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KOCHANI CZCICIELE MATKI BO¯EJ
PATRONKI DOBREJ ŒMIERCI

To ju¿ pi¹ty tomik naszych Materia³ów formacyjnych, który
w tym roku poœwiêcamy tekstom z gatunku Ars moriendi. Ars
moriendi po polsku oznacza Sztukê umierania (czasami mówi
siê o Ars bene moriendi, czyli o Sztuce dobrego umierania).
Nazwa pochodzi od krótkich tekstów powstaj¹cych przede
wszystkim w XV w., których autorzy pragnêli przekazaæ czytelnikom zwiêz³e, konkretne i bardzo praktyczne rady w jaki
sposób nale¿y po chrzeœcijañsku przygotowaæ siê do przejœcia
z doczesnoœci do wiecznoœci. Taka tematyka ówczesnych dzie³
by³a podyktowana wielk¹ œmiertelnoœci¹ wœród mieszkañców
œredniowiecznej Europy, której ludnoœæ dziesi¹tkowa³y wojny,
zarazy, g³ód i ostre zimy. Traktaty ars bene moriendi by³y zatem
sposobem radzenia sobie z tym, co cz³owieka przera¿a³o –
z nieuchronnoœci¹ œmierci.
Jednak nie tylko ludzie œredniowiecza musieli zmierzyæ siê
z koniecznoœci¹ umierania. Nie dziwi zatem fakt, i¿ tak¿e
w innych epokach chrzeœcijanie mówili, pisali i uczyli innych
jak ¿yæ, ¿eby œmierci nie bagatelizowaæ, ani nie demonizowaæ.
G³êboka wiara w Chrystusa i Jego Ewangeliê, przez któr¹ Pan
rzuci³ œwiat³o na ¿ycie i nieœmiertelnoœæ (zob. 2 Tm 1,10),
pozwoli³a wielu teologom, œwiêtym i papie¿om zostawiaæ po
sobie teksty, które, mimo ¿e w pierwszym momencie mog¹ nas
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szokowaæ, to ostatecznie maj¹ zdolnoœæ podnosiæ na duchu ka¿dego, kto zechce uczyæ siê sztuki dobrego ¿ycia i umierania.
Poniewa¿ i my, chrzeœcijanie ¿yj¹cy w XXI w., potrzebujemy
drogowskazów jak bezpiecznie przejœæ przez bramê œmierci,
aby wejœæ do upragnionego szczêœcia, które ju¿ nigdy siê nie skoñczy, oddajemy do Waszych r¹k swoistego rodzaju „podrêcznik
pielgrzyma” do niebieskiej ojczyzny. Zamieœciliœmy w nim
12 tekstów z ro¿nych epok, pocz¹wszy od staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej, a skoñczywszy na czasach nam wspó³czesnych.
Ufamy, ¿e ich rozwa¿anie, indywidualne lub wspólne, np. w naszych Wspólnotach ADS, dostarczy nam konkretnych wskazówek, jak wychodziæ naprzeciw Chrystusowi i Matce Bo¿ej,
którzy chc¹ nas bezpiecznie przeprowadziæ przez œmieræ.
Podobnie jak w poprzednich Materia³ach formacyjnych do
ka¿dego tekstu do³¹czyliœmy pytania do refleksji, odpowiednie
teksty biblijne i fragmenty z Katechizmu Koœcio³a Katolickiego,
aby nasze przemyœlenia by³y zakorzenione w Piœmie Œwiêtym
i w nauce Koœcio³a.
Mamy nadziejê, ¿e bogactwo treœci zawarte w prezentowanych tekstach pomo¿e nam wszystkim, przynajmniej w pewnym stopniu, zrealizowaæ to, o co swego czasu prosi³ kard.
J. Ratzinger mówi¹c: „Chrzeœcijañskie wychowanie i kazanie
winny wpajaæ cz³owiekowi ufne przeœwiadczenie, i¿ przez œmieræ
zbli¿amy siê do prawdziwego ¿ycia. Tym sposobem bêd¹ mog³y
mu pomóc przezwyciê¿yæ lêk przed nieznanym – czy przynajmniej czysto fizyczny lêk, jaki mo¿e siê tu pojawiaæ – i zrodziæ
spokój w obliczu œmierci” (J. Ratzinger, Bóg i œwiat, [rozm.
P. Seewald], Kraków 2005, s. 400).
Duszpasterze Apostolstwa
Górka Klasztorna
Materia³y formacyjne mo¿na zamówiæ
w Biurze ADS w Górce Klasztornej
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Temat 1

Wyzwoleni z lęku przed śmiercią,
myślmy o nieśmiertelności
Św. Cyprian z Kartaginy
(ok. 210–258)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy myœlê o ¿yciu po œmierci jako o mojej ojczyŸnie, w której
odpocznê raz na zawsze?
2. Od czego powinienem rozpocz¹æ moje praktyczne przygotowanie do chrzeœcijañskiej œmierci?
3. Jakie uczucia i refleksje wzbudza we mnie zamieszczony
poni¿ej tekst œw. Cypriana?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamt¹d te¿ jako Zbawcy
wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekszta³ci
nasze cia³o poni¿one, na podobne do swego chwalebnego cia³a,
t¹ potêg¹, jak¹ mo¿e On tak¿e wszystko, co jest, sobie podporz¹dkowaæ (Flp 3,20-21).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Tajemnica szczêœliwej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy s¹ w Chrystusie, przekracza wszelkie mo¿liwoœci naszego
zrozumienia i wyobra¿enia. Pismo Œwiête mówi o niej w obrazach: ¿ycie, œwiat³o, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom
Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj: „To, czego ani oko nie widzia³o,
ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ,
jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹”
(1 Kor 2,9) (Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1027).

DO PRZEMYŒLENIA…
Œw. Cyprian z Kartaginy, O œmiertelnoœci 1
Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e nie nasz¹, ale Bosk¹ wolê czyniæ mamy
pod³ug tego, jak nas Pan co dzieñ modliæ siê nauczy³. Lecz
z drugiej strony, jak¿e to nierozs¹dnie i przewrotnie b³agaæ,
aby siê dzia³a wola Bo¿a, a jednak, kiedy Bóg wzywa nas i wo³a
do siebie, nie byæ zaraz pos³usznym Jego woli! Chcielibyœmy niebiesk¹ nagrodê otrzymaæ od Tego, do którego tak niechêtnie
d¹¿ymy – to czemu¿ opieramy siê i bronimy i jak uparci niewolnicy ze smutkiem i niechêci¹ przed oblicze Pañskie idziemy?
Czemu zmuszeni koniecznoœci¹, a nie ochoczo œwiat ten opuszczamy? Po có¿ modlimy siê i wo³amy, aby przysz³o królestwo
Bo¿e, skoro nas cieszy ziemska niewola? Czemu¿ tak czêsto
b³agamy o przyspieszenie tego królestwa, skoro mamy wiêksze
pragnienie tu s³u¿yæ czartowi, ani¿eli królowaæ z Chrystusem?
[…]
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Œw. Cyprian z Kartaginy, O œmiertelnoœci, rodz. 18. 24. 26, http://www.ultramontes.pl/cyprian_o_smiertelnosci.htm.

Raczej wiêc, najmilsi bracia
z czystym sercem, z siln¹ wiar¹
i cnot¹ mê¿n¹, gotowi na wszelk¹
wolê Bo¿¹ pozb¹dŸmy siê bojaŸni
œmierci, a myœlmy o nieœmiertelnoœci, która za ni¹ postêpuje. Oka¿my,
¿e tym jesteœmy, w co wierzymy,
abyœmy nad œmierci¹ drogich nam
osób nie p³akali i kiedy przyjdzie
czas naszego w³asnego zejœcia, bez
odw³oki, z ochot¹ szli do Pana, który nas zawo³a. […]
Powinniœmy tedy, najmilsi bracia, czêsto rozwa¿aæ i raz po raz
myœleæ o tym, ¿eœmy siê œwiata wyrzekli i ¿e tymczasowo tylko jako
goœcie lub podró¿ni tutaj przebywamy. Witajmy¿ wiêc z otwartymi
rêkami ten dzieñ, który ka¿demu
z nas mieszkanie oznaczy, który nas
z tego œwiata wyrwie i od side³ œwiatowych uwolni, a do raju i królestwa
nas doprowadzi. Któ¿ bowiem bêd¹c z dala od ojczyzny nie spieszy³Œw. Cyprian z Kartaginy
by do niej z powrotem? Któ¿by
(ok. 210–258)
p³yn¹c po morzu nie ¿yczy³ sobie
wiatru pomyœlnego, aby czym prêdzej móg³ siê rzuciæ w objêcia kochanych osób? Lecz niebo
za ojczyznê przecie¿ uwa¿amy; patriarchów za ojców mieæ ju¿
zaczêliœmy – wiêc czemu¿ nie spieszymy? Czemu nie biegniemy
zobaczyæ nasz¹ ojczyznê, uœciskaæ naszych rodziców? Wielka
nas tam rzesza drogich oczekuje osób: rodziców, braci, synów,
którzy nas ujrzeæ pragn¹; bo oni bezpieczni wprawdzie o w³asne
szczêœcie niezmienne, ale niespokojni jeszcze o nasze zbawienie.
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Jaka¿ to dla nich i dla nas radoœæ zobaczyæ siê i uœcisn¹æ nawzajem! Jaka¿ to rozkosz w tym niebieskim królestwie nie baæ siê
œmierci, a ¿yæ na wieki! Jak wielkie i nieskoñczone szczêœcie!
Patrzcie! Oto tam chwalebny chór Aposto³ów! Tam raduj¹cych siê Proroków grono! Tam mêczenników rzesza niezliczona, za walkê i zwyciêstwo w cierpieniach ukoronowana! Tam
tryumfuj¹ce dziewice, co po¿¹dliwoœæ cia³a si³¹ wstrzemiêŸliwoœci pokona³y! Tam nagrodzeni mi³osierni, którzy karmi¹c
i wspomagaj¹c ubogich, uczynki sprawiedliwoœci pe³nili, którzy
przykazania Pañskie zachowuj¹c, ziemskie swe posiad³oœci
do niebieskich skarbców przenieœli. Do nich, najmilsi bracia, usilnie pospieszajmy! Z nimi i z Chrystusem czym prêdzej po³¹czyæ
siê gor¹co pragnijmy! A niech Bóg widzi te myœli nasze! Niech
Chrystus spogl¹da na to postanowienie serca i wiary naszej!
Bo wówczas tym obfitszej nagrody udzieli tym, którzy Go
wiêcej pragn¹æ bêd¹. Amen.

10

Temat 2

Jak należy uczyć się umierać
i czym jest śmierć bez przygotowania
Bł. Henryk Suzo
(ok. 1300–1366)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy myœla³em o œmierci gdy by³em m³ody?
2. Czy s¹ rzeczy, które powinienem naprawiæ zanim umrê?
3. Co konkretnie postanowiê, aby nie marnowaæ wiêcej czasu
i przygotowaæ siê do chrzeœcijañskiej œmierci?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
I opowiedzia³ im przypowieœæ: Pewnemu zamo¿nemu cz³owiekowi dobrze obrodzi³o pole. I rozwa¿a³ sam w sobie: Co tu
pocz¹æ? Nie mam gdzie pomieœciæ moich zbiorów. I rzek³: Tak
zrobiê: zburzê moje spichlerze, a pobudujê wiêksze i tam zgromadzê ca³e zbo¿e i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie
zasoby dóbr, na d³ugie lata z³o¿one; odpoczywaj, jedz, pij i u¿ywaj! Lecz Bóg rzek³ do niego: „G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹daj¹
twojej duszy od ciebie; komu wiêc przypadnie to, coœ przygotowa³?” (£k 12,16-20).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Ci, którzy umieraj¹ w ³asce i przyjaŸni z Bogiem, ale nie s¹
jeszcze ca³kowicie oczyszczeni, chocia¿ s¹ ju¿ pewni swego
wiecznego zbawienia, przechodz¹ po œmierci oczyszczenie,
by uzyskaæ œwiêtoœæ konieczn¹ do wejœcia do radoœci nieba
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1030).
To koñcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymœ ca³kowicie innym ni¿ kara potêpionych, Koœció³ nazywa czyœæcem
[…] (Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1031).

DO PRZEMYŒLENIA…
B³. Henryk Suzo, Ksiêga M¹droœci Przedwiecznej 1
S³uga: M¹droœci Przedwieczna, gdyby wszystko dzia³o siê
zgodnie z moim pragnieniem, nie wiem, jakiej innej wiedzy móg³bym po¿¹daæ na tym œwiecie ponad umiejêtnoœæ umierania
sobie samemu i wszystkim rzeczom, ¿ycia dla Ciebie jedynie,
kochania Ciê ca³ym sercem, przyjmowania Ciê z mi³oœci¹ i godnego chwalenia Ciebie. O Bo¿e, jak¿e szczêœliwy cz³owiek,
który posiada tê umiejêtnoœæ i który temu ca³e swoje ¿ycie poœwiêca. Czy chcesz jednak, Panie, mówiæ o œmierci duchowej,
której tak dobrze nauczy³a mnie Twoja bolesna Mêka, czy te¿
o œmierci cielesnej?
M¹droœæ Przedwieczna: Chcê mówiæ o jednej i drugiej.
S³uga: Czy rzeczywiœcie potrzebujê nauki o œmierci cielesnej?
Przecie¿ ta przychodzi sama w momencie œmierci.
M¹droœæ Przedwieczna: Kto zaniedbuje tê naukê a¿ do tego
momentu, zbyt póŸno siê do niej zabiera.
1
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H. Suzo, Ksiêga M¹droœci Przedwiecznej, t³um. W. Szymona OP, W drodze,
Poznañ 2016, s. 170-179.

S³uga: Panie, s³uchanie
o œmierci jest dla mnie
jeszcze, niestety, zbyt
gorzkie.
M¹droœæ Przedwieczna:
I dlatego w³aœnie tak czêste s¹ teraz przera¿aj¹ce
wypadki œmierci bez
przygotowania, zarówno
po miastach, jak i za
klauzur¹ (prawdopodobnie aluzja do wielkiej
zarazy lat 1328–1329).
Otó¿ wiedz, ¿e chocia¿
B³. Henryk Suzo (ok. 1300–1366)
nie zdawa³eœ sobie z tego
sprawy, nieraz ju¿ by³eœ
wiêŸniem œmierci i chcia³a ciê ona niespodziewanie uprowadziæ
z tego œwiata, tak jak to czyni z niezliczon¹ rzesz¹ ludzi. Poka¿ê
ci teraz jednego spoœród nich. Otwórz swoje zmys³y wewnêtrzne, patrz i s³uchaj! Przyjrzyj siê okropnemu obrazowi tej œmierci
w twoim bliŸnim. Nie straæ ani jednego s³owa jego ¿a³osnej skargi,
któr¹ us³yszysz.
S³uga ujrza³ wówczas w duchu okropn¹ postaæ cz³owieka
umieraj¹cego bez przygotowania, us³ysza³ jego krzyki i te oto
rozdzieraj¹ce s³owa: Circumdederunt me gemitus mortis
(Ps 18,5). Biada mi, Bo¿e niebios! Biada mi, ¿em na ten œwiat
przyszed³! ¯ycie moje zaczê³o siê poœród krzyków, a oto tak¿e
mojemu odchodzeniu towarzysz¹ wo³ania i gorzkie ³zy. Prawdziwie otoczy³y mnie jêki œmierci, chwyci³y mnie boleœci piek³a.
O œmierci, potworna œmierci, jakim¿e jesteœ przykrym goœciem
dla mojego m³odego, radosnego serca! Jak zaskoczy³o mnie twoje
przyjœcie! Zaatakowa³aœ mnie od ty³u i z nag³a dopad³aœ. Prowadzisz mnie w swoich kajdanach, tak jak prowadz¹ skutego
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skazañca na miejsce jego stracenia. Rêk¹ o rêkê bijê nad g³ow¹,
wykrêcam je z bólu, gdy¿ chcia³bym siê jej wyrwaæ. Rozgl¹dam
siê na wszystkie strony œwiata – mo¿e mi ktoœ przyjdzie z pomoc¹ lub rad¹. Na pró¿no jednak! S³yszê w sobie tylko g³os œmierci i te jej œmiertelne s³owa: „Nie pomog¹ ci ani przyjaciele, ani
maj¹tek, ani wiedza, ani spryt. Twoje przeznaczenie musi siê
spe³niæ”. Czy rzeczywiœcie tak byæ musi? Czy muszê odejœæ? Czy
teraz nadejdzie roz³¹ka? Po có¿ siê wiêc rodzi³em? O œmierci,
œmierci, czego chcesz wê mnie dokonaæ?
S³uga: Przyjacielu, po có¿ to wzburzenie? Taki jest wspólny los
biednego i bogatego, m³odzieñca i starca. A znacznie wy¿sza
jest liczba tych, którzy zmarli przedwczeœnie, ni¿ tych, którzy
do¿yli swego czasu. A mo¿eœ mniema³, ¿e ty jeden unikniesz
œmierci? By³aby to wielka nierozumnoœæ!
Cz³owiek umieraj¹cy bez przygotowania: Bo¿e, jak¿e to gorzka
pociecha! Nie jestem nierozumny. Nierozumni s¹ ci, którzy ¿yli,
nie myœl¹c o œmierci, i którzy siê jej nie boj¹. S¹ oni œlepi, umieraj¹ jak bydlêta, nie wiedz¹, jaki ich czeka los. Nie skar¿ê siê,
¿e muszê umrzeæ, skar¿ê siê tylko na to, ¿e mnie to dosiêg³o
bez przygotowania. Umieram, a nie jestem na œmieræ przysposobiony! Nie p³aczê tylko dlatego, ¿e ¿ycie moje kresu dobiega,
lecz wo³am i op³akujê te cenne a stracone dni, które minê³y
poœród rozkoszy, zupe³nie bezu¿ytecznie. Jestem jak p³ód poroniony, jak kwiat wyrwany w maju. Dni moje przelecia³y szybciej
ni¿ strza³a wypuszczona z ³uku. Pogr¹¿am siê w zapomnienie,
jakbym nigdy nie istnia³, jak œlad ptaka, zamykaj¹cy siê zaraz
za nim, którego nikt nie dostrze¿e.
Dlatego to moje s³owa zaprawione s¹ gorycz¹, a mowa moja
pe³na g³êbokiego bólu. Bo któ¿ mnie, biednemu, przywróci
dawne dni? Któ¿ sprawi, bym jak wtedy mia³ przed sob¹ wiele
cennego czasu, a przy tym wiedzê, jak¹ mam teraz? Niestety,
wówczas gdy mia³em przed sob¹ wiele czasu, nie ceni³em go,
trwoni³em go na marnoœci i szaleñstwa. A oto teraz umkn¹³ mi!
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I nie mogê go cofn¹æ, nadrobiæ go nie mogê. Choæ tak krótkie
wydawa³y siê przelatuj¹ce godziny, powinienem by³ wy¿ej je
ceniæ i byæ za nie bardziej wdziêczny ni¿ nêdzarz, któremu ofiarujê królestwo. Oto teraz oczy moje ciekn¹ tymi jasnymi ³zami,
niezdolnymi przywróciæ straconego czasu. O niebios Bo¿e,
czemu¿ zmarnowa³em tyle dni w bezczynnoœci, a teraz tak
niewiele mam z nich po¿ytku! Dlaczego przez ca³y ten czas nie
uczy³em siê, jak nale¿y umieraæ?
Wy, ró¿e kwitn¹ce, które macie przed sob¹ tyle jeszcze ¿ycia,
patrzcie na mnie i uczcie siê. Zwróæcie ku Bogu wasz¹ m³odoœæ
i tylko z Nim spêdzajcie ca³y czas, a¿eby wasz los nie by³ podobny do mojego. M³odoœci moja, jak¿e ja ciê roztrwoni³em! Panie
niebios, s³uchaj moich nie koñcz¹cych siê skarg! Nikomu nie
chcia³em wierzyæ. Moje nieokie³znane serce nikogo nie chcia³o
s³uchaæ. A oto teraz, Bo¿e, wpad³em w sid³a okrutnej œmierci.
Min¹³ czas, znik³a m³odoœæ. Lepiej by³oby dla mnie, gdyby ³ono
mej matki sta³o siê moim grobem (por. Hi 10,18), nie by³bym
wtedy tak zmarnowa³ tego cennego czasu.
S³uga: Nawróæ siê do Boga! ¯a³uj za swoje grzechy! Wszystko
dobre, co siê dobrze koñczy.
Cz³owiek umieraj¹cy bez przygotowania: Co mówisz! Teraz mam
¿a³owaæ? Teraz mam siê nawracaæ? Czy nie widzisz, jak jestem
przera¿ony i jak wielki jest mój smutek? Los mój jest podobny
do losu przera¿onego pisklêcia, które wpad³o w szpony drapie¿nego ptaka i w œmiertelnej trwodze straci³o zmys³y. Jedno
tylko mam pragnienie: wyrwaæ siê – i w³aœnie tego nie mogê.
Przygniata mnie œmieræ i ta okrutna roz³¹ka.
Jak pewn¹ drogê stanowi skrucha i dobrowolne nawrócenie
siê cz³owieka bêd¹cego panem siebie! Kto o nich zapomina, sam
mo¿e zostaæ zapomniany. Zawsze na póŸniej odk³ada³em
nawrócenie, a teraz nie starcza mi na nie czasu! Zgubê moj¹
spowodowa³y dobre intencje, którym nie towarzyszy³y uczynki,
i dobre, ale niespe³niane przyrzeczenia. Boga odk³ada³em z dnia
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na dzieñ, a¿ wpad³em w noc œmierci. O wszechmog¹cy Bo¿e,
czy¿ nie jest to nieszczêœcie ze wszystkich najgorsze? Jak¿e mam
nie cierpieæ, skoro tak zmarnowa³em ca³e moje ¿ycie, moje trzydzieœci lat? Nie wiem, czy choæby jeden dzieñ prze¿y³em, jak
powinienem, w ca³kowitym podporz¹dkowaniu siê woli Bo¿ej.
Nie wiem, czy choæ jeden raz dla Boga coœ zrobi³em, co by siê
Mu naprawdê podoba³o. Na myœl o tym pêka mi serce. Bo¿e,
jak¿e niegodny stanê przed Tob¹ i przed zastêpami niebieskimi!
Teraz opuszczam ten œwiat, teraz jedno pobo¿nie odmówione
Ave Maria sprawi³oby mi wiêksz¹ radoœæ ni¿ tysi¹c marek. Bo¿e,
ile ja zaniedbañ mam na sumieniu! Jak wielk¹ szkodê wyrz¹dzi³em sobie samemu! Czemum o tym nie myœla³, kiedym móg³
to uczyniæ! Ile¿ uciek³o mi godzin! Jak mog³em pozwoliæ, ¿eby
takie drobnostki pozbawi³y mnie tak wielkiej szczêœliwoœci?
Lepiej by³oby dla mnie, znaczniejsza by by³a moja wieczna nagroda, gdybym z mi³oœci wyrzek³ siê przyjemnoœci zobaczenia
przyjaciela, jeœliby to by³o sprzeczne z wol¹ Bo¿¹, ani¿eli gdybym zapewni³ sobie u tego¿ przyjaciela trzydzieœci lat modlitwy
na kolanach, zanoszonej do Boga o udzielenie mi nagrody.
S³uchajcie wszyscy tej posêpnej historii. Czas by³ krótki, tote¿
ogl¹da³em siê na wszystkie strony, ¿ebrz¹c u wszystkich dobrych
ludzi o najmniejsz¹ choæby ja³mu¿nê z nabytych przez nich
zas³ug, która by mog³a byæ dla mnie zadoœæuczynieniem, ale oni
odmawiali mi jej z obawy, ¿eby nie zabrak³o oliwy w ich w³asnych kagankach (por. Mt 25,9). Niebios Bo¿e, ulituj siê nade
mn¹! Mog³em przecie¿ dos³u¿yæ siê tak bogatego skarbca nagrody w ci¹gu mojego d³ugiego ¿ycia, kiedy obdarzony doskona³ym zdrowiem, oddawa³em siê pró¿nowaniu. Teraz zaœ by³bym wdziêczny za najmniejsz¹ ja³mu¿nê – niejako nagrodê,
lecz tylko zadoœæuczynienie! – lecz nikt mi jej nie udzieli.
M³odzieñcy i mê¿owie, weŸcie to sobie do serca! Póki mo¿ecie,
wykorzystujcie ten cenny czas, a¿ebyœcie w owej godzinie nie
stali siê ¿ebrakami, których wszyscy przepêdzaj¹ jak mnie.
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S³uga: Drogi przyjacielu, twoja niedola poruszy³a moje serce.
Zaklinam ciê na Boga ¿ywego, daj mi jak¹œ radê, a¿eby mnie nie
spotka³o takie samo nieszczêœcie.
Cz³owiek umieraj¹cy bez przygotowania: Oto najlepsza na ziemi
rada, najg³êbsza m¹droœæ, najwiêksza przezornoœæ: przysposobiæ siê dok³adn¹ spowiedzi¹, jak te¿ wyrzeczeniem siê tego
wszystkiego, co jest przeszkod¹ do zbawienia, a przez ca³y czas
tak postêpowaæ, jakbyœ mia³ opuœciæ ten œwiat dzisiaj czy
najpóŸniej w tym tygodniu. WyobraŸ sobie, ¿e twoja dusza przebywa w czyœæcu, ¿e ma tam za swoje grzechy pozostaæ dziesiêæ
lat i ¿e zaledwie ten jeden rok zosta³ ci dany, by jej dopomóc.
Spogl¹daj na ni¹ czêsto i s³uchaj, jak nieszczêsna wo³a ku tobie:
„Najdro¿szy mój przyjacielu, podaj mi rêkê! Zlituj siê nade mn¹!
Przyb¹dŸ mi z pomoc¹, ¿ebym wkrótce wysz³a z tego straszliwego ognia. Jestem bowiem tak opuszczona, ¿e nikt oprócz
ciebie nie spieszy mi z pomoc¹. Zapomnia³ o mnie ca³y œwiat,
ka¿dy myœli tylko o sobie”.
S³uga: Rady twoje by³yby cenne dla ludzi, którzy ¿ywiliby w sercu podobne do twoich uczucia. Mimo ¿e twoje s³owa s¹ tak przejmuj¹ce, oni niewiele siê nimi przejmuj¹. Maj¹ uszy, a nie s³ysz¹,
maj¹ oczy, a nie widz¹ (Ps 115,5-6). Nikt nie chce umieraæ,
dopóki jego dusza nie opuœci cia³a.
Cz³owiek umieraj¹cy bez przygotowania: Dlatego te¿ nie zostan¹
wys³uchani w momencie, gdy schwytani na haczyk gorzkiej
œmierci, bêd¹ wyæ z bólu. Patrz, na sto osób nosz¹cych habit
(o innych nie chcê tu mówiæ) ¿adna nie zwraca uwagi na moje
s³owa i nie myœli o nawróceniu i naprawie swojego ¿ycia.
W rezultacie dosz³o do tego, ¿e na stu ludzi nie ma ani jednego,
który by, jak ja, nie wpad³ nieprzygotowany w sid³a œmierci.
Szczêœliwi jeszcze ci, którzy nie umieraj¹ nagle i bez œwiadomoœci! Fa³szywy honor, wygody cia³a, niesta³e mi³oœci i chciwe
zaspokajanie potrzeb ¿yciowych zaœlepiaj¹ wielu.
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Jeœli chcesz jednak nale¿eæ do ma³ego grona tych, którym
oszczêdzono tej smutnej œmierci bez przygotowania, stosuj siê
do moich pouczeñ. Czêste rozmyœlanie o œmierci, pilne czuwanie nad w³asn¹ biedn¹ dusz¹, która tak ¿a³oœnie wo³a do ciebie,
sprawi¹ wkrótce, ¿e nie tylko bez obawy bêdziesz myœla³ o œmierci, ale nawet ca³ym pragnieniem swego serca bêdziesz jej wygl¹da³. Codziennie wspominaj mój przyk³ad, moje s³owa zapisz
g³êboko w swoim sercu. Spójrz na moje wielkie nieszczêœcie,
ono stanie siê wkrótce twoim udzia³em. Popatrz na tê straszn¹
noc! Szczêœliwy, ¿e siê narodzi³, kto do tej godziny zbli¿a siê przygotowany. Choæby œmieræ jego by³a gorzka, odchodzi pogodny
i spokojny, bo anio³owie go strzeg¹, towarzysz¹ mu œwiêci, przyjmuje go niebieski dwór, a jego ostatnia podró¿ jest wejœciem
do wiecznej ojczyzny. Gdzie jednak, o Bo¿e, dusza moja znajdzie tej nocy miejsce dla siebie w tym obcym, nieznanym kraju?
Jak¿e opuszczona i samotna bêdzie! Jak nieszczêœliwa bêdzie siê
czu³a poœród tych wszystkich nieszczêsnych dusz! Czy znajdzie
siê choæ jedno wierne serce, by jej przyjœæ z pomoc¹?
Czas jednak zakoñczyæ te skargi i ¿ale. Godzina nadesz³a.
Widzê, niestety, ¿e niczego zmieniæ ju¿ nie mo¿na. Rêce moje
ogarnia œmieræ, twarz blednie, gasn¹ oczy. Ciosy okrutnej œmierci
godz¹ w moje biedne serce. Z wielkim trudem chwytam powietrze. Gaœnie powoli œwiat³o tego œwiata. Dostrzegam ju¿ drugi
œwiat. O Bo¿e, ale có¿ to za widok!? Gromadz¹ siê szkaradne
postaci czarnych potworów, otoczy³y mnie piekielne bestie, czyhaj¹ na moj¹ biedn¹ duszê, by j¹ pochwyciæ. Sêdzio sprawiedliwy surowego Trybuna³u! Jak wa¿ne s¹ w Twoich oczach te drobnostki, na które nikt nie zwraca uwagi – tak ma³e siê wydaj¹!
Trwoga zalewa moje cia³o lodowatym potem œmierci. O zagniewane oblicze srogiego Sêdziego, jak¿e surowe s¹ Twoje s¹dy!
A teraz zwracam siê w duchu ku temu œwiatu, dok¹d wkrótce
mnie zawiod¹ do czyœæca. Widzê trwogê i wielki smutek tego
miejsca kaŸni. Bo¿e! widzê szalej¹ce p³omienie, gor¹ce, buchaj¹ce wysoko i zamykaj¹ce siê nad ich g³owami. Unosz¹ siê w górê

18

i na powrót opadaj¹ w posêpne p³omienie, jak iskry w ognisku.
Krzycz¹: „Ach, biada! Jak ogromny nasz ból!”. ¯adne serce nie
potrafi³oby ogarn¹æ ró¿norodnoœci i goryczy naszych katuszy.
S³ychaæ liczne, rozdzieraj¹ce wo³ania: „Ratunku, ratunku! Gdzie
siê podzia³ ratunek naszych przyjació³? Gdzie s¹ te wszystkie
piêkne obietnice naszych fa³szywych przyjació³? Jak¿e nas oni
opuœcili! Jak zapomnieli! Zmi³ujcie siê nade mn¹, zmi³ujcie siê
przynajmniej wy, moi najdro¿si przyjaciele! (por. Hi 19,21). Tak
wam s³u¿yliœmy, tak kochali i taka nam teraz zap³ata? Czemu¿
zostawiacie nas teraz w tym piecu na pastwê p³omieni? Biada
nam, ¿eœmy sami go nie uniknêli! By³o to przecie¿ tak ³atwe.
Najmniejsza udrêka tego miejsca wiêksza jest ni¿ wszystkie
katusze mêczenników na ziemi. Jedna godzina w czyœæcu –
d³uga jak tysi¹c lat. Gotujemy siê tu, przypiekamy, wo³amy
o ratunek. Najbardziej boli nas jednak, ¿e tak d³ugo jesteœmy
pozbawieni Jego radosnego widoku. To w³aœnie wniwecz obraca
nasze serce, umys³ i ducha”.
I tak oto odchodzê.
S³uga: M¹droœci Przedwieczna, czy opuœci³aœ mnie? O Bo¿e, jak
blisko stanê³a œmieræ! Duszo moja, czy jesteœ jeszcze w ciele?
Panie niebios, czy jeszcze ¿yjê? Panie, sk³adam Ci ho³d i przyrzekam, ¿e a¿ do œmierci bêdê pracowa³ nad swoj¹ popraw¹.
O, jak jestem przera¿ony! Nigdy dotychczas nie zdawa³em sobie
sprawy z tego, ¿e œmieræ jest tak blisko mnie. Panie, widok ten
bêdzie dla mnie na zawsze zbawienny. Ka¿dego dnia bêdê oczekiwa³ œmierci i bêdê siê ogl¹da³ woko³o, ¿eby mnie nie zasz³a
od ty³u. Chcê siê nauczyæ umieraæ. Chcê skierowaæ serce ku
tamtemu œwiatu.
Panie, widzê, ¿e ziemia nie jest naszym trwa³ym mieszkaniem. Nie bêdê, Panie, a¿ do œmierci odk³ada³ skruchy i ¿alu.
Widok ten tak mnie przerazi³, ¿e a¿ siê dziwiê, ¿e dusza moja
nadal pozostaje w ciele. Precz, precz ode mnie, miêkkie ³o¿e,
sypianie d³ugie, wykwintne jedzenie i picie, nietrwa³e zaszczyty,
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czu³ostki i rozkosze! Jeœli najmniejsze ziemskie utrapienie tak
mi dokucza, jak zniosê tamto morze cierpieñ? Biada mi, Bo¿e!
Gdybym umar³ w tym stanie, gdybym skona³ teraz, co by siê ze
mn¹ sta³o? Tak wieloma jeszcze jestem obarczon grzechami!
Panie, od dzisiaj bêdê uwa¿a³ moj¹ duszê za ¿ebraczkê, a poniewa¿ opuœcili j¹ wszyscy jej przyjaciele, sam bêdê jej okazywa³
przyjaŸñ.
M¹droœæ Przedwieczna: O tym w³aœnie powinieneœ pilnie rozmyœlaæ, dopókiœ jeszcze m³ody, dopókiœ jeszcze zdrowy i silny,
i dopóki mo¿esz jeszcze z³o naprawiæ. A kiedy naprawdê wybije
twoja ostatnia godzina i skoñczy siê czas zadoœæuczynienia, nie
myœl o niczym innym na ziemi, tylko o mojej œmierci i o moim
nieskoñczonym mi³osierdziu. W ten sposób ufnoœæ twoja nie
dozna najmniejszego uszczerbku.
S³uga: Panie, oto upadam do Twoich stóp z gorzkimi ³zami
i proszê: karz mnie na tym œwiecie za moje grzechy, jak chcesz,
tylko oszczêdŸ mnie na tamtym. Panie, ten czyœciec – to straszne
niekoñcz¹ce siê mêczeñstwo! Jak¿e mog³em a¿ do tej pory byæ
tak nierozumny i tak ma³o siê nim przejmowaæ! A teraz tak siê
go bojê!
M¹droœæ Przedwieczna: Odwagi! BojaŸñ ta jest pocz¹tkiem
wszelkiej m¹droœci i drog¹ do wszelkiej szczêœliwoœci (por.
Syr 1,16). Czy mo¿e zapomnia³eœ, ¿e ca³e Pismo Œwiête przypomina, jak wielka m¹droœæ zawiera siê w bojaŸni i pilnym rozwa¿aniu œmierci? Powinieneœ bez koñca chwaliæ Boga, ¿e na osób
tysi¹c nawet jednej nie zosta³o dane tak dobrze poznaæ tej nauki
jak tobie. Patrz, co za nieszczêœcie: s³ysz¹ o niej, znaj¹ zawczasu,
a puszczaj¹ mimo uszu i nie zwa¿aj¹ na ni¹, dopóki ich samych
œmieræ nie poch³onie. Wtedy krzycz¹, wyj¹ i p³acz¹ – za póŸno,
niestety!
Otwórz oczy, policz na palcach, zobacz, ilu jest wokó³ ciebie
tych, co za twoich dni pomarli w ten sposób. Porozmawiaj z nimi
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w swych myœlach. Postaw miêdzy nimi twojego starego cz³owieka, tak jakby ju¿ umar³. Pytaj ich wszystkich po kolei. Pos³uchaj, z jak g³êbokimi westchnieniami, z jak gorzkim p³aczem
mówi¹: „Szczêœliwy, kto idzie za t¹ s³odk¹ rad¹ i uczy siê na
nieszczêœciu drugiego. Przygotuj siê dobrze do odejœcia, bo
naprawdê siedzisz jak ptaszek na ga³êzi. Jesteœ jak cz³owiek,
który stoi na brzegu i patrzy na przybywaj¹cy szybko statek,
na pok³adzie którego ma odp³yn¹æ do obcego kraju, sk¹d ju¿
nigdy nie wróci”. Uporz¹dkuj zatem ca³e swoje ¿ycie, abyœ z nadejœciem œmierci by³ gotów i odszed³ st¹d z radoœci¹.
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Temat 3

O rozpamiętywaniu śmierci
Tomasz a Kempis
(ok. 1379–1471)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy modlê siê o moj¹ dobr¹ œmieræ?
2. Jak czêsto wspominam moich zmar³ych bliskich i przyjació³?
3. Jak pomagam zmar³ym?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Mówiê, bracia, czas jest krótki. Trzeba wiêc, aby ci, którzy maj¹
¿ony, tak ¿yli, jakby byli nie¿onaci, a ci, którzy p³acz¹, tak jakby
nie p³akali, ci zaœ, co siê raduj¹, tak jakby siê nie radowali;
ci, którzy nabywaj¹, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy u¿ywaj¹
tego œwiata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem
postaæ tego œwiata (1 Kor 7,29-31).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Nauczanie to [o czyœæcu] opiera siê tak¿e na praktyce modlitwy
za zmar³ych, której mówi ju¿ Pismo Œwiête: „Dlatego w³aœnie
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(Juda Machabeusz) sprawi³, ¿e z³o¿ono ofiarê przeb³agaln¹
za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,45).
Koœció³ od pocz¹tku czci³ pamiêæ zmar³ych i ofiarowa³ im
pomoce, a w szczególnoœci Ofiarê eucharystyczn¹, by po oczyszczeniu mogli dojœæ do uszczêœliwiaj¹cej wizji Boga. Koœció³
zaleca tak¿e ja³mu¿nê, odpusty i dzie³a pokutne za zmar³ych:
„Nieœmy im pomoc i pamiêtajmy o nich. Jeœli synowie Hioba
zostali oczyszczeni przez ofiarê ich ojca, dlaczego mielibyœmy
w¹tpiæ, ¿e nasze ofiary za zmar³ych przynosz¹ im jak¹œ pociechê? Nie wahajmy siê nieœæ pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy” (Œw. Jan Chryzostom, Homiliae
in primam ad Corinthios, 41, 5: PG 61, 594-595. Por. Hi 1,5)
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1032).

DO PRZEMYŒLENIA…
Tomasz a Kempis, O naœladowaniu Chrystusa 1
1. Bardzo szybko bêdzie tu po tobie, popatrz wiêc trochê inaczej na swoje istnienie. Cz³owiek dzisiaj jest jutro ju¿ go nie
widaæ. A kiedy zniknie sprzed oczu, szybko zejdzie z pamiêci. O, ta têpota i zakamienia³oœæ ludzkiego serca, które myœli
tylko o teraŸniejszoœci, a nie potrafi przewidywaæ tego,
co nadejdzie. W ka¿dej chwili, w ka¿dym kroku i w myœli
wyobra¿aj sobie, ¿e ju¿ dziœ umrzesz. Gdybyœ mia³ czyste
sumienie, nie ba³byœ siê tak bardzo œmierci. Lepiej unikaæ grzechu ni¿ uciekaæ od œmierci. Dziœ jeszcze nie jesteœ gotowy,
a co bêdzie jutro? Jutro niepewne, sk¹d wiesz, czy bêdziesz
mia³ jakieœ jutro?
1

24

Tomasz a Kempis, O naœladowaniu Chrystusa, t³um. A. Kamieñska,
ksiêga I, rozdz. XXIII: O rozpamiêtywaniu œmierci,
https://www.ekspedyt.org/wp-content/uploads/2015/12/Tomasz-a-Kempis-O-nasladowaniu-Chrystusa.pdf

2. Có¿ nam po d³ugim
¿yciu, skoro tak ma³o siê
doskonalimy? D³ugie
¿ycie nie zawsze ulepsza
cz³owieka, a czêsto tylko
zwiêksza rozmiar winy.
Gdybyœmy choæ jeden
dzieñ dobrze prze¿yli na
œwiecie! Niektórzy licz¹
sobie lata od nawrócenia,
ale jak¿e czêsto lichy jest
plon tego czasu. Strasznie
jest umieraæ, ale mo¿e
Tomasz a Kempis
jeszcze niebezpieczniej
(ok. 1379–1471)
d³ugo ¿yæ. Szczêœliwy, kto
zawsze ma przed oczyma
godzinê swojej œmierci i codziennie przygotowuje siê do skonu. Mo¿e widzia³eœ kiedy, jak umiera cz³owiek. Pamiêtaj,
¿e i ty odejdziesz w tê sam¹ drogê.
3. Gdy nadejdzie ranek, pomyœl, ¿e nie doczekasz wieczora.
Wieczorem nie obiecuj sobie tak œmia³o poranka. Zawsze wiêc
b¹dŸ gotowy i ¿yj tak, aby œmieræ nigdy nie zasta³a ciê nie
przygotowanym. Tylu ludzi umiera nagle i niespodziewanie.
Bo o godzinie, której siê nikt nie spodziewa, przyjdzie Syn
Cz³owieczy. A kiedy nadejdzie ju¿ ta ostatnia godzina, zaczniesz zupe³nie inaczej patrzeæ na ca³e swoje minione ¿ycie
i bêdziesz ¿a³owa³, ¿eœ by³ tak niedba³y i tak s³aby.
4. Jak¿e szczêœliwy i m¹dry jest ten, kto ju¿ teraz stara siê byæ
takim, jakim chcia³by byæ w obliczu œmierci! Nadziejê szczêœliwej œmierci mo¿e daæ tylko zupe³ne odrzucenie œwiatowoœci, ¿arliwe pragnienie dobra, umi³owanie dyscypliny,
trud pokuty, gorliwe pos³uszeñstwo, zapomnienie o sobie
i znoszenie trudnoœci dla mi³oœci Chrystusa. Wiele mo¿esz
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zrobiæ, póki jesteœ zdrowy, ale w chorobie nie wiem, co potrafisz. Ma³o jest takich, którzy staj¹ siê lepsi dziêki chorobie,
tak jak i ci, co wiele podró¿uj¹, niekoniecznie staj¹ siê œwiêci.
5. Nie licz na przyjació³ i bliskich i nie odk³adaj spraw zbawienia na nieokreœlon¹ przysz³oœæ, bo szybciej, ni¿ s¹dzisz,
ludzie zapomn¹ o tobie. Lepiej zawczasu przewidywaæ i póki
czas dobrze czyniæ, ni¿ zdawaæ siê na cudz¹ pomoc. Jeœli ty
sam nie troszczysz siê teraz o siebie, któ¿ potem zatroszczy
siê o ciebie? Teraz jest czas drogocenny. Teraz s¹ dni zbawienia, teraz w³aœnie pora. Ale niestety nie korzystasz z tej pory
tak, jak byœ móg³, aby zas³u¿yæ na ¿ycie wieczne. Przyjdzie
czas, ¿e zapragniesz mieæ choæ jeden dzieñ, choæ jedna
godzinê na oprawê, a nie wiem, czy otrzymasz.
6. Spójrz, mój drogi, od jakiego niebezpieczeñstwa móg³byœ
siê uwolniæ, jakiego pozbyæ siê strachu, gdybyœ zawsze ¿y³
w bojaŸni i pamiêta³ o œmierci. Staraj siê ¿yæ tak, abyœ w godzinie œmierci móg³ siê raczej cieszyæ ni¿ lêkaæ. Ucz siê teraz
umieraæ dla œwiata, abyœ ju¿ zacz¹³ ¿yæ z Chrystusem. Ucz siê
wszystko od siebie odsuwaæ, abyœ ju¿ wolny móg³ pod¹¿aæ
do Chrystusa. Oczyœæ siê przez pokutê, abyœ móg³ ju¿ teraz
¿yæ w niezachwianej ufnoœci.
7. Ach, ty g³upcze! Dlaczego myœlisz, ¿e bêdziesz ¿y³ d³ugo,
gdy ¿aden dzieñ twój nie jest pewny? Jak wielu ludzi zwiod³a
ta pewnoœæ, a nag³a œmieræ znienacka wyrwa³a ich z ¿ycia!
Ile¿ to razy s³ysza³eœ, ¿e ten zgin¹³ od miecza, tamten uton¹³,
ów run¹³ z góry i z³ama³ kark, tego przy stole, tamtego przy
zabawie dosiêgn¹³ koniec! Jeden zgin¹³ w ogniu, drugi od ¿elaza, trzeci od zarazy, czwarty z r¹k zabójców; i tak œmieræ jest
kresem ka¿dego, a ¿ycie ludzkie przemija jak cieñ.
8. Któ¿ bêdzie o tobie pamiêta³ po twojej œmierci? I któ¿ siê
za ciebie pomodli? Rób, rób teraz, najmilszy, co mo¿esz
zrobiæ, bo nie wiesz, kiedy umrzesz, i nie wiesz, co ciê czeka
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po œmierci! Póki masz jeszcze czas, gromadŸ skarby nieœmiertelne. Nie myœl o niczym prócz zbawienia, troszcz siê tylko
o to, co Bo¿e. Zdobywaj sobie ju¿ teraz przyjació³ wielbi¹c
œwiêtych Pañskich i naœladuj¹c ich ¿ycie, aby, kiedy opuœcisz
œwiat, oni przyjêli ciê do przybytków wiecznoœci.
9. Uwa¿aj siê za przechodnia i goœcia na ziemi, którego ziemskie sprawy nie powinny wiele obchodziæ. Zachowaj serce
wolne i uniesione ku Bogu, bo tutaj nie masz dla siebie trwa³ej ojczyzny. Tam kieruj proœby i westchnienia, i codzienne
³zy, aby po œmierci duch twój móg³ przejœæ szczêœliwie wprost
do Pana. Amen.
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Temat 4

Pytania przygotowujące
do chrześcijańskiej śmierci
Jan Gerson
(1363–1429)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy robiê czêsto rachunek sumienia?
2. Jakie pytania pomagaj¹ mi zrobiæ rachunek sumienia?
3. Czy wiem, jakie pytania mog¹ pomóc w przygotowaniu
do chrzeœcijañskiej œmierci?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Gdy Jezus przyszed³ na to miejsce, spojrza³ w górê i rzek³ do
niego: „Zacheuszu, zejdŸ prêdko, albowiem dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu”. Zeszed³ wiêc z poœpiechem i przyj¹³
Go rozradowany. A wszyscy, widz¹c to, szemrali: „Do grzesznika poszed³ w goœcinê”. Lecz Zacheusz stan¹³ i rzek³ do Pana:
„Panie, oto po³owê mego maj¹tku dajê ubogim, a jeœli kogo
w czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzek³
do niego: „Dziœ zbawienie sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿
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i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³
szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o” (£k 19,5-10).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Wyznanie grzechów wobec kap³ana stanowi istotn¹ czêœæ sakramentu pokuty: „Na spowiedzi penitenci powinni wyznaæ
wszystkie grzechy œmiertelne, których s¹ œwiadomi po dok³adnym zbadaniu siebie, chocia¿ by³yby najbardziej skryte i pope³nione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu,
poniewa¿ niekiedy ciê¿ej rani¹ one duszê i s¹ bardziej niebezpieczne ni¿ pope³nione jawnie”: Gdy wierni Chrystusa staraj¹
siê wyznaæ wszystkie grzechy, które sobie przypominaj¹, niew¹tpliwie przedstawiaj¹ je wszystkie Bo¿emu mi³osierdziu.
Ci, którzy postêpuj¹ inaczej i œwiadomie ukrywaj¹ niektóre
grzechy, nie przedk³adaj¹ dobroci Bo¿ej tego, co mog³aby ona
odpuœciæ za poœrednictwem kap³ana. „Jeœli bowiem chory wstydzi siê odkryæ ranê lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy,
czego nie rozpozna” (Œw. Hieronim, Commentarii in Ecclesiastem, 10, 11: PL 23, 1096. Sobór Trydencki: DS 1680) (Katechizm
Koœcio³a Katolickiego nr 1456).
Wiele grzechów przynosi szkodê bliŸniemu. Nale¿y uczyniæ
wszystko, co mo¿liwe, aby j¹ naprawiæ (na przyk³ad oddaæ
rzeczy ukradzione, przywróciæ dobr¹ s³awê temu, kto zosta³
oczerniony, wynagrodziæ krzywdy). Wymaga tego zwyczajna
sprawiedliwoœæ. Ponadto grzech rani i os³abia samego grzesznika,
a tak¿e jego relacjê z Bogiem i z drugim cz³owiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporz¹dku, jaki
wprowadzi³ grzech. Grzesznik podŸwigniêty z grzechu musi
jeszcze odzyskaæ pe³ne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobiæ coœ wiêcej, by naprawiæ swoje winy: powinien „zadoœæuczyniæ” w odpowiedni sposób lub „odpokutowaæ” za swoje grzechy.
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To zadoœæuczynienie jest nazywane tak¿e „pokut¹” (Katechizm Koœcio³a Katolickiego
nr 1459).

DO PRZEMYŒLENIA…
Jan Gerson, O sztuce
umierania 1
Rozpoczyna siê podzielone
na trzy czêœci dzie³ko O przykazaniach Dekalogu, O spowiedzi i O sztuce umierania,
[napisane] przez znakomitego profesora œwiêtej Teologii, mistrza Jana Gersona,
kanclerza karmi¹cego nauk¹ Uniwersytetu Paryskiego. Trzecia czêœæ tego dzie³ka o umiejêtnoœci umierania […] zawiera zaœ cztery
cz¹stki, a mianowicie napoJan Gerson (1363–1429)
mnienia, pytania, modlitwy
i zalecenia. […]
Druga cz¹stka zawiera szeœæ pytañ.
Umi³owany lub umi³owana, czy chcesz umieraæ i ¿yæ w sta³oœci wiary chrzeœcijañskiej wzglêdem Boga i Pana naszego
Jezusa Chrystusa, jak prawdziwy, wierny i pos³uszny syn œwiêtej matki Koœcio³a? Niech odpowie: chcê. Czy prosisz Boga
1

J. Gerson, De arte moriendi, przek³ad i opracowanie M. W³odarski,
w: M. W³odarski, Trzy traktaty o sztuce umierania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2015, s. 47-56.
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o odpuszczenie twoich grzechów, pope³nionych i wynikaj¹cych
z zaniedbañ, których dopuœci³eœ siê przeciwko Jego mi³oœci,
majestatowi, i dobroci, i ¿e nie czci³eœ Go tak jak powinieneœ?
Niech odpowie: proszê. Czy masz szczery zamiar i wyraŸn¹ wolê
zmieniæ twoje ¿ycie na lepsze i poprawiæ, jeœli ¿ycie ulegnie przed³u¿eniu, czy prosisz tak¿e Boga, aby udzieli³ ci ³aski trwania
w tym zamiarze i okazania prawdziwej skruchy? Czy masz œwiadomoœæ jakiegoœ grzechu œmiertelnego lub wystêpku, którego
nie wyzna³eœ na spowiedzi, czy pragniesz tak¿e, by oœwiecone
zosta³o twoje serce do uzyskania wiedzy o zapomnianych wystêpkach, jeœli by³yby takowe, a jeœlibyœ je pozna³, czy wyzna³byœ
je dobrowolnie? Czy chcesz [rzeczy] zabrane przez ciebie oddaæ
w stanie nieuszczuplonym, o ile posiada³byœ na to stosowne
do twoich mo¿liwoœci œrodki, a¿ do odst¹pienia i zrzeczenia siê
wszystkich twoich dóbr, gdyby inne zadoœæuczynienie nie
mog³o siê dokonaæ, i czy prosisz wobec Boga i ludzi o wybaczenie wyrz¹dzonej szkody? Czy wszystkim, którzy wyrz¹dzili ci
krzywdê, odpuszczasz z serca przez wzgl¹d na czeœæ i mi³oœæ
do Pana naszego, Jezusa Chrystusa, od którego te¿ spodziewasz
siê przebaczenia, podobnie prosz¹c o odpuszczenie ci i darowanie przez tych, których s³owami i dzia³aniem urazi³eœ? Na te
wszystkie wczeœniej wyra¿one pytania niech odpowie potwierdzaj¹co: [tak], chcê.

32

Temat 5

Walka z pokusą niewiary
w godzinnie śmierci
Mateusz z Krakowa
(ok. 1345–1410)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak okreœli³bym moj¹ wiarê dzisiaj?
2. Jak przeciwstawiam siê w¹tpliwoœciom w wierze?
3. Czy przyjmujê nauczanie Chrystusa i Koœcio³a o Szatanie,
który w ci¹gu ¿ycia, a szczególnie przed œmierci¹, kusi cz³owieka do niewiary?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Aposto³owie prosili Pana: „Przymnó¿ nam wiary!” Pan rzek³:
„Gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyœcie
tej morwie: ‘Wyrwij siê z korzeniem i przesadŸ siê w morze!’,
a by³aby wam pos³uszna” (£k 17,5-6).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
„Nie popaœæ w pokuszenie” zak³ada decyzjê serca: „Bo gdzie jest
twój skarb, tam bêdzie i serce twoje... Nikt nie mo¿e dwom
panom s³u¿yæ” (Mt 6,21. 24). „Maj¹c ¿ycie od Ducha, do Ducha
siê te¿ stosujmy” (Ga 5,25). W tym „przyzwoleniu” na Ducha
Œwiêtego Ojciec udziela nam si³. „Pokusa nie nawiedzi³a was
wiêksza od tej, która zwyk³a nawiedzaæ ludzi. Wierny jest Bóg
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i nie dozwoli was kusiæ ponad to, co potraficie znieœæ, lecz zsy³aj¹c pokusê, równoczeœnie wska¿e sposób jej pokonania, abyœcie mogli przetrwaæ” (1 Kor 10,13) (Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 2848).
Taka walka i takie zwyciêstwo s¹ jednak mo¿liwe tylko dziêki
modlitwie. Dziêki swojej modlitwie Jezus jest zwyciêzc¹ kusiciela, od pierwszego kuszenia a¿ do ostatniej walki w chwili
agonii. W tej proœbie do naszego Ojca Chrystus jednoczy nas
ze swoj¹ walk¹ i swoj¹ agoni¹. Usilnie przypomina nam, byœmy
w jednoœci z Nim zachowywali czujnoœæ serca. Czujnoœæ jest
„gotowoœci¹ serca” i Jezus prosi Ojca, by zachowa³ nas w Jego
imieniu (J 17,11). Duch Œwiêty bez przerwy pobudza nas do tej
czujnoœci. Proœba ta ukazuje ca³¹ swoj¹ dramatycznoœæ w odniesieniu do ostatecznego kuszenia w naszej walce na ziemi;
jest to proœba o wytrwanie a¿ do koñca. „Przyjdê jak z³odziej.
B³ogos³awiony, który czuwa!” (Ap 16,15) (Katechizm Koœcio³a
Katolickiego nr 2849).

DO PRZEMYŒLENIA…
Mateusz z Krakowa, Sztuka umierania 1
KUSZENIE DIABELSKIE DOTYCZ¥CE WIARY
Wed³ug Bernarda […]: „Wiara jest pocz¹tkiem ludzkiego zbawienia, bez niej nikt nie mo¿e byæ w³¹czony do liczby dzieci
Bo¿ych, bez niej wszelki trud ludzki jest daremny”. Dlatego
diabe³, nieprzyjaciel ca³ego rodzaju ludzkiego, ze wszystkich si³
stara siê odwróciæ od niej cz³owieka w jego ostatecznej niemocy. Albo przynajmniej usi³uje doprowadziæ go do pob³¹dzenia w niej, mówi¹c: „Biedaku, w wielkim pozostajesz b³êdzie,
1

Mateusz z Krakowa, Sztuka umierania, przek³ad i opracowanie M. W³odarski, w: M. W³odarski, Trzy traktaty o sztuce umierania, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagielloñskiego Kraków 2015, s. 78-82.
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nie jest tak, jak wierzysz lub jak naucza siê w kazaniach. Piek³o
zosta³o wymyœlone. Cokolwiek robi cz³owiek, chocia¿by kogoœ
lub siebie samego zabi³, nie odczuwaj¹c skruchy, jak uczynili
niektórzy, lub czci³ bo¿ki, jak czyni¹ królowie pogañscy i wielu
pogan, czy¿ w koñcu nie jest to obojêtne, poniewa¿ nikt nie
powraca, aby powiedzieæ ci, jak jest naprawdê, a wobec tego
twoja wiara nie ma znaczenia”. Z pomoc¹ tych i podobnych
[argumentów] diabe³ usilnie stara siê, aby odwróciæ konaj¹cego
cz³owieka od wiary. Wie on dobrze: jeœli upadnie fundament,
runie ca³a nadbudowa. W zwi¹zku z tym jednak, poniewa¿
diabe³ w ¿adnym kuszeniu nie mo¿e zmusiæ cz³owieka ani
te¿ w jakiœ sposób wymóc, aby – bêd¹c w pe³ni w³adz umys³owych – zgodzi³ siê z nim, chyba ¿e [cz³owiek] dobrowolnie chcia³by uznaæ jego racje, tego bez w¹tpienia przede wszystkim nale¿y siê wystrzegaæ. Dlatego Aposto³ [mówi]: „Wierny [jest] Bóg,
który nie dopuœci, abyœcie byli kuszeni ponad to, czemu podo³acie, lecz wraz z kuszeniem zgotuje wyjœcie, abyœcie mogli
wytrzymaæ”.
DOBRA PODNIETA ANIELSKA W SPRAWIE WIARY
Przeciwko pierwszej pokusie diabelskiej daje anio³ dobr¹ podnietê, mówi¹c: „Cz³owiecze, nie wierz zgubnym podszeptom
diab³a, poniewa¿ on sam jest k³amc¹, albowiem k³ami¹c oszuka³ pierwszych rodziców. Ani te¿ w jakiœ sposób nie w¹tp w wierze, chocia¿ rozumem lub umys³em nie zdo³asz [jej] poj¹æ,
bowiem jeœli móg³byœ [j¹] zrozumieæ, to wcale nie mia³aby
[ona] wartoœci. Stosowanie do tego [mówi] Grzegorz: „Wiara
nie ma wartoœci, u kogo umys³ ludzki domaga siê doœwiadczenia”. Lecz wspomnij s³owa œwiêtych ojców, mianowicie œwiêtego
Paw³a (List do Hebrajczyków, 11) mówi¹cego: „Bez wiary niemo¿liwe jest podobaæ siê Bogu” i Jana ([Ewangelia], 3): „Kto nie
wierzy, ju¿ zosta³ os¹dzony”, i Bernarda mówi¹cego: „Wiara
jest pierworodn¹ wœród cnót”. A z kolei „Maryja by³a bardziej
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szczêœliwa z powodu przyjêcia wiary Chrystusa ni¿ z powodu
przyjêcia cia³a Chrystusa”. Rozwa¿ tak¿e wiarê dawnych czcicieli Boga: Abrahama, Izaaka i Jakuba, oraz niektórych pogan,
mianowicie Joaba, Moabitki, nierz¹dnicy i podobnych, równie¿
wiarê aposto³ów, a tak¿e niez³omnych mêczenników, wyznawców i dziewic. Albowiem dziêki wierze wszyscy ¿yj¹cy w dawnych i nowych czasach wzbudzali podziw. Dziêki wierze œwiêty
Piotr chodzi³ po wodzie, œwiêty Jan bez szkody wypi³ podan¹
mu jako napój truciznê, na proœbê Aleksandra [Wielkiego] dziêki
[jego] wierze zawar³y siê Góry Kaspijskie. I dlatego wiara s³usznie jest przez Boga b³ogos³awiona, z tego powodu powinieneœ
mê¿nie przeciwstawiaæ siê diab³u i mocno wierzyæ we wszystkie
nakazy Koœcio³a, poniewa¿ Koœció³ œwiêty nie mo¿e b³¹dziæ, gdy¿
jest rz¹dzony przez Ducha Œwiêtego”. Zwróæ uwagê, gdy tylko
chory rozpozna, ¿e jest kuszony przeciwko wierze, aby rozwa¿a³, po pierwsze, jak konieczna jest wiara, poniewa¿ bez niej nikt
nie mo¿e byæ zbawiony. Po drugie, aby rozmyœla³, jak jest po¿yteczna, poniewa¿ wszystko mo¿e sprawiæ, zgodnie ze s³owami
Pana: „Dla tego, kto wierzy, wszystko jest mo¿liwe”, i jeszcze:
„O cokolwiek modl¹c siê bêdziecie prosiæ, wierzcie, poniewa¿
otrzymacie”. Nawet gdyby z ³aski Boga chory ³atwo przeciwstawia³ siê diab³u, to dobrze jest, aby przy umieraj¹cym g³oœno
odmawiane by³o wyznanie wiary i wielokrotnie powtarzane,
dlatego, aby dziêki temu chory pobudzany by³ do sta³oœci w wierze, a demony, które wzdrygaj¹ siê tego s³uchaæ, zosta³y odpêdzone.
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Temat 6

Walka z pokusą rozpaczy
w godzinie śmierci
Kard. Dominik Capranica
(1400–1458)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Z któr¹ postaw¹ bardziej siê dzisiaj uto¿samiam: dobrego czy
z³ego ³otra? (Przeczytaj fragment Pisma Œwiêtego poni¿ej).
2. Czy ufam Bogu, ¿e odpuœci mi grzechy, za które szczerze
staram siê ¿a³owaæ?
3. Czy ¿a³uje za swoje grzechy?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Jeden ze z³oczyñców, których [tam] powieszono, ur¹ga³ Mu:
„Czy Ty nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas”. Lecz
drugi, karc¹c go, rzek³: „Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê
sam¹ karê ponosisz? My przecie¿ – sprawiedliwie, odbieramy
bowiem s³uszn¹ karê za nasze uczynki, ale On nic z³ego nie
uczyni³”. I doda³: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedzia³: „Zaprawdê,
powiadam ci: Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju” (£k 23,39-43).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Nadzieja jest cnot¹ teologaln¹, dziêki której pragniemy jako
naszego szczêœcia Królestwa niebieskiego i ¿ycia wiecznego,
pok³adaj¹c ufnoœæ w obietnicach Chrystusa i opieraj¹c siê nie
na naszych si³ach, ale na pomocy ³aski Ducha Œwiêtego. „Trzymajmy siê niewzruszenie nadziei, któr¹ wyznajemy, bo godny
jest zaufania Ten, który da³ obietnicê” (Hbr 10,23). On „wyla³ na
nas obficie (Ducha Œwiêtego) przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyœmy, usprawiedliwieni Jego ³ask¹, stali siê
w nadziei dziedzicami ¿ycia wiecznego” (Tt 3,6-7) (Katechizm
Koœcio³a Katolickiego nr 1817).
Mo¿emy wiêc mieæ nadziejê na chwa³ê nieba, obiecan¹ przez
Boga tym, którzy Go mi³uj¹ i czyni¹ Jego wolê. We wszelkich
okolicznoœciach ka¿dy powinien mieæ nadziejê, ¿e z ³ask¹ Bo¿¹
„wytrwa do koñca” i otrzyma radoœæ nieba jako nagrodê wieczn¹
Boga za dobre uczynki spe³nione z pomoc¹ ³aski Chrystusa.
W nadziei Koœció³ modli siê, by „wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2,4). D¹¿y do zjednoczenia w chwale nieba z Chrystusem, swoim Oblubieñcem: „Ufaj wiêc, (duszo moja), ufaj,
bo nie znasz dnia ani godziny. Czuwaj pilnie, wszystko szybko
przemija, choæ twoja têsknota w¹tpliwym czyni to, co jest
pewne, i czas krótki – d³ugim. Pomnij, ¿e im wiêcej walk tu
przetrwasz tym lepiej dowiedziesz, jak mi³ujesz twego Boga!
Tym hojniej te¿ potem z Umi³owanym bêdziesz cieszy³a siê
rozkosz¹ i szczêœciem, którym nie bêdzie koñca (Œw. Teresa od
Jezusa, Wo³ania duszy do Boga, 15, 3) (Katechizm Koœcio³a
Katolickiego nr 1821).
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DO PRZEMYŒLENIA…
Kard. Dominik Capranica, Zwierciad³o sztuki dobrego
umierania 1
O DRUGIM KUSZENIU W OBLICZU ŒMIERCI
Drugie kuszenie dotyczy rozpaczy, która jest przeciwna nadziei
i ufnoœci, która cz³owiek winien pok³adaæ w Bogu. Gdy bowiem
chory jest drêczony bólami cia³a, wtedy diabe³ do³¹cza ból do
bólu, stawiaj¹c mu przed oczy jego grzechy, przez co staje siê
mo¿liwe, ¿e doprowadzi go
do rozpaczy. Ponadto tak¿e,
wed³ug papie¿a Innocentego
(III ksiêga De utilitate conditionis humane [O po¿ytku stanu
cz³owieczego]), „ka¿dy cz³owiek, tak dobry jak i ³zy zanim
jego dusza wyjdzie z cia³a, widzi Chrystusa zawieszonego na
krzy¿u dla radoœci i chwa³y dobrych i dla zatrwo¿enia z³ych,
aby wstydzili siê, ¿e nie maj¹
owocu odkupienia”. Trzeba
ponadto wiedzieæ, ¿e diabe³
uzmys³awia w agonii zw³aszcza
grzechy niewyznane, których
cz³owiek siê dopuœci³, aby w ten
sposób przywieœæ go do rozpaczy, lecz z tego powodu nikt nie
Kard. Dominik Capranica
powinien w¹tpiæ w przebacze(1400–1458)
1

D. Capranica, Zwierciad³o sztuki dobrego umierania, przek³ad i opracowanie M. W³odarski, w: M. W³odarski, Trzy traktaty o sztuce umierania,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2015, s. 137-143.
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nie, bowiem jeœli nawet dopuœci³by siê tylu rabunków, kradzie¿y, zabójstw, ile jest kropli wody i ziaren piasku w morzu, tak¿e
gdyby nigdy wczeœniej z ich powodu nie czyni³ jakiejœ pokuty
ani ich nie wyzna³, i nawet nie mia³by mo¿liwoœci wyznania ich
teraz, mimo to nie powinien traciæ nadziei, bowiem w takim
przypadku wystarczy³aby tylko prawdziwa skrucha wewnêtrzn¹2.
Jak œwiadczy Psalmista: „Sercem skruszonym i pokornym nie
wzgardzisz, Bo¿e”, a Ezechiel mówi: „W którejkolwiek godzinie
grzesznik bêdzie ¿a³owa³, bêdzie zbawiony”. Dlatego mówi Bernard: „Wiêksza jest mi³oœæ Bo¿a ni¿ jakakolwiek nieprawoœæ
grzeszników”. Tak¿e Augustyn [w komentarzu] na [Ewangeliê]
Jana: „Nikt nie powinien traciæ nadziei, dopóki pozostaje przy
¿yciu”. G³ównym bowiem zarzutem przeciwko rozpaczy jest to,
¿e nie mo¿e pomóc. Dlatego ten¿e Augustyn [mówi³]: „Nie
szkodz¹ dawne wystêpki, jeœli nie ma siê w nich upodobania”.
Nikt wiêc nie powinien rozpaczaæ, nawet jeœli sam pope³ni³by
grzechy ca³ego œwiata, tak¿e w przypadku gdyby by³ przekonany, ¿e nale¿y do liczby skazanych na potêpienie, nikt nie powinien z tego powodu traciæ nadziei, dlatego ¿e przez rozpacz nie
osi¹ga siê niczego innego, jak tylko to, ¿e z jej powodu najmi³osierniejszy Bóg o wiele bardziej jest obra¿any, a inne grzechy
2
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Katechizm Koœcio³a Katolickiego w nr 1452 uczy: „Gdy ¿al wyp³ywa
z mi³oœci do Boga mi³owanego nade wszystko, jest nazywany ‘¿alem
doskona³ym’ lub ‘¿alem z mi³oœci’ (contritio). Taki ¿al odpuszcza grzechy
powszednie. Przynosi on tak¿e przebaczenie grzechów œmiertelnych, jeœli
zawiera mocne postanowienie przyst¹pienia do spowiedzi sakramentalnej,
gdy tylko bêdzie to mo¿liwe”. Chodzi zatem o sytuacjê, w której osoba
umieraj¹ca, mimo ¿e chce siê szczerze wyspowiadaæ i ¿a³uje za grzechy,
to nie mo¿e tego uczyniæ np. z powodu braku kap³ana. Osoba ta nie unika
spowiedzi sakramentalnej z w³asnej winy i jeœli tylko spowiedŸ sta³aby
siê mo¿liwa, to by to szczerze uczyni³a. Zatem ani t³umaczenie autora
cytowanego tekstu, ani wyjaœnienie Katechizmu Koœcio³a Katolickiego
nie zwalniaj¹ osoby w grzechu ciê¿kim z obowi¹zku przyst¹pienia do
sakramentu pokuty i pojednania. Por. tak¿e: Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1456-1457.

staj¹ siê mocniej obci¹¿one kar¹ wieczn¹, która zostaje powiêkszona a¿ do nieskoñczonoœci. Dlatego do prawdziwej ufnoœci
(któr¹ zw³aszcza chory w agonii powinien mieæ wzglêdem Boga)
powinna go pobudziæ postawa Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
O niej mówi œwiêty Bernard: „Któ¿ nie zostanie porwany ku
nadziei i osi¹gnieciu ufnoœci, jeœli zwróci uwagê na u³o¿enie na
krzy¿u Pana naszego, Jezusa Chrystusa: patrz na sk³onion¹ g³owê, usta do ca³owania, ramiona rozpostarte do obejmowania,
rêce przebite do dawania, bok otwarty do kochania i rozci¹gniecie ca³ego cia³a dla ca³kowitego oddania siê”. Tyle na ten temat
[mówi] ów Bernard. ¯adn¹ miar¹ nikt nie powinien wiêc traciæ
nadziei, lecz w pe³ni zaufaæ Bogu wszechmog¹cemu. Ta bowiem
cnota jest wielce godna pochwa³y i ma wielk¹ wartoœæ u Boga,
do niej zachêca Aposto³, mówi¹c: „nie chciejcie traciæ waszej
ufnoœci, która ma wielk¹ zap³atê”. Ponadto trzeba wiedzieæ, ¿e
¿aden grzesznik, nawet nie wiadomo jak wielki, nie powinien
traciæ nadziei na przebaczenie. Najbardziej oczywisty przyk³ad
mamy bowiem w Piotrze zapieraj¹cym siê Chrystusa, tak¿e
w Pawle przeœladuj¹cym Chrystusa, w celnikach Matuszu i Zacheuszu, w grzesznicy Marii Magdalenie, równie¿ w kobiecie
pochwyconej na cudzo³óstwie, w ³otrze wisz¹cym obok Chrystus, i w Marii Egipcjance, a tak¿e w wielu grzesznikach wystêpnych i splamionych zbrodni¹. Wiersz o Marii Magdalenie:
Jestem Magdalena – jestem prawdziw¹ drog¹
dla grzesznika,
Jestem œwiat³em, przez mój wystêpek jestem
zwierciad³em dla ka¿dego,
Nie traæcie nadziei wy, którzy zwykliœcie grzeszyæ,
Uczcie siê na mój sposób pozyskiwaæ Boga.
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Temat 7

Praktyczne środki przygotowania
na szczęśliwą śmierć
Św. Alfons Maria de Liguori
(1696–1787)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy znam konkretne, praktyczne œrodki przygotowania do
dobrej, chrzeœcijañskiej œmierci?
2. Czy œwiadomie wypowiadam s³owa: „Œwiêta Maryjo, Matko
Bo¿e, módl siê za nami grzesznymi, teraz i w godzinê œmierci
naszej”?
3. Czy móg³bym umrzeæ, czyli spojrzeæ w oczy Chrystusowi,
ju¿ dziœ?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
A obok krzy¿a Jezusowego sta³y: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, ¿ona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy wiêc Jezus
ujrza³ Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia, którego mi³owa³, rzek³
do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Nastêpnie rzek³ do ucznia:
„Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie
(J 19,25-27).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
„Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, […] Módl siê za nami grzesznymi,
teraz i w godzinê œmierci naszej”. Prosz¹c Maryjê, by siê modli³a
za nami, uznajemy siebie za biednych grzeszników i zwracamy
siê do „Matki mi³osierdzia”, do Ca³ej Œwiêtej. Powierzamy siê Jej
„teraz”, w „dzisiaj” naszego ¿ycia. Nasza ufnoœæ rozci¹ga siê a¿
do powierzenia Jej ju¿ teraz „godziny naszej œmierci”. Modlimy
siê, by by³a obecna przy niej jak przy œmierci swojego Syna na
krzy¿u i w godzinie naszego przejœcia przyjê³a nas jako nasza
Matka, by poprowadziæ nas do swego Syna Jezusa, do raju
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 2677).

DO PRZEMYŒLENIA…
Œw. Alfons Maria de Liguori, Przygotowanie na œmieræ 1
A zatem, mój bracie, wobec pewnoœci œmierci nie zwlekaj z rzuceniem siê do stóp Ukrzy¿owanego. Podziêkuj Mu za czas, który
w swoim mi³osierdziu ci da³ na uporz¹dkowanie twojego sumienia, i zrób przegl¹d wszystkich uchybieñ swojej przesz³oœci,
zw³aszcza tych z czasów m³odoœci. Zbadaj, jak wype³nia³eœ Bo¿e
przykazania i swoje obowi¹zki, przyjrzyj siê towarzystwom,
w których bywa³eœ. Spisz sobie swoje wykroczenia i odpraw
spowiedŸ generaln¹ z ca³ego ¿ycia, jeœli jeszcze tego nie zrobi³eœ. Taka spowiedŸ przyczynia siê ogromnie do wprowadzenia
¿ycia chrzeœcijañskiego na w³aœciwe tory. WyobraŸ sobie, ¿e to
s¹ ju¿ rachunki na wiecznoœæ, dlatego uczyñ je tak, jakbyœ je mia³
przedstawiæ samemu Najwy¿szemu Sêdziemu – Jezusowi Chrystusowi. Usuñ z serca wszelkie z³e uczucia, wszelk¹ zawziêtoœæ,
1
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Œw. Alfons Maria de Liguori, Przygotowanie na œmieræ, t³um. J. Serafin CSsR,
Homo Dei, Kraków 2011, s. 97-98.

odrzuæ niepokój o cudz¹
w³asnoœæ, o naruszone dobre imiê, o dane zgorszenia.
Postanów sobie unikaæ
wszelkich okazji, w których
móg³byœ odejœæ od Boga.
A jeœli ci siê to wydaje trudne, to zauwa¿, ¿e w chwili
œmierci bêdziesz to widzia³
jako ju¿ niemo¿liwe.
Ale najwa¿niejsze jest tu
postanowienie u¿ywania
w praktyce œrodków u³atwiaj¹cych utrzymanie siê
w stanie Bo¿ej ³aski. Oto
one: codzienna Msza œw.,
Œw. Alfons Maria de Liguori
rozmyœlanie o sprawach
(1696–1787)
ostatecznych, uczêszczanie
do spowiedzi i do komunii
œw. przynajmniej co osiem dni, codzienne nawiedzenie Najœwiêtszego Sakramentu i Matki Bo¿ej, uczestnictwo w ruchach (stowarzyszeniach) religijnych, czytanie duchowe, wieczorny rachunek sumienia, szczególna czeœæ dla Maryi wraz z sobotnim
postem; przede wszystkim zaœ postanów sobie uciekaæ siê
czêsto do Boga i Najœwiêtszej Dziewicy, wzywaj¹c wiele razy –
a zw³aszcza w chwili pokus – Ich imiona. Dziêki tym oto œrodkom mo¿esz osi¹gn¹æ dobr¹ œmieræ, a wraz z ni¹ wieczne
zbawienie.
Jeœli siê na to zdobêdziesz, bêdzie to dla ciebie wielkim znakiem twojego przeznaczenia do nieba. (Oczywiœcie przeznaczenie nale¿y rozumieæ w duchu katolickim, nie kalwiñskim.
Katolicyzm nie uznaje podwójnego przeznaczenia: do nieba
i do piek³a. Wszyscy s¹ przeznaczeni do nieba w tym sensie,
ze Bóg chce tam wszystkich widzieæ, ¿e niebo jest naszym natu-
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ralnym punktem docelowym ludzkiej pielgrzymki ¿ycia. Czy
jednak cz³owiek tam dojdzie, to ju¿ zale¿y od niego). Co siê zaœ
tyczy przesz³oœci, to miej nadziejê we krwi Jezusa Chrystusa,
który obecnie daje ci to duchowe œwiat³o, gdy¿ chce ciê zbawiæ;
i zaufaj wstawiennictwu Maryi, która ci to œwiat³o wyprasza.
O, jak¿e Bóg wspiera cz³owieka i jakiej si³y on nabywa przy
takim porz¹dku ¿ycia i ufnoœci w Jezusa i Maryjê! A zatem, mój
czytelniku, nie zwlekaj z oddaniem siê ca³kowicie Bogu, który
ciê wzywa, i zacznij siê cieszyæ tym pokojem, którego dotychczas – z w³asnej winy – byleœ pozbawiony. A jakiego pokoju mo¿e
cz³owiek doznaæ wiêkszego ni¿ ten, gdy mo¿e sobie wieczorem
powiedzieæ, k³ad¹c siê do snu: „Jeœli tej nocy przyjdzie œmieræ,
spodziewam siê umrzeæ w Bo¿ej ³asce”? Jaka¿ to radoœæ s³yszeæ
grzmot piorunów, widzieæ trzêsienie ziemi, a mimo to spokojnie oczekiwaæ œmierci, jeœli Bóg j¹ dopuœci!
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Temat 8

Metoda asystowania umierającym
Jan Berthier
(1840–1908)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy by³em ju¿ przy kimœ w jego ostatnich chwilach ¿ycia
na ziemi?
2. Czy wiem, jak praktycznie towarzyszyæ po chrzeœcijañsku
osobie umieraj¹cej?
3. Co mogê zrobiæ ju¿ dziœ, ¿eby w przysz³oœci pomóc sobie
i innym dobrze przygotowaæ siê na chrzeœcijañsk¹ œmieræ?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Wtedy przyszed³ Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani,
i rzek³ do uczniów: „Usi¹dŸcie tu, Ja tymczasem odejdê tam
i bêdê siê modli³”. Wzi¹wszy z sob¹ Piotra i dwóch synów Zebedeusza, pocz¹³ siê smuciæ i odczuwaæ trwogê. Wtedy rzek³
do nich: „Smutna jest moja dusza a¿ do œmierci; zostañcie tu
i czuwajcie ze Mn¹!” I odszed³szy nieco dalej, upad³ na twarz
i modli³ siê tymi s³owami: „Ojcze mój, jeœli to mo¿liwe, niech
Mnie ominie ten kielich! Wszak¿e nie jak Ja chcê, ale jak Ty”.
Potem przyszed³ do uczniów i zasta³ ich œpi¹cych. Rzek³ wiêc
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do Piotra: „Tak, jednej godziny nie mogliœcie czuwaæ ze Mn¹?
Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe”. Powtórnie odszed³ i tak siê modli³:
„Ojcze mój, jeœli nie mo¿e omin¹æ Mnie ten kielich, i muszê go
wypiæ, niech siê stanie wola Twoja!” Potem przyszed³ i znów
zasta³ ich œpi¹cych, bo oczy ich by³y senne. Zostawiwszy ich,
odszed³ znowu i modli³ siê po raz trzeci, powtarzaj¹c te same
s³owa. Potem wróci³ do uczniów i rzek³ do nich: „Œpicie jeszcze
i odpoczywacie? A oto nadesz³a godzina […]” (Mt 26,36-45).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Koœció³ wierzy i wyznaje, ¿e wœród siedmiu sakramentów
istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób
dotkniêtych chorob¹ – namaszczenie chorych: Œwiête namaszczenie chorych zosta³o ustanowione przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa jako prawdziwy i w³aœciwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina œw. Marek, lecz poleca go wiernym i og³asza Jakub Aposto³ i brat Pana (Katechizm Koœcio³a
Katolickiego nr 1511).
Namaszczenie chorych „nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajduj¹ siê w ostatecznym niebezpieczeñstwie utraty ¿ycia. Odpowiednia zatem pora na przyjêcie tego sakramentu jest ju¿ wówczas, gdy wiernym zaczyna
groziæ niebezpieczeñstwo œmierci z powodu choroby lub staroœci” (Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1514).

DO PRZEMYŒLENIA…
J. Berthier, Metoda asystowania umieraj¹cym 1
Od chwili œmierci zale¿y wiecznoœæ. Jakie nieszczêœcie zatem,
gdy biedni umieraj¹cy nie maj¹ pomocy religijnej od nikogo, nie
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mówiê o trosce cielesnej
jakiej domaga siê ich wiek,
ale o trosce duchowej,
tysi¹c razy bardziej koniecznej.
Ci, którzy otaczaj¹
umieraj¹cych, nawet ma³e
dzieci maj¹ce ju¿ jakieœ
rozeznanie, powinni
przede wszystkim usposobiæ ich do przyjêcia odwiedzin kap³ana, i to
w odpowiedniej godzinie,
poniewa¿ zwlekaj¹c z wezwaniem kap³ana nara¿a
siê zbawienie chorego, jak
uczy doœwiadczenie.
Jest koniecznym powiadomiæ kap³ana o stanie chorego, nawet wtedy gdy chory nie dba o jego odwiedziny,
a nawet gdy nie jest w niebezpieczeñstwie œmierci, je¿eli jest
nara¿ony na utratê rozumu. Jakie bowiem nieszczêœcie nie do
naprawienia jeœli chory popadnie w nieodwracalny ob³êd bez
bycia w stanie ³aski Bo¿ej ! Gdy chory jest przygotowany do odbycia spowiedzi, lub nawet gdy j¹ ju¿ rozpocz¹³, trzeba by osoby, które go otaczaj¹ wzbudzi³y w nim akt wiary, nadziei i ¿alu.
By wzbudzaæ te akty w umieraj¹cym a¿ do jego ostatniego tchnienia, powinni w³o¿yæ w to ca³¹ sw¹ gorliwoœæ. To tymi aktami
rzeczywiœcie dusza ³¹czy siê z Bogiem.

1

J. Berthier, Metoda asystowania umieraj¹cym, (Berthierana 5), t³um.
W. Biedrzycki MSF, Górka Klasztorna 2015, s. 13-14.17-19. Pe³ny tekst
mo¿na nabyæ w biurze Apostolstwa Dobrej Œmierci w Górce Klasztornej.

51

Trzeba zatem przede wszystkim pouczyæ chorego o prawdach absolutnie koniecznych do zbawienia, mianowicie, ¿e jest
tylko jeden Bóg, stwórca wszystkich rzeczy, który kieruje wszystko sw¹ opatrznoœci¹, który wynagradza wiecznie w niebie dobrych, pozwalaj¹c siê zobaczyæ ich duszy twarz¹ w twarz, takim
jakim jest. By dotrzeæ do tego wznios³ego celu koniecznie potrzebujemy szczególnej i nadnaturalnej pomocy Bo¿ej, która
nazywa siê ³ask¹ a modlitwa jest konieczna abyœmy otrzymali tê
pomoc. Sprawiedliwoœæ Bo¿a karze te¿ niegodziwców wieczn¹
mêk¹ poniewa¿ nasza dusza jest nieœmiertelna.
Rozum wystarczy byœmy poznali, ¿e Bóg, który daje stosowne
doskona³oœci wszystkim stworzeniom, jest doskonalszy od
wszystkich bytów i posiada wszystkie doskona³oœci w stopniu
nieskoñczonym. On jest zatem m¹droœci¹ która wie wszystko,
prawd¹ która nie mo¿e k³amaæ, jest nieskoñczenie dobry dla
swych stworzeñ i zdolny, z racji swych nieskoñczonych doskona³oœci, uczyniæ ich doskonale szczêœliwymi. Jest wszechpotê¿ny
i wierny w swych obietnicach. […]
Otó¿ jest wa¿nym zauwa¿yæ, mi³oœæ i doskona³y ¿al zmazuje
wszystkie grzechy, nawet przed otrzymaniem sakramentu pokuty. Jeœli przed œmierci¹ szczerze wyrazi siê te akty bez mo¿liwoœci otrzymania sakramentów, a prawdziwie ich siê pragnie,
jest siê jednak zbawionym, nawet jeœli a¿ do tego momentu by³o
siê heretykiem lub poganinem2 . Dlaczego nie jest to znane i dla2
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Katechizm Koœcio³a Katolickiego w nr 1452 uczy: „Gdy ¿al wyp³ywa
z mi³oœci do Boga mi³owanego nade wszystko, jest nazywany ‘¿alem
doskona³ym’ lub ‘¿alem z mi³oœci’ (contritio). Taki ¿al odpuszcza grzechy
powszednie. Przynosi on tak¿e przebaczenie grzechów œmiertelnych, jeœli
zawiera mocne postanowienie przyst¹pienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko bêdzie to mo¿liwe”. Chodzi zatem o sytuacjê, w której osoba
umieraj¹ca, mimo ¿e chce siê szczerze wyspowiadaæ i ¿a³uje za grzechy,
to nie mo¿e tego uczyniæ np. z powodu braku kap³ana. Osoba ta nie unika
spowiedzi sakramentalnej z w³asnej winy i jeœli tylko spowiedŸ sta³aby
siê mo¿liwa, to by to szczerze uczyni³a. Zatem ani t³umaczenie autora

czego s¹ chrzeœcijanie, którzy stoj¹ przed umieraj¹cym, do którego kap³an nie mo¿e przybyæ na czas, pozwalaj¹ umieraj¹cemu
wyzion¹æ ducha bez zasugerowania mu tych aktów, tak z nieœwiadomoœci jak i przez zapomnienie? Jakie nieszczêœcie! Ale
nale¿y dobrze zwróciæ uwagê, ¿e doskona³y ¿al, mi³oœæ Boga,
koniecznie zak³ada wiarê i znajomoœæ motywów wiary i prawd
koniecznych do zbawienia, które zaraz omówimy. Jest zatem
koniecznym pouczyæ chorych i umieraj¹cych, nawet ma³e dzieci,
które maj¹ jakieœ rozeznanie, tych elementarnych prawd. To jest
wspania³ym przygotowaniem do spowiedzi.
Trzeba dodaæ, ¿e Syn Bo¿y ustanowi³ spowiedŸ ¿eby w niej
by³y wybaczone grzechy winnemu cz³owiekowi; ¿e dla owocnej
spowiedzi trzeba zbadaæ swoje grzechy, wyznaæ wszystkie te,
które s¹ ciê¿kie, z ich liczb¹ ich rodzajem i okolicznoœciami, które
zmieniaj¹ ich rodzaj, ¿a³owaæ za nie i byæ zdecydowanym nie
pope³niaæ ich wiêcej.
Nawet wtedy gdy chorzy ju¿ otrzymali rozgrzeszenie nie nale¿y zaniedbywaæ powtarzania im tych samych aktów, które
mo¿na skróciæ gdy pouczy³o siê umieraj¹cego w sposób, który
zaraz wy³o¿ymy. Wystarczy potem pomóc mu wypowiedzieæ:
Mój Bo¿e, wierzê w Ciebie; mój Bo¿e, ufam Tobie; mój Bo¿e,
nieskoñczenie doskona³y, kocham Ciê; z mi³oœci do Ciebie ¿a³uje,
¿e Ciê obrazi³em. Nie trzeba mêczyæ chorego; je¿eli wiêc nie
znajduje upodobania w tych aktach, wystarczy, o ile nie jest ju¿
konaj¹cy, sk³oniæ go do powtórzenia ich w d³ugich przerwach;
a jeœli by³by bardzo cierpi¹cy, nale¿y zadowoliæ siê zasugerowaniem mu jednego aktu na raz, np.: Mój Bo¿e, wierzê w Ciebie,
mówi¹c mu, ¿e wystarczy jeœli on to wypowie w sercu; a póŸniej
sk³oniæ go do powiedzenia: Mój Bo¿e, ufam Tobie; i tak dalej.
cytowanego tekstu, ani wyjaœnienie Katechizmu Koœcio³a Katolickiego
nie zwalniaj¹ osoby w grzechu ciê¿kim z obowi¹zku przyst¹pienia do
sakramentu pokuty i pojednania. Por. tak¿e: Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1456-1457.
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Gdy zbli¿a siê ostatnia godzina, nale¿y uczyniæ wszystko co
mo¿liwe, aby kap³an by³ przy nim, by da³ jeszcze raz rozgrzeszenie umieraj¹cemu przy jego ostatnim westchnieniu, nawet jeœli
choremu by³y udzielone sakramenty krótko przedtem, mo¿e staæ
siê, bowiem niestety!, ¿e po otrzymaniu sakramentów ta biedna
dusza uleg³a jakieœ pokusie zw¹tpienia lub innej podobnej.
Je¿eli kap³an nie mo¿e byæ obecny w tej decyduj¹cej chwili,
trzeba zatroszczyæ siê o usuniêcie z ³ó¿ka i z apartamentu chorego najbli¿szych krewnych, którzy nie mieliby wystarczaj¹cej
wiary ani si³y, by wstrzymaæ swe ³zy i swe szlochanie. Te manifestacje boleœci mog³yby zaniepokoiæ umieraj¹cego i daæ mu
okazjê do zw¹tpienia. Z jeszcze wa¿niejszego powodu trzeba
usun¹æ od niego osoby, które by³y, w czasie jego ¿ycia, niebezpieczeñstwem dla jego cnoty.
Nieobecnoœæ kap³ana czyni jeszcze bardziej konieczn¹ obecnoœæ jakiegoœ krewnego, przyjaciela, osoby mocno chrzeœcijañskiej, która podsunie choremu akty wiary, nadziei, a przede
wszystkim akty mi³oœci i doskona³ego ¿alu.
Gdy umieraj¹cy straci swe zmys³y nie trzeba naprzykrzaæ
siê mu. Lekarze jak równie¿ teolodzy potwierdzaj¹, ¿e zmys³
s³uchu ustaje jako jeden z ostatnich. Czêsto wiêc chory, który
wydaje siê, ¿e utraci³ œwiadomoœæ, s³yszy jeszcze. Trzeba wiêc
g³oœno i powoli mówiæ do jego uszu, a¿ do ostatniego tchnienia,
akty chrzeœcijanina, przerywaj¹c je, by go nie mêczyæ, i zachêcaæ go do z³o¿enia swej duszy w rêce Boga, wzywaæ œwiêtego
imienia Jezusa, Maryi, Józefa, zachêcaj¹c tych, którzy s¹ obecni,
by modlili siê usilnie za niego, a w szczególnoœci by odmawiali
modlitwê polecaj¹c¹ duszê Bogu.
Szczêœliwi ci, którzy oddadz¹ siê temu dzie³u, najbardziej
potrzebnemu ze wszystkich, towarzyszenia w ten sposób umieraj¹cym. Otworz¹ oni niebo dla mnóstwa dusz i przygotuj¹
sobie samym ³askê dobrej œmierci.
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Temat 9

Wdzięczność za życie i świadome
przygotowanie się na przejście
do wieczności
Św. Jan Paweł II
(1920–2005)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy cierpienie innych ludzi sk³ania mnie do refleksji nad
moim ¿yciem?
2. Czy z³o¿y³em ju¿ w Bo¿e rêce ostatnie chwile mojego ¿ycia?
3. Czy bêdê umia³ Bogu podziêkowaæ za ¿ycie, które od Niego
otrzyma³em?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Miar¹ naszych lat jest lat siedemdziesi¹t lub, gdy jesteœmy mocni,
osiemdziesi¹t; a wiêkszoœæ z nich to trud i marnoœæ: bo szybko
mijaj¹, my zaœ odlatujemy. Któ¿ potrafi zwa¿yæ ogrom Twojego
gniewu i kto mo¿e doœwiadczyæ mocy Twego oburzenia? Naucz
nas liczyæ dni nasze, abyœmy osi¹gnêli m¹droœæ serca (Ps 90,
10-12).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
W œmierci Bóg powo³uje cz³owieka do siebie. Dlatego chrzeœcijanin mo¿e prze¿ywaæ wobec œmierci pragnienie podobne
do pragnienia œw. Paw³a: „Pragnê odejœæ, a byæ z Chrystusem”
(Flp 1,23); mo¿e przemieniæ w³asn¹ œmieræ w akt pos³uszeñstwa
i mi³oœci wobec Ojca, na wzór Chrystusa (Katechizm Koœcio³a
Katolickiego nr 1011).

DO PRZEMYŒLENIA…
Œw. Jana Paw³a II, Modlitwa, Pielgrzymka do Belgii,
18 maja 1985 1
Panie, od ponad 65 lat dajesz mi bezcenny dar ¿ycia; od momentu moich narodzin nieustannie sp³ywa³a na mnie Twoja ³aska
i nieskoñczona mi³oœæ. Minione lata by³y mieszanin¹ wielkich
radoœci, prób, postêpów, pora¿ek, problemów zdrowotnych
i zmartwieñ, w sposób w³aœciwy ka¿demu z nas. Z Twoj¹ ³ask¹
i pomoc¹ mog³em pokonywaæ te przeszkody i zd¹¿aæ do Ciebie.
Dzisiaj czuje siê ubogacony moim doœwiadczeniem i t¹ wielka
pociech¹, jak¹ jest bycie przedmiotem Twojej mi³oœci. Moja
dusza wyœpiewuje Tobie dziêkczynienie.
Jednak codziennie w moim otoczeniu spotykam osoby starsze, które podda³eœ ciê¿kiej próbie: s¹ sparali¿owane, u³omne,
niedo³ê¿ne i czêsto nie maj¹ wystarczaj¹cych si³, aby modliæ
siê do Ciebie. Inni utracili mo¿noœæ pos³ugiwania siê swoimi
zdolnoœciami umys³owymi i nie potrafi¹ ju¿ wyjœæ ze swojego
nierzeczywistego œwiata i iœæ do Ciebie. Spogl¹dam na tych
ludzi i mówiê do siebie: „A gdybym to by³ ja?”.
1
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W. Stinissen OCD, Ja nie umieram – wstêpujê w ¿ycie. Rozwa¿ania o œmierci
i wiecznoœci, t³um. J. Iwaszkiewicz, W drodze, Poznañ 2002, s. 151-152.

Oto ju¿ dzisiaj, Panie, kiedy mogê jeszcze samodzielnie
siê poruszaæ i jestem w pe³ni
moich w³adz umys³owych,
ju¿ zawczasu deklarujê przed
Tob¹ przyjêcie przeze mnie
Twojej œwiêtej woli i jeœli taka
czy inna spoœród tych prób
mia³aby dotkn¹æ i mnie, to
pragnê, aby s³u¿y³a Twojej
chwale i zbawieniu ludzkoœci.
Od tej chwili proszê Ciê te¿,
byœ z Twoj¹ ³ask¹ by³ pomoc¹
dla tych, którzy bêd¹ mieli nieŒw. Jan Pawe³ II (1920–2005)
wdziêczne zadanie pielêgnowania mnie.
Je¿eli pewnego dnia stanie siê, ¿e choroba dotknie mego
umys³u i zaciemni rozum, to ju¿ teraz poddajê siê Tobie, tym
poddaniem, które potem zyska swoj¹ kontynuacjê w milcz¹cej
adoracji. Gdybym pewnego dnia mia³ siê po³o¿yæ na d³ugo,
pozostaj¹c bez œwiadomoœci, to pragnê, aby ka¿da godzina, któr¹
dane mi bêdzie w taki sposób prze¿yæ, by³a nieprzerwanym
dziêkczynieniem, a moje ostatnie tchnienie by³o tak¿e tchnieniem
mi³oœci. Wówczas, w takiej chwili, moja dusza, prowadzona rêka
Maryi, stanie przed Tob¹, aby na wieki wyœpiewaæ Twoj¹ chwa³ê.
Amen.
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Temat 10

Całe życie zmierza ku spotkaniu
z Bogiem i z bliskimi
Benedykt XVI
(1927–)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy myœlê o œmierci jak o spotkaniu z Bogiem i z bliskimi?
2. Dlaczego modlimy siê od zachowanie nas od nag³ej i niespodzianej œmierci?
3. Jak rozumiem stwierdzenie, ¿e ¿ycie i œmierci to dwie strony
jednego medalu?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Dla mnie bowiem ¿yæ – to Chrystus, a umrzeæ – to zysk. Jeœli
bowiem ¿yæ w ciele – to dla mnie owocna praca. Co mam
wybraæ? Nie umiem powiedzieæ. Z dwóch stron doznajê nalegania: pragnê odejœæ, a byæ z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
pozostawaæ zaœ w ciele – to bardziej dla was konieczne (Flp 1,
21-24).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Koœció³ zachêca nas do przygotowania siê na godzinê naszej
œmierci („Od nag³ej i niespodziewanej œmierci wybaw nas,
Panie”: staro¿ytna Litania do Wszystkich Œwiêtych), do proszenia Matki Bo¿ej, by wstawia³a siê za nami „w godzinê œmierci
naszej” (modlitwa „Zdrowaœ Maryjo”), oraz do powierzenia
siê œwiêtemu Józefowi, patronowi dobrej œmierci (Katechizm
Koœcio³a Katolickiego nr 1014).

DO PRZEMYŒLENIA…
Myœli Benedykta XVI o przygotowaniu do œmierci 1
Aby moment œmierci by³ rzeczywiœcie spotkaniem, pog³êbieniem
albo – w przypadku grzechu pierworodnego lub ciê¿kiego –
odnowieniem relacji z Chrystusem, cz³owiek musi siê przygotowaæ. Choæ nie mo¿na wykluczyæ mo¿liwoœci nawrócenia
siê w ostatnim momencie ¿ycia, jednak, jak mówi Ratzinger,
„nie powinniœmy stawiaæ na ostatni¹ godzinê”, poniewa¿ przed
œmierci¹ cz³owiek mo¿e siê zmieniæ, „ale nie musi. Dusza bywa
tak przytêpiona i zatwardzia³a, ¿e nie potrafi ju¿ uwolniæ spojrzenia. W tego rodzaju sytuacjach granicznych mo¿e siê ujawniæ i przebiæ jedynie coœ, co w cz³owieku w jakiœ sposób ju¿ tkwi”2.
Normaln¹ rzecz¹ jest, i¿ budowa ¿ywej relacji miêdzy osobami potrzebuje czasu. Dlatego chrzeœcijañskie nastawienie
do œmierci ró¿ni siê tym od nastawienia osoby niewierz¹cej,
i¿ pierwszy z przekonaniem modli siê s³owami Litanii do Wszystkich Œwiêtych: „A subitanea morte, libera nos, Domine!”
1

2
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B. Kulik, Dobra œmieræ – czyli jaka? Próba odpowiedzi na pytanie na podstawie nauczania K. Rahnera, H. U. von Balthasara i J. Ratzingera – Benedykta XVI, „Poznañskie Studia Teologiczne” 31(2017), s. 105-108.
J. Ratzinger, Bóg i œwiat, s. 399-400.

(Od nag³ej i niespodzianej
œmierci, wybaw nas Panie),
podczas gdy drugi najprawdopodobniej zawo³a³by:
„Œmieræ nag³¹ i niezauwa¿aln¹ daj nam, Panie” i oczywiœcie ³agodn¹! O ile œmieræ
³agodna jest jak najbardziej
po¿¹dana, o tyle œmieræ nag³a, bez przygotowania
i œwiadomoœci spotkania
Benedykt XVI
Chrystusa, który na nas
czeka powinna byæ czymœ
absolutnie niepo¿¹danym dla wierz¹cego. Bo œmieræ ³agodna,
która nie pomaga w budowaniu relacji z Bogiem prowadzi
w pustkê3. Jest jak ³adny, przytulny przedsionek, za którym nie
ma ju¿ nic, ¿adnego salonu, w którym czeka³aby ukochana
osoba. Staje siê wiêc drog¹ donik¹d 4.
Przygotowanie jest przede wszystkim uœwiadomieniem
sobie, ¿e œmieræ i ¿ycie przynale¿¹ do siebie jak dwie strony jednego medalu5. Œmieræ staje siê wrêcz kluczem do zrozumienia
¿ycia, poniewa¿ „postawa wzglêdem œmierci decyduje zarazem
3
4

5

Ten¿e, Eschatologia – œmieræ…, s. 88. 109. 113.
Zob. I. Ziemiñski, ¯ycie wieczne. Przyczynek do eschatologii f ilozof icznej
(Wyk³ady Otwarte z Teologii Naturalnej im. J.M. Bocheñskiego OP 4),
Poznañ-Kraków 2013, s. 84.
„Jeœli bêdziemy wypieraæ siê œmierci, to nie nauczymy siê tak¿e obchodziæ
w³aœciwie z ¿yciem. ¯ycie i œmieræ nale¿¹ razem, ¿ycie mo¿e byæ udane
tylko wtedy, kiedy zdo³amy we w³aœciwy sposób wyjœæ œmierci naprzeciw”
(J. Ratzinger, Zmaganie wokó³ pytania o œmieræ i ¿ycie. Kazanie wyg³oszone
7 listopada 2004 roku na Monte Cassino dla Papieskiej Akademii Nauk,
w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne…, s. 640); „Cz³owiek ¿yje zawsze
w obliczu koñca swojego ¿ycia” (ten¿e, Œmieræ i koniec czasów, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne…, s. 319).
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o postawie wobec ¿ycia” 6. Jest tak, poniewa¿ „w przemieniaj¹cym przyjêciu umierania, które jest nieustannie obecne w jego
¿yciu, cz³owiek dojrzewa do rzeczywistego, wiecznego ¿ycia” 7.
Zaakceptowanie owego wzajemnego przenikania siê ¿ycia
i œmierci umo¿liwia nastêpnie przyjêcie wezwania do czujnoœci,
wynikaj¹cego z nieustannej bliskoœci Boga: „Pan jest blisko”
(Flp 4,5)8. Owa czujnoœæ, która jest oznak¹ przygotowania siê
na œmieræ, w praktyce zawiera wg Ratzingera-Benedykta XVI
nastêpuj¹ce elementy:
Po pierwsze: „Polega na codziennej gotowoœci do przedk³adania wiary, prawdy, sprawiedliwoœci ponad w³asn¹ korzyœæ
wyjœcia bez szwanku” 9.
Po drugie: „Œmieræ nie nastêpuje w jednym momencie, nie
dopiero na koñcu naszego istnienia, ale w za³amaniach naszego
¿ycia rozgrywa siê wydarzenie œmierci. Wszystkie te za³amania
razem sk³adaj¹ siê na nasz¹ jedn¹ œmieræ, a wiêc nie s¹ tylko
œlepymi przypadkami i markotnoœciami ani te¿ tylko œlepymi
biologicznymi incydentami, lecz ostatecznie dzia³aniem Boga
na nas, poprzez które wyrywa On nas z naszego egocentrycznego, samolubnego, egoistycznego istnienia, by nas przekszta³ciæ
wed³ug Jego obrazu. […] Oznacza to wiêc, ¿e dla cz³owieka
wszystko zale¿y od tego, by w³aœciwie uchwyciæ ruch œmierci
w swoim ¿yciu, poczynaj¹c od ma³ych blama¿y a¿ po wielkie
za³amania (zdrowotnej, cielesnej czy duchowej natury: œmieræ
ukochanych ludzi jest kawa³kiem w³asnej œmierci i tym podobne)”10.
6

7
8
9
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Ten¿e, Eschatologia – œmieræ…, s. 89. „Rozumieæ ludzkie ¿ycie oznacza
zatem rozumieæ umieranie”, (ten¿e, O teologii œmierci…, s. 277); zob. ten¿e,
Pod drugiej stronie œmierci, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne…, s. 350.
Ten¿e, Eschatologia – œmieræ …, s. 109.
Ten¿e, Œmieræ i koniec…, s. 320.
Ten¿e, Eschatologia – œmieræ…, s. 108-109; zob. tak¿e: Benedykt XVI,
Encyklika Spe salvi, nr 39.

Po trzecie: zak³ada chrzeœcijañskie prze¿ywanie niedzieli
i uczestnictwo w Eucharystii, zgodnie ze star¹ maksym¹: „Jaka
niedziela, taki dzieñ s¹du”. Jeœli z ¿ycia cz³owieka nie zniknie
niedziela, nie zniknie z niego tak¿e i Bóg. A wtedy bêdzie umia³
on odpowiedzieæ pozytywnie na niewyczerpane mi³osierdzie
Boga w godzinie œmierci11.
Po czwarte: wychowywanie i przepowiadania chrzeœcijañskie
winny uczyæ prawdy o œmierci jako przejœciu do prawdziwego
¿ycia, a poprzez to przygotowywaæ przezwyciê¿enie wszelkiego
lêku, jaki mo¿e zrodziæ siê w obliczu nadchodz¹cego koñca12.
W tym zakresie, jak stwierdzi³ Benedykt XVI, g³osicielom
S³owa Bo¿ego potrzebny jest wrêcz „rachunek sumienia”, poniewa¿ „nasze kazanie, nasze przepowiadanie jest rzeczywiœcie
w du¿ym stopniu jednostronnie nakierowane na tworzenie
lepszego œwiata, podczas gdy rzeczywiœcie lepszy œwiat prawie
wcale nie jest wspominany. Tutaj musimy zdobyæ siê na rachunek sumienia”13.
10

11
12

13

Ten¿e, O teologii œmierci…, s. 284. Choroba jako sfera œmierci: zob. ten¿e,
Eschatologia – œmieræ…, s. 96.
Zob. ten¿e, Bóg i œwiat, s. 400.
„Powiedzia³bym, ¿e chrzeœcijañskie wychowanie i kazanie winny wpajaæ
cz³owiekowi ufne przeœwiadczenie, i¿ przez œmieræ zbli¿amy siê do prawdziwego ¿ycia. Tym sposobem bêd¹ mog³y mu pomóc przezwyciê¿yæ lêk
przed nieznanym – czy przynajmniej czysto fizyczny lêk, jaki mo¿e siê tu
pojawiaæ – i zrodziæ spokój w obliczu œmierci” (tam¿e, s. 400). Konkretn¹
pomoc w przezwyciê¿aniu lêku przed œmierci¹ Benedykt XVI upatruje
w liturgii: „Bior¹c pod uwagê wrodzony lêk przed koñcem, a bardziej jeszcze
kulturê, która na ró¿ne sposoby stara siê nie dopuszczaæ do g³osu rzeczywistoœci i ludzkiego doœwiadczenia œmierci, liturgia wielkopostna z jednej
strony przypomina nam o umieraniu, ukazuj¹c potrzebê realizmu i m¹droœci, a z drugiej zachêca, byœmy przede wszystkim dostrzegli nieoczekiwan¹ nowoœæ, jak¹ wiara chrzeœcijañska wnosi w rzeczywistoœæ œmierci,
i byœmy ni¹ ¿yli” (Benedykt XVI, Homilia w Œrodê Popielcow¹…).
Ojciec Œwiêty kontynuuje: „Oczywiœcie próbuje siê otworzyæ na s³uchacza
i mówiæ to, co le¿y w zasiêgu jego horyzontu. Naszym zadaniem jest

63

Po pi¹te: ¿ycie w perspektywie zbli¿aj¹cego siê spotkania
z Bogiem i z ludŸmi po œmierci. To przekonanie Ratzingera
wydaje siê kluczowe dla rozumienia jego teologii œmierci, poniewa¿ mo¿e zostaæ potraktowane jako swoisty testament
papie¿a-teologa. Warto przytoczyæ ca³¹ odpowiedŸ Ojca Benedykta, która niejako zamyka jego Ostatnie rozmowy. S¹ to s³owa
wypowiedziane w „ostatniej fazie ¿ycia”, jak uj¹³ to P. Seewald.
Seewald zapyta³ papie¿a emeryta, czy wg niego da siê przygotowaæ na œmieræ. Ojciec Œwiêty odpowiedzia³: „Myœlê, ¿e nawet
siê musi – nie w sensie dokonywania okreœlonych aktów, ale ¿yj¹c
wewnêtrznie ku temu, ¿e kiedyœ zda siê przed Bogiem ostatni
egzamin; ¿e opuœci siê ten œwiat i bêdzie siê przed Nim, przed
œwiêtymi, przed przyjació³mi i nieprzyjació³mi; ¿e, powiedzmy,
przyjmuje siê skoñczonoœæ tego ¿ycia i wewnêtrznie dochodzi
ku temu, by stan¹æ przed obliczem Boga. […] Po prostu medytacja. Wci¹¿ wracam myœl¹ ku temu, ¿e zbli¿a siê koniec. Próbujê
przygotowaæ siê do tego, a przede wszystkim trwaæ w obecnoœci
Boga. Najwa¿niejsze w³aœciwie jest nie samo wyobra¿enie, lecz
¿ycie w œwiadomoœci, ¿e ca³a egzystencja zmierza ku spotkaniu”14.

14
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jednak tak¿e przebijanie i rozszerzanie tego horyzontu, aby móc dostrzec
to, co stanowi rzeczy ostateczne. Te rzeczy to dla wspó³czesnych ludzi
trudny orzech do zgryzienia. Jawi¹ siê jako coœ nierealnego. Ludzie chcieliby zamiast tego otrzymaæ konkretne odpowiedzi na teraz, na potrzeby
codziennoœci. Ale te odpowiedzi pozostaj¹ po³owiczne, jeœli nie pozwalaj¹
poczuæ i jakoœ rozpoznaæ, ¿e wykraczamy poza to materialne ¿ycie, ¿e jest
i s¹d, i ³aska, i wiecznoœæ. Musimy wiêc znaleŸæ nowe s³owa i sposoby, aby
umo¿liwiæ ludziom przebicie siê przez barierê skoñczonoœci” (ten¿e, Œwiat³oœæ œwiata. Papie¿, Koœció³ i znaki czasu [rozm. P. Seewald], Kraków 2011,
s. 185). Za konkretny przyk³ad szukania sposobu umo¿liwienia ludziom
„przebicia siê” przez wspomnian¹ barierê mo¿na uznaæ próbê t³umaczenia istoty ¿ycia wiecznego, jakiej papie¿ dokona³ w swojej encyklice; zob.
ten¿e, Encyklika Spe salvi, nr 10-12.
Ten¿e, Ostatnie rozmowy, [rozm. P. Seewald], Kraków 2016, s. 279.

Temat 11

Kto praktykuje miłosierdzie,
nie obawia się śmierci!
Franciszek
(1936–)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy bojê siê œmierci, czy j¹ raczej bagatelizujê?
2. Czy moje serce buntuje siê na myœl o œmierci mojej i moich
bliskich?
3. Czy i jak praktykujê mi³osierdzie?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹
(Mt 5,7)

NAUCZANIE ŒWIÊTYCH
Dziœ powiedzia³ mi Pan: Zapisz, córko Moja, te s³owa: „Wszystkim duszom, które uwielbiaæ bêd¹ to Moje mi³osierdzie i szerzyæ
jego czeœæ, zachêcaj¹c inne dusze do ufnoœci w Moje mi³osierdzie
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– dusze te w godzinê œmierci nie doznaj¹ przera¿enia. Mi³osierdzie Moje os³oni je w ostatniej walce” (œw. Siostra Faustyna
Kowalska, Dzienniczek. Mi³osierdzie Bo¿e w duszy mojej, nr 1540).

DO PRZEMYŒLENIA…
Franciszek, Kto praktykuje mi³osierdzie, nie obawia siê œmierci!,
Katecheza na Placu œw. Piotra, 27 listopada 20131
Chcia³bym dokoñczyæ katechezy poœwiêcone Credo, jakie mia³y
miejsce podczas zakoñczonego w minion¹ niedzielê Roku Wiary.
W obecnej katechezie oraz w nastêpnej chcia³bym rozwa¿yæ
kwestiê zmartwychwstania cia³a, analizuj¹c dwa jej aspekty, tak
jak je przedstawia Katechizm Koœcio³a Katolickiego, to znaczy
nasze umieranie i zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. Dziœ
zastanawiaæ siê bêdê nad pierwszym aspektem, „umieraæ
w Chrystusie”.
1. Czêsto spotykamy siê z b³êdnym spojrzeniem na œmieræ.
Œmieræ dotyczy nas wszystkich, stawia nam g³êbokie pytania,
szczególnie, gdy dotyka nas z bliska lub kiedy dotyczy dzieci,
bezbronnych w sposób, który wydaje siê nam „skandaliczny”.
Mnie zawsze dotyka pytanie dlaczego cierpi¹ dzieci, dlaczego
umieraj¹. Jeœli jest ona rozumiana jako koniec wszystkiego, to
œmieræ przera¿a, przygnêbia, przemienia siê w zagro¿enie, które rozbija wszelkie marzenia, wszelk¹ perspektywê, rozbija wszelkie relacje i przerywa wszelk¹ drogê. Dzieje siê tak, gdy traktujemy nasze ¿ycie jako czas zamkniêty miêdzy dwoma biegunami:
narodzinami a œmierci¹; jeœli nie wierzymy w perspektywê wykraczaj¹c¹ poza ¿ycie obecne, kiedy ¿yje siê tak, jakby Boga nie
by³o. Ta koncepcja œmierci jest typowa dla myœli ateistycznej,
która interpretuje istnienie jako przypadkowe znalezienie siê
1
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Tekst katechezy: https://papiez.wiara.pl/doc/1794590.Milosierdzie-wyzwala-z-leku-przed-smiercia

na œwiecie i pod¹¿anie ku
nicoœci. Ale istnieje tak¿e
ateizm praktyczny, bêd¹cy
¿yciem jedynie dla swoich
w³asnych interesów i rzeczy
doczesnych. Jeœli damy siê
ogarn¹æ tej b³êdnej wizji
œmierci, to nie mamy innego
wyboru, jak ukryæ œmieræ,
aby jej zaprzeczyæ lub j¹
bagatelizowaæ, ¿eby nas nie
przera¿a³a.

Franciszek

2. Ale wobec tego fa³szywego rozwi¹zania buntuje siê „serce”
cz³owieka, jego pragnienie nieskoñczonoœci, nostalgia za wiecznoœci¹. PrzejdŸmy wiêc do drugiego elementu: chrzeœcijañski
sens œmierci. Jeœli spojrzymy na najbardziej bolesne chwile naszego ¿ycia, kiedy straciliœmy kogoœ bliskiego – rodziców, brata,
siostrê, syna, przyjaciela – to zdajemy sobie sprawê, ¿e nawet
w dramacie utracenia danej osoby, pomimo rozdarcia roz³¹k¹,
unosi siê z serca przekonanie, ¿e nie wszystko siê skoñczy³o, ¿e
dobro dane i przyjête nie posz³o na marne. Istnieje w nas silny
instynkt, który mówi, ¿e nasze ¿ycie nie koñczy siê wraz ze œmierci¹. To prawda, nasze ¿ycie nie koñczy siê wraz ze œmierci¹.
To pragnienie ¿ycia znalaz³o prawdziw¹ i w³aœciw¹ odpowiedŸ
w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie
Jezusa daje nie tylko pewnoœæ ¿ycia po œmierci, ale rozjaœnia
tak¿e tajemnicê œmierci ka¿dego z nas. Jeœli ¿yjemy zjednoczeni
z Jezusem, wierni Jemu i woli Bo¿ej, to bêdziemy zdolni, by
z nadziej¹ i spokojem stan¹æ w obliczu przejœcia przez œmieræ.
Koœció³ faktycznie siê modli: „Choæ nas zasmuca nieunikniona
koniecznoœæ œmierci, znajdujemy pociechê w obietnicy przysz³ej
nieœmiertelnoœci”. To piêkna modlitwa Koœcio³a. Cz³owiek umiera
bowiem tak, jak ¿y³. Jeœli moje ¿ycie by³o drog¹ z Panem, ufno-

67

œci w Jego wielkie mi³osierdzie, to bêdê przygotowany, by przyj¹æ ostatni¹ chwilê mojego istnienia na ziemi, jako ostateczne
ufne powierzenie siê w Jego mi³uj¹ce rêce, oczekuj¹c na kontemplacjê twarz¹ w twarz Jego oblicza. To jest najpiêkniejsze,
co mo¿e siê nam przydarzyæ: kontemplowanie twarz¹ w twarz
oblicza Pana, widzenie Go takim, jakim jest – piêknym, pe³nym
œwiat³a, mi³oœci, czu³oœci. Zmierzamy a¿ do spotkania z Panem.
3. W tym kontekœcie mo¿emy zrozumieæ zachêtê Jezusa, byœmy
byli zawsze gotowi, czuwaj¹cy, wiedz¹c, ¿e ¿ycie na tym œwiecie
jest nam dane, by przygotowaæ siê do innego ¿ycia, ¿ycia
z Ojcem niebieskim. Prowadzi do tego droga pewna: dobre przygotowanie siê na œmieræ, bêd¹c blisko Jezusa – to jest nasze bezpieczeñstwo. Przygotowujê siê na œmieæ bêd¹c blisko Jezusa przez
modlitwê, sakramenty a tak¿e przez praktykowanie mi³osierdzia.
Pamiêtamy, ¿e jest On obecny w najs³abszych i najbardziej potrzebuj¹cych. On sam uto¿sami³ siê z nimi w s³ynnej przypowieœci o S¹dzie Ostatecznym, kiedy powiedzia³: „By³em g³odny,
a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em
przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a przyodzialiœcie
Mnie; by³em chory, a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu,
a przyszliœcie do Mnie. (…) Wszystko, co uczyniliœcie jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25,
35-36.40). Dlatego droga bezpieczna to przywrócenie sensu
chrzeœcijañskiego mi³osierdzia i braterskiego dzielenia siê, zatroszczenie siê o rany fizyczne i duchowe naszego bliŸniego.
Solidarnoœæ we wspó³odczuwaniu cierpienia i wzbudzaniu nadziei jest przes³ank¹ i warunkiem, by otrzymaæ w dziedzictwo
przygotowane dla nas Królestwo. Ten, kto praktykuje mi³osierdzie, nie obawia siê œmierci. Dobrze siê nad tym zastanówcie:
kto praktykuje mi³osierdzie nie obawia siê œmierci! Czy zgadzacie siê z tym zdaniem? [tak...!]. Wypowiedzmy to wspólnie, ¿eby
nie zapomnieæ: kto praktykuje mi³osierdzie, nie obawia siê œmierci! Jeszcze raz: kto praktykuje mi³osierdzie, nie obawia siê œmierci!
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A dlaczego nie boi siê œmierci – bo patrzy jej w oczy w ranach
braci i j¹ przezwyciê¿a mi³oœci¹ Jezusa Chrystusa.
Jeœli otworzymy bramê naszego ¿ycia i naszego serca na braci najmniejszych, to wówczas tak¿e nasza œmieræ stanie siê bram¹,
która nas wprowadzi do nieba, do b³ogos³awionej ojczyzny,
ku której zmierzamy, pragn¹c zamieszkaæ na zawsze z naszym
Ojcem, z Jezusem, Maryj¹ i œwiêtymi.
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Temat 12

Jak dalej żyć po śmierci dziecka?
Franciszek
(1936–)

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak reagujê na wiadomoœæ o œmierci dzieci?
2. Czy wiem, jak pomóc rodzicom w ¿a³obie po stracie ich
dzieci?
3. Czy mimo bólu z powodu œmierci pozwolê, aby Chrystus mnie
pocieszy³?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Wkrótce potem uda³ siê do pewnego miasta, zwanego Nain;
a szli z Nim Jego uczniowie i t³um wielki. Gdy zbli¿y³ siê do
bramy miejskiej, w³aœnie wynoszono umar³ego – jedynego syna
matki, a ta by³a wdow¹. Towarzyszy³ jej spory t³um z miasta.
Na jej widok Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i rzek³ do niej: „Nie p³acz!”
Potem przyst¹pi³, dotkn¹³ siê mar – a ci, którzy je nieœli, stanêli
– i rzek³: „M³odzieñcze, tobie mówiê wstañ!” Zmar³y usiad³
i zacz¹³ mówiæ; i odda³ go jego matce (£k 7,11-15).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
Poniewa¿ „za wszystkich umar³ Chrystus i... ostateczne 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 zapragnê³yby wyraŸnie chrztu, gdyby wiedzia³y o jego koniecznoœci (Katechizm
Koœcio³a Katolickiego nr 1260).
Jeœli chodzi o dzieci zmar³e bez chrztu, Koœció³ mo¿e tylko
polecaæ je mi³osierdziu Bo¿emu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzêdu pogrzebu. Istotnie, wielkie mi³osierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (por.
1 Tm 2,4), i mi³oœæ Jezusa do dzieci, która kaza³a Mu powiedzieæ: „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
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego nr 1261).

DO PRZEMYŒLENIA…
Franciszek, Prawo do p³aczu, Katecheza na Placu œw. Piotra,
17 czerwca 20151
Dziœ w cyklu katechez o rodzinie nasz¹ bezpoœredni¹ inspiracj¹
bêdzie epizod opowiedziany przez ewangelistê £ukasza, którego
przed chwil¹ wys³uchaliœmy (£k 7,11-15). Jest to scena bardzo
wzruszaj¹ca, która pokazuje nam wspó³czucie Jezusa dla osoby
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cierpi¹cej — w tym wypadku wdowy, która straci³a jedynego
syna – i pokazuje nam równie¿ w³adzê Jezusa nad œmierci¹.
Œmieræ jest doœwiadczeniem, które spotyka wszystkie rodziny
bez wyj¹tku. Stanowi czêœæ ¿ycia; a jednak kiedy œmieræ dotyczy
osób bliskich, nigdy nie wydaje siê nam naturalna. Dla rodziców prze¿ycie w³asnych dzieci jest czymœ szczególnie bolesnym,
sprzecznym z podstawow¹ natur¹ relacji nadaj¹cych sens rodzinie. Utrata syna lub córki niejako zatrzymuje czas: otwiera
otch³añ, która poch³ania przesz³oœæ, a tak¿e przysz³oœæ. Œmieræ,
która zabiera ma³e dziecko lub m³odego cz³owieka, jest policzkiem dla obietnic, darów i poœwiêceñ z mi³oœci, z radoœci¹ sk³adanych ¿yciu, które z nas siê urodzi³o. Bardzo czêsto na Mszê
œw. do Domu œw. Marty przychodz¹ rodzice ze zdjêciem swojego dziecka, syna lub córki, bardzo ma³ych lub starszych, i mówi¹
mi: «odszed³, odesz³a». A ich spojrzenie jest pe³ne bólu. Œmieræ
porusza, a kiedy odchodzi dziecko, porusza g³êboko. Ca³a rodzina jest jakby sparali¿owana, oniemia³a. Czegoœ podobnego
doznaje równie¿ dziecko, które zostaje samo z powodu straty
jednego z rodziców lub obojga. To pytanie: „A gdzie jest tato?
Gdzie jest mama?” – „Jest w niebie.” – „A dlaczego go nie
widzê?”. To pytanie zag³usza lêk w sercu dziecka, które zostaje
samo. Pustka spowodowana przez opuszczenie, której doœwiadcza, jest tym bardziej niepokoj¹ca, ¿e nie ma ono wystarczaj¹cego baga¿u doœwiadczeñ, by „nazwaæ” to, co siê sta³o. „Kiedy wróci
tato? Kiedy wróci mama?”. Co odpowiedzieæ, kiedy dziecko
cierpi? Taka jest œmieræ w rodzinie.
W takich przypadkach œmieræ jest jak czarna dziura, która
powstaje w ¿yciu rodzin i dla której nie potrafimy znaleŸæ ¿adnego wyt³umaczenia. A niekiedy wrêcz obci¹¿a siê win¹ Boga.
Ile osób – ja je rozumiem – gniewa siê na Boga, bluŸni: „Dlaczego zabra³eœ mi syna, córkê? Boga nie ma, Bóg nie istnieje!
1

Tekst katechezy: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/audiencje/ag_17062015.html
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Dlaczego to zrobi³?”. Ile¿ razy s³yszeliœmy te s³owa. A ten gniew
jest po trosze tym, co p³ynie z serca doznaj¹cego wielkiego bólu;
strata syna lub córki, taty lub mamy jest wielkim bólem. Wydarza
siê to nieustannie w rodzinach. W takich przypadkach, powiedzia³em, œmieræ jest prawie jak wyrwa. Lecz œmieræ fizyczna ma
„wspólników”, którzy s¹ jeszcze gorsi ni¿ ona, a nazywaj¹ siê:
nienawiœæ, zawiœæ, pycha, sk¹pstwo; jednym s³owem, grzech
œwiata, który pracuje dla œmierci i sprawia, ¿e jest ona jeszcze
bardziej bolesna i niesprawiedliwa. Uczucia rodzinne wydaj¹ siê
nieuchronnymi i bezbronnymi ofiarami tych pomocniczych
si³ œmierci, które towarzysz¹ dziejom cz³owieka. Pomyœlmy
o absurdalnej „normalnoœci”, z jak¹ – w pewnych momentach
i w pewnych miejscach – wydarzenia dodaj¹ce grozy œmierci
wywo³ywane s¹ przez nienawiœæ i obojêtnoœæ innych istot ludzkich. Niech Pan nas uchroni od przyzwyczajenia siê do tego!
W ludzie Bo¿ym, dziêki ³asce Jego wspó³czucia ofiarowanej
w Jezusie, liczne rodziny dowodz¹ swoimi czynami, ¿e œmieræ
nie ma ostatniego s³owa: jest to prawdziwy akt wiary. Za ka¿dym razem kiedy rodzina w ¿a³obie – nawet straszliwej – znajduje si³ê, by zachowaæ wiarê i mi³oœæ, ³¹cz¹ce nas z tymi, których kochamy, ju¿ teraz nie pozwala œmierci, by zabra³a wszystko. Na mrok œmierci nale¿y zareagowaæ wiêkszym wysi³kiem
mi³oœci. „Bo¿e mój, rozjaœnij moje ciemnoœci!”, mówi wieczorna
liturgia. W œwietle zmartwychwstania Pana, który nie opuszcza
nikogo z tych, których Ojciec Mu powierzy³, mo¿emy pozbawiæ
œmieræ jej „oœcienia”, jak mówi³ aposto³ Pawe³ (1 Kor 15,55);
mo¿emy nie pozwoliæ, by zatru³a nasze ¿ycie, by unicestwi³a
nasze uczucia, by wtr¹ci³a nas w najmroczniejsz¹ otch³añ.
W tej wierze mo¿emy siê nawzajem pocieszaæ, wiedz¹c,
¿e Pan zwyciê¿y³ œmieræ raz na zawsze. Nasi bliscy nie zniknêli
w mrokach nicoœci: nadzieja daje nam pewnoœæ, ¿e s¹ oni w dobrych i silnych rêkach Boga. Mi³oœæ jest silniejsza od œmierci. Dlatego drog¹ jest pog³êbianie mi³oœci, umacnianie jej, a mi³oœæ zachowa nas a¿ do dnia, w którym ka¿da ³za bêdzie osuszona, kiedy
„œmierci ju¿ nie bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu” (Ap 21,4).
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Jeœli pozwolimy, by podtrzymywa³a nas ta wiara, doœwiadczenie
¿a³oby mo¿e zrodziæ silniejsz¹ solidarnoœæ wiêzi rodzinnych,
nowe otwarcie na ból innych rodzin, nowe braterstwo z rodzinami, które rodz¹ siê i odradzaj¹ w nadziei. To w³aœnie rodzenie
siê i odradzanie w nadziei daje nam wiara. A chcia³bym podkreœliæ ostatnie zdanie z Ewangelii, której dziœ wys³uchaliœmy (por.
£k 7,11-15). Ewangelia mówi, ¿e po wskrzeszeniu m³odzieñca,
syna matki, która by³a wdow¹, „Jezus odda³ go jego matce”. I to
jest nasz¹ nadziej¹! Wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli,
Pan nam odda i spotkamy siê z nimi. Ta nadzieja nie zawodzi!
Pamiêtajmy dobrze o tym geœcie Jezusa: „odda³ go jego matce”
– Pan uczyni tak ze wszystkimi naszymi bliskimi krewnymi!
Ta wiara chroni nas przed nihilistyczn¹ wizj¹ œmierci, jak
równie¿ przed fa³szywymi pociechami œwiata, aby prawdzie
chrzeœcijañskiej „nie zagra¿a³o pomieszanie z mitologiami
ró¿nego typu”, by nie uleg³a przes¹dnym rytua³om, starym lub
nowoczesnym (por. Benedykt XVI, rozwa¿anie na Anio³ Pañski
2 listopada 2008 r.). Dziœ konieczne jest, by pasterze i wszyscy
chrzeœcijanie wyra¿ali w sposób bardziej konkretny sens wiary
w odniesieniu do doœwiadczenia ¿a³oby w rodzinie. Nie nale¿y
negowaæ prawa do p³aczu – musimy p³akaæ w ¿a³obie – równie¿
Jezus „zap³aka³” i „wzruszy³ siê w duchu” w obliczu g³êbokiej
¿a³oby rodziny, któr¹ mi³owa³ (J 11,33-37). Mo¿emy jednak
korzystaæ z prostego i wyrazistego œwiadectwa wielu rodzin, które
potrafi³y w niezwykle trudnym momencie przejœcia œmierci dostrzec równie¿ bezpieczne przejœcie Pana, ukrzy¿owanego
i zmartwychwsta³ego, z Jego nieodwo³aln¹ obietnic¹ wskrzeszenia zmar³ych. Wysi³ek mi³oœci Boga jest potê¿niejszy ni¿
dzia³anie œmierci. I tej mi³oœci, w³aœnie tej mi³oœci aktywnymi
„wspólnikami” musimy siê stawaæ przez nasz¹ wiarê! I pamiêtajmy o geœcie Jezusa: „Jezus odda³ go jego matce”, i to samo
uczyni ze wszystkimi naszymi bliskimi i z nami, kiedy siê spotkamy, kiedy œmieræ bêdzie w nas ostatecznie zwyciê¿ona. Ona
jest zwyciê¿ona przez krzy¿ Jezusa. Jezus odda nas wszystkich
rodzinie!
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PATRONKI DOBREJ ŒMIERCI
zwane Apostolstwem Dobrej Œmierci (ADS) jest zrzeszeniem
modlitewnym, które przypomina o pilnej koniecznoœci dobrego
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Górka Klasztorna, 89-310 £ob¿enica
tel. 67 286 00 38
e-mail: biuroapostolstwo@gmail.com, www.apostolstwo.pl
facebook.com/apostolstwo dobrej œmierci
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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
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która jest nadziej¹ Twojego Koœcio³a.
Spraw, aby przez Koœció³
zaliczony do grona œwiêtych,
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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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