotnie podczas Mszy œw. modlê siê o na-

dejœcie paruzji?
3. Czy naprawdê czekam na spotkanie z Jezusem Chrystusem?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO

Sam bowiem Pan zst¹pi z nieba na has³o i na g³os archanio³a,
i na dŸwiêk tr¹by Bo¿ej, a zmarli w Chrystusie powstan¹ pierwsi.
Potem my, ¿ywi i pozostawieni, wraz z nimi bêdziemy porwani
w powietrze, na ob³oki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze
bêdziemy z Panem (1 Tes 4,16-17).

Bo przecie¿ jest rzecz¹ s³uszn¹ u Boga odp³aciæ uciskiem tym,
którzy was uciskaj¹, a wam, uciœnionym, daæ ulgê wraz z nami, gdy
z nieba objawi siê Pan Jezus z anio³ami swojej potêgiw p³omieni-
stym ogniu, wymierzaj¹c karê tym, którzy Boga nie uznaj¹ i nie
s¹ pos³uszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karê ponios¹

Temat 12

Paruzja – czyli powtórne
przyjście Pana Jezusa

na ostateczne spotkanie
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oni wieczn¹ zag³adê [z dala] od oblicza Pañskiego i od potê¿ne-
go majestatu Jego w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby byæ uwiel-
bionym w œwiêtych swoich i okazaæ siê godnym podziwu dla
wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyœcie dali wiarê œwiadectwu
naszemu (2 Tes 1,6-10).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO

KKK 673: Od Wniebowst¹pienia przyjœcie Chrystusa w chwale
jest bliskie, nawet jeœli nie do nas nale¿y „znaæ czasy i chwile,
które Ojciec ustali³ swoj¹ w³adz¹” (Dz 1,7). Przyjœcie eschatolo-
giczne mo¿e wype³niæ siê w ka¿dej chwili nawet jeœli to przyj-
œcie i ostateczna próba, która je poprzedzi, s¹ jeszcze „zatrzy-
mane”.

KKK 1001: […] Zmartwychwstanie zmar³ych jest wewnêtrznie
z³¹czone z powtórnym Przyjœciem (Paruzj¹) Chrystusa.

DO PRZEMYŒLENIA…

Paruzja to wydarzenie, o którym nieustannie przypomina-
my sobie wypowiadaj¹c podczas ka¿dej Mszy œw., bezpoœrednio
po przeistoczeniu jedn¹ z trzech aklamacji: „G³osimy œmieræ
Twoj¹, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i ocze-
kujemy Twego przyjœcia w chwale”, lub „Ile razy ten chleb spo-
¿ywamy i pijemy z tego kielicha, g³osimy œmieræ Twoj¹, Panie,
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyj-
œcia w chwale”, albo w koñcu „Chrystus umar³, Chrystus zmar-
twychwsta³, Chrystus powróci ”. Nasz Bóg jest ho erchomenos –
z j. greckiego: Bogiem przychodz¹cym, przybywaj¹cym na spo-
tkanie. Œwiadczy o tym œw. Jan w Apokalipsie: „Jam jest Alfa
i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który by³ i Który przy-
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chodzi, Wszechmog¹cy” (Ap 1,8). I tak jak Bóg d¹¿y³ w prze-
sz³oœci i d¹¿y teraz do spotkania z ka¿dym z nas, tak i nasza
przysz³oœæ bêdzie mia³a kszta³t spotkania z Nim.

„Przyjœcie w chwale” na które, jak mówimy, „oczekujemy” ma
byæ nie czym innym jak spotkaniem i to spotkaniem ostatecz-
nym, które pozostawi na nas trwa³y œlad, zmieni nasze ¿ycie raz
na zawsze. Œwiadczy o tym znaczenie biblijnego terminu, który
na sta³e wszed³ do jêzyka teologii, a oznacz owo „przyjœcie
w chwale”. Chodzi w³aœnie o termin paruzja. Dobrze t³umaczy
go w³oski teolog A. Nitrola w swoim podrêczniku do eschato-
logii. Zastanawiaj¹c siê nad wydarzeniem paruzji jako nad dru-
gim przyjœciem Pana próbuje odpowiedzieæ m.in. na pytanie:
„Co to znaczy, ¿e Chrystus przychodzi? Jak przychodzi, gdzie,
sk¹d?”.

Nitrola przypomina, i¿ „ojcowie Koœcio³a zwykli nazywaæ
paruzjê «drugim przyjœciem Pana». Krótka analiza tego okreœle-
nia pozwala lepiej zrozumieæ jej charakter. Jeœli mowa jest o «dru-
gim», to znaczy, ¿e pozostaje ono w œcis³ym zwi¹zku z «pierw-
szym», jest do niego z jednej strony podobne, choæ jednoczeœnie
bêdzie posiada³o cechy absolutnej nowoœci. Na czym wiêc pole-
ga³o pierwsze przyjœcie Chrystusa? Nitrola uwa¿a, i¿ nie wystar-
czy ogólnie stwierdziæ, ¿e na Wcieleniu, lecz nale¿y zwróciæ
uwagê na ca³e ziemskie ¿ycie Jezusa, gdy¿ ono wskazuje, i¿ Jezus
jest Tym, który nieustannie przychodzi³ do ludzi. Jego kolejne
i niezliczone spotkania z poszczególnymi osobami to nic innego
jak przychodzenie, które zmienia³o ich ¿ycie: leczy³o, wskrze-
sza³o, uwalnia³o z grzechów, przywraca³o nadziejê itd. Kiedy
Jezus przychodzi³, ¿ycie zmienia³o siê, stawa³o siê nowe, ponie-
wa¿ On wnosi³ w konkretne sytuacje ludzkie ow¹ niezaprze-
czaln¹ nowoœæ, która na trwa³e naznacza³a odt¹d ich los. Teolog
przypomina w tym kontekœcie, i¿ znaczenie s³owa parousia ozna-
cza nie tylko przyjœcie i obecnoœæ, ale tak¿e wydarzenie, które
pozostawia znak.
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Zatem paruzja jako drugie przyjœcie Pana na koñcu cza-
sów bêdzie posiada³o cechy pierwszego: naznaczy w sposób nie-
zatarty ¿ycie ludzi, ale w odró¿nieniu od pierwszego, które przy-
nosi³o szeroko pojête zbawienie w sposób jeszcze niedoskona³y
(bo chorzy znowu zapadali na zdrowiu, a wskrzeszeni ponow-
nie umierali), teraz przyniesie pe³niê zbawienia. Drugie przyj-
œcie dope³ni w sposób absolutny historiê zbawienia osób i œwia-
ta. Dla okreœlenia tej pe³ni nauka Koœcio³a u¿ywa okreœlenia przyj-
œcia w chwale, aby odró¿niaj¹c je w ten sposób od pierwszego,
podkreœliæ jego absolutne novum”.

Z powy¿szego rozwa¿ania mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹cy
wniosek: paruzja to po prostu spotkanie z Jezusem Chry-
stusem, które jest nieuchronn¹ przysz³oœci¹ ka¿dego cz³o-
wieka – dodajmy dla pe³nej jasnoœci, ¿e nie tylko wierz¹cego –
ka¿dego! Wobec tego spotkania nikt nie bêdzie móg³ pozostaæ
obojêtny, poniewa¿ bêdzie ono wydarzeniem przynosz¹cym
jednoczeœni: ¿ycie poprzez zmartwychwstanie, S¹d Ostateczny
a w konsekwencji wype³nienie Bo¿ego planu stworzenia – czyli
pe³niê szczêœcia. Œwiadczy o tym Objawienie zawarte w Nowym
Testamencie.

Spotkanie podczas paruzji przyniesie ¿ycie poniewa¿, jak czy-
tamy w 1 Liœcie œw. Paw³a do Tesaloniczan: „Sam bowiem Pan
zst¹pi z nieba na has³o i na g³os archanio³a, i na dŸwiêk tr¹by
Bo¿ej, a zmarli w Chrystusie powstan¹ pierwsi. Potem my, ¿ywi
i pozostawieni, wraz z nimi bêdziemy porwani w powietrze,
na ob³oki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze bêdziemy
z Panem” (1 Tes 4,16-17).

Spotkanie to bêdzie wreszcie momentem s¹du w myœl 2 Listu
do Tesaloniczan: „Bo przecie¿ jest rzecz¹ s³uszn¹ u Boga odp³a-
ciæ uciskiem tym, którzy was uciskaj¹, a wam, uciœnionym, daæ
ulgê wraz z nami, gdy z nieba objawi siê Pan Jezus z anio³ami
swojej potêgiw p³omienistym ogniu, wymierzaj¹c karê tym,
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którzy Boga nie uznaj¹ i nie s¹ pos³uszni Ewangelii Pana naszego
Jezusa. Jako karê ponios¹ oni wieczn¹ zag³adê [z dala] od oblicza
Pañskiego i od potê¿nego majestatu Jegow owym dniu, kiedy
przyjdzie, aby byæ uwielbionym w œwiêtych swoich i okazaæ siê
godnym podziwudla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyœcie dali
wiarê œwiadectwu naszemu” (2 Tes 1,6-10).

Spotkanie z Chrystusem bêdzie dalej wype³nieniem, realizacj¹
ostateczn¹ Bo¿ego planu ca³ego stworzenia, poniewa¿ wg 1 Listu
do Koryntian: „A gdy ju¿ wszystko zostanie Mu poddane, wtedy
i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi podda³ wszyst-
ko, aby Bóg by³ wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28).

* * *

Pozostaje nam tylko odpowiedzieæ sobie szczerze na jedno
pytanie: Czy my rzeczywiœcie oczekujemy paruzji tak, jak cze-
kali na ni¹, z wielk¹ niecierpliwoœci¹ pierwsi chrzeœcijanie?
Czekamy na wiele rzeczy w naszym ¿yciu: lepsz¹ pracê, wygran¹
w Totolotka, wakacje, kolacjê ze znajomymi itd., itp. Ale czy
oczkujemy z otwartym sercem na powtórne przyjœcie Jezusa
Chrystusa, który nie pragnie niczego innego, jak tylko spotkaæ
siê z nami twarz¹ w twarz, usun¹æ wszelk¹ ³zê i pozbawiæ lêku
przed œmierci w pe³nym bezpieczeñstwa i szczêœcia niebie?

(I. Werbiñski, B. Kulik, A. Sobczyk, Jak siê nie zagubiæ w czasie
i w wiecznoœci? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowoœci
chrzeœcijañskiej i rzeczy ostatecznych cz³owieka, W³oc³awek 2017,
s. 162-165)
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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 ofia-
ry, 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 uniwersal-
nym. 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 organizowa-
nych w wielu regionach Polski.

Grupy Apostolstwa ¿ywi¹ szczególne nabo¿eñstwo do Matki
Bo¿ej Bolesnej i Œwiêtego Józefa. Maj¹ udzia³ w zas³ugach p³y-
n¹cych 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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Ks. JAN BERTHIER
(1840–1908)

MODLITWA
o beatyfikacjê Ojca Za³o¿yciela

Zgromadzenia Misjonarzy
Œwiêtej Rodziny

S³ugi Bo¿ego
ks. Jana Berthiera

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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