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KOCHAnI CZCICIeLe MAtKI BOżeJ BOLeSneJ 
PAtROnKI DOBReJ ŚMIeRCI

„Kto ma nadzieję, ten ma przyszłość”. te pełne otuchy słowa Bene-
dykta XVI skłoniły nas do poświęcenia tegorocznych Materiałów 
formacyjnych ADS cnocie chrześcijańskiej nadziei. Jest ona bowiem 
tym Bożym darem, który pozwala nam nie rozdrapywać starych 
ran przeszłości i nie ulegać trudom teraźniejszości, lecz pomaga 
z podniesioną głową spoglądać w przyszłość – czyli w to, co Bóg dla 
nas przygotował. Jego plany są pełne miłości i pokoju, ale zauwa-
ży to tylko ten, kto Jezusa Chrystusa i Jego Matkę pokocha, i kto 
im zaufa. na zaufaniu Bożej miłości opiera się, jak na skale, nasza 
chrześcijańska nadzieja, która – właśnie ze względu na swój boski 
charakter – zawieść nas nie może (por. Rz 5, 5).

nadzieja zatem nie jest matką głupich, jak zwykliśmy powtarzać 
w trudnych sytuacjach, lecz matką ludzi roztropnych, bo rozpo-
znających swoim rozumem istnienie Boga. nadzieja, mimo że jest 
nieustannie zagrożona przez naszą zuchwałość z jednej strony, 
a rozpacz z drugiej, jednak będąc nieustanie podtrzymywaną przez 
Jezusa Chrystusa – dawcę nadziei, jest w stanie ostać się pośród naj-
większych życiowych burz. nie niszczy jej nawet śmierć, gdyż obiet-
nica naszego zmartwychwstania sprawia, że nawet cmentarze stają 
się miejscem nadziei. Dzięki dobroci Boga wszyscy mamy prawo 
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do nadziei! Od nas zależy tylko, czy będziemy nadzieję pielęgnować 
– a dokonuje się tego modląc się! Kto się modli, ten ma nadzieję 
nie tylko na dobrą przyszłość dla siebie, ale i dla innych – także dla 
tych, którzy już odeszli i potrzebują naszej pomocy w godzinie sądu 
po śmierci i w czyśćcu. Dlatego róbmy wszystko, by uchwycić się 
nadziej jak niezniszczalnej kotwicy (por. Hbr 6, 18-19), która łódź 
naszego życia utrzymuje na falach codzienności.

Kochani! Wiele trudnych spraw próbuje zaatakować naszą na-
dzieję, jednak nie możemy być ślepi na te wydarzenia, które na-
szą nadzieję podtrzymują i umacniają. Jednym z nich jest Jubileusz 
35-lecia Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce, który przeżywamy 
w 2022 roku. Dziękujmy Bogu za dotychczasowe zaangażowanie 
kapłanów, osób zakonnych, zelatorów, członków i przyjaciół ADS. 
niech to, co do tej pory Bóg zdziałał w nas i przez nas pomoże 
nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dlatego my, Wasi duszpaste-
rze, prosimy Was: przyjmijcie kolejny zeszyt naszych Materiałów 
formacyjnych ADS i uczyńcie go lekturą wspólnotową i osobistą, 
aby cnota nadziei pomogła nam wszystkim przezwyciężyć wszel-
kie zniechęcenie i rozpacz. życzymy Wam owocnej lektury i z serca 
błogosławimy na czas wspólnego świętowania naszego Roku Jubi-
leuszowego.

    Duszpasterze Apostolstwa
    Górka Klasztorna

Materiały formacyjne można zamówić
w biurze ADS w Górce Klasztornej
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy zgadzam się z powiedzeniem: „nadzieja jest matką głupich”?
2. Czym dla mnie jest nadzieja?
3. Czy wiem, jak nadzieję tłumaczy Biblia?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawio-
na Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest  
bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus  
pośród was – nadzieja chwały (Kol 1, 26-27).

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej 
nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, je-
den chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] 
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (ef 4, 4-6).

nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
nadzieja chrześcijańska podejmuje i wypełnia nadzieję narodu wy-
branego, mającą swoje źródło i wzór w nadziei Abrahama, który 

Temat 1.

Nadzieja matk¹ głupich?
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w Izaaku został napełniony obietnicami Boga i oczyszczony przez 
próbę ofiary (por. Rdz 17, 4-8; 22, 1-18). „On to wbrew nadziei  
uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów” (Rz 4, 18)  
(Katechizm Kościoła Katolickiego1, nr 1819).

nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania 
Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw. Błogosławieństwa wznoszą 
naszą nadzieję do nieba jako do nowej Ziemi Obiecanej; wytyczają 
jej drogę przez próby, które czekają uczniów Jezusa. Bóg jednak, 
przez zasługi Jezusa Chrystusa i Jego męki, zachowuje nas w na-
dziei, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5) […] (Katechizm Kościoła 
Katolickiego, nr 1820).

DO PRZeMYŚLenIA…
Zob. Cz.S. Bartnik, Nadzieja, w: tenże, Dogmatyka katolicka, t. 2, 
Lublin 2012, s. 569-573.

Potoczne przysłowie: „nadzieja matką głu pich” jest albo prowoka-
cyjne, albo po prostu niemądre. Jest w nim odrobina racji jedynie 
w przypadkach pseudonadziei, nadziei fałszywej, naiw nej, infantyl-
nej, mającej pokryć ludzką bezmyślność, niefrasobliwość, niedba-
łość, lenistwo lub nieodpowiedzialność, najczęściej gdy ktoś liczy 
na powodzenie sprawy bez wysiłku, starań i przygotowań. tymcza-
sem na dzieja jest podstawową strukturą naszego wysiłku a nie bez-
czynności. Każdy czyn osoby myślącej choćby o najbliższej przy-
szłości jest osadzony na nadziei, że jest dobrze ukierun kowany ku 
przyszłości, że ma siłę przezwyciężenia bezwładu rzeczy, że przynie-
sie pożądany owoc, że osiągnie zamierzony cel, że odmieni nasz los 
na lepszy, choćby minimalnie. Kiedy ktoś wyrusza w drogę i stawia 

1 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1997, www.kate-
chizm.opoka.org.pl.
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pierwszy krok, to w nadziei, że postawi drugi i następne, aż do celu 
dro gi. Z nadzieją człowiek żyje, myśli, miłuje, szuka, pyta, pracuje, 
marzy, cierpi, modli się, uczy, wychowuje, leczy, umiera... W tym 
duchu pisał św. Paweł: „Oracz ma orać w nadziei, a młocarz – młó-
cić w nadziei” (1 Kor 9, 10). nadzieja jest posta wą dotyczącą całego 
człowieka, która zwrócona jest ufnie ku pozytywnym rezultatom 
swoich działań i ku pomyślnej sytuacji życia w przyszłości, bliższej 
i dalszej. nadzieja stanowi niezgłębioną tajemnicę człowieka w hi-
storii. Wielkie misterium nie da się wyrazić w języku tak po prostu. 
Dlatego do mówienia o nadziei w Biblii używano wielu terminów.

Stary testament nie miał jednej nazwy na oznaczenie misterium 
na dziei. Było ono oddawane różnymi słowami, które oznaczały: 
być nastawionym na coś w przyszłości, trwać w czymś, spodziewać 
się, czekać na coś, czuwać, nasłuchiwać, oczekiwać, czyhać, czekać 
na okazję, ufać, że stanie się coś szczególnie pomyślnego, ubezpie-
czyć się, szukać wyjścia z niebezpieczeństwa. 

Wszystkie te terminy Septuaginta, czyli przekład Starego testa-
mentu na język grecki, tłumaczyła przeważnie jako: mieć nadzieję, 
spodziewać się (łac. sperare) i nadzieja (łac. spes), a czasem jako: 
ufne czekanie, oczeki wanie, trwanie w jakimś celu.

Podobnie i w nowym testamencie używa się różnych terminów, 
by wyrazić nadzieję. Dopiero św. Paweł, żyd i hellenista, skoncen-
trował się, a za nim autorzy jego szkoły, na słowie greckim: elpis, 
elpidzein (łac. spes, sperare).

W nowym testamencie nadzieja mesjańska już się spełniła 
w wyda rzeniu Jezusa z nazaretu, lecz nie zakończyła się bynajmniej, 
a raczej rozwarła się jeszcze bardziej ku przyszłości eschatologicz-
nej. Historyczne wydarzenie Jezusa Chrystusa jest Rzeczywistym 
Początkiem nadziei eschatologicznej i Ikoną nadziei Wiecznej, 
„Pełnej nadziei” (ef 4, 4). Chrystus jest uosobieniem nadziei zbaw-
czej: „tą tajemnicą jest Chrystus – nadzieja chwały” (Kol 1, 27; por. 
1 tm 1, 1). nadzieja rozwija się w królestwie Bożym, które w realnej 
postaci historycznej nadeszło wraz z Jezusem, ale jest gigantycznym 
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procesem mesjańskim i zbawczym ku wieczności. W nim Chrystus 
przyniósł każdemu człowiekowi nadzieję na zmartwychwstanie, 
wniebowstąpienie i wieczną chwałę „na wyżynach nie bieskich”  
(ef 2, 6; por. Mk 13, 24 nn.; Rz 6, 3 nn.; 2 Kor 5, 14-15).

Przedmiotem nadziei jest zbawienie w pełnym i ostatecznym 
rozumieniu (Rz 5, 9; 8, 23; 2 tes 2, 13), wieczne życie duszy i ciała  
(1 Kor 15, 22; Ga 6, 8; tt 1, 2; 3, 7), zmartwychwstanie (1 Kor  
15, 19; Flp 3, 21), ostateczna sprawiedliwość i świętość (Ga 5, 5;  
ef 1, 17-18) oraz uczestnictwo w chwale trójcy Świętej (Rz 5, 2.17; 
8, 18). Słowem – człowiek wierzący w Chrystusa jako jednostka 
i jako Kościół uniwersalny odziedziczy wszystkie obietnice Boże 
od początku świata.

Polska nazwa „nadzieja” wywodzi się zapewne od rdzenia „dziać”, 
starsze: „dziajać” – dziać się, działać, czynić, łac. facere. „nadziać”, 
„nadziejać”, „spodziać się” oznacza „czynić coś”, „naczynić czegoś 
na przyszłość”, „sprawiać coś na przyszłość”. W każdym razie spo-
tykają się tu dwa elementy: działanie człowieka i ukierunkowanie 
na podstawowy cel przyszły. Dlatego u podstaw nadziei leżą: dzia-
łanie i jego wynik, wysiłek i rezultat, dą żenie i osiągnięcie trwałe. 
Czasami nadzieje łączy się też z takimi postawami człowieka jak: 
czekać, czaić się, oczekiwać, wypatrywać, trwać w intencji, ufać 
w po myślność i inne. 

nadzieja jest związana z tym, że człowiek żyje w czasie, dlatego 
„teraz” stara się robić to, co „potem” ma przynieść dobre skutki, 
rezultaty, owoce, wyniki. Bez nadziei nie byłoby żadnego działa-
nia, ruchu, czasu, dziania się, logiki zmian i nie istniałby rozumny 
i wolny świat ludzi. Dopóki żyjemy na ziemi, to zawsze doświad-
czamy jakieś niepewności, bo nie wiemy, czy to co zamierzamy 
osiągnąć uda się czy nie, osiągniemy sukces, czy poniesiemy fiasko.  
ta niepewność skończy się dopiero po naszej śmierci, w wieczno-
ści, w której nie będzie miejsca na nadzieję, bo wszystko będzie już 
„zawsze teraz”.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy wiem czym jest cnota nadziei?
2. W czym zakorzeniona jest cnota nadziei?
3. Czy modlę się o cnotę nadziei?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny 
jest zaufania ten, który dał obietnicę (Hbr 10, 23).

Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, 
do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełnili-
śmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradza-
jące i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie  
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedli-
wieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego  
(tt 3, 4-6).

Temat 2.

Cnota nadziei chrześcijańskiej
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako na-
szego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokłada-
jąc ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych 
siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. „trzymajmy się nie-
wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, 
który dał obietnicę” (Hbr 10, 23). On „wylał na nas obficie Ducha 
Świętego przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, 
uspra wiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia 
wiecznego” (tt 3, 6-7) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1817).

Cnota nadziei odpowiada dążeniu do szczęścia, złożonemu 
przez Boga w sercu każdego człowieka; podejmuje ona te oczekiwa-
nia, które inspirują dzia łania ludzi; oczyszcza je, by ukierunkować 
je na Królestwo niebieskie; chroni przed zwątpieniem; podtrzy-
muje w każdym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu szczę-
ścia wiecznego. żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi 
do szczęścia miłości (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1818). 

DO PRZeMYŚLenIA…
Zob. Cz.S. Bartnik, Nadzieja. Cnota teologalna, w: tenże, Dogma-
tyka katolicka, t. 2, Lublin 2012, s. 573-574.

nadzieja jako cnota teologalna, tzn. boska, druga po wierze i z niej 
wypływająca, jest oczekiwaniem zbawienia, spodziewaniem się go 
i dążeniem do niego, z pomocą Bożą. Dążenie to może mieć formę 
naj bardziej czystą, kiedy się je realizuje z miłości do Boga i z tęsk-
noty za nim, a także formę raczej wtórną, kiedy dąży się do zba-
wienia tylko z poczucia obowiązku lub dla szczęścia własnego. 
Oczywiście, szlachetny jest także motyw wspólnotowy: zbawienie 
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we wspólnocie i dla wspólnoty. nadzieja jest darem trójcy Świętej, 
pochodzącym z góry, ale znajdują cym odpowiedź ze strony osoby 
ludzkiej, indywidualnej i społecznej, któ ra podejmuje w sobie de-
cyzję nadziei, wykonuje jej akty, kształtuje jej postawę i atmosferę, 
a następnie formuje według niej swoje życie religij ne, praktyczne 
i duchowe.

nadzieja jest zakorzeniona w wierze. List do Hebrajczyków 
określa jedną przez drugą: „Wiara jest poręką tych dóbr, których 
się spodziewa my, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzi-
my” (Hbr 11, 1). Wiara to intencja uznawania realności obietnicy 
objawionych przez Jezusa Chrystusa, a to jest jednocześnie – dzięki 
łasce – poręką, że dobra wieczne osiągniemy. nadzieja ma jed nak 
dwie perspektywy: przyszłą, podstawową, według której osiągniemy 
zbawienie w ostatecznej przyszłości, oraz perspektywę wtórną, te-
raźniejszościową, według której, mamy nadzieję, że już teraz dzieje 
się rzeczywi stość zapowiadająca zbawienie wieczne, np. że chrzest 
zgładził nasze grze chy, że łaska Boża jest realnym zarodkiem życia 
wiecznego, że Opatrz ność Boża realizuje pozytywny plan zbawczy 
dla nas, choć według nasze go postrzegania wszystko wydaje się 
„antynadziejne”.

Ogólnie nadzieję teologiczną określamy jako zdolność człowie-
ka do spodziewania się – z pomocą Ducha Świę tego – osiągnię-
cia życia wiecznego i zarazem działającą w tym kierunku według 
Chrystusa „aż do końca” (Hbr 6, 11). Środowiskiem nadziei uni-
wersalnej jest Kościół jako pielgrzymujący lud Boży (KK 8, 12, 48; 
KDK 1, 93). Uosobieniem nadziei jest Jezus Chrystus: „Jesteśmy 
ciałem Gło wy, w której jest już zrealizowane to, czego oczekujemy” 
(św. Augustyn, Sermo 157, 3). nadzieja jest więc relacją między 
Chrystusem a nami. nie jest ona jedynie czymś teoretycznym, ale 
i praktycznym. Przez postawę nadziei człowiek realnie prze mienia 
siebie, społeczność i świat.
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nadzieja jest to zasada życia, motyw naszych decyzji, działań 
i idei, tworzywo budowy najwspanialszej osobowości chrześcijań-
skiej, a wreszcie postawa najwyższego na świecie optymi zmu ist-
nienia i życia. Św. tomasz z Akwinu uczył, że modlitwa jest gło-
sem nadziei. W każdym razie modlitwa i nadzieja warunkują się 
wzajemnie. Kto ma nadzieję, ten się modli, a kto się modli, ten ma 
nadzieję!
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy wiążę nadzieję życia wiecznego z Jezusem Chrystusem?
2. Czy wiem, dlaczego Jezusa Chrystusa przedstawia się jako filo-

zofa i pasterza?
3. Co jest moją osobistą „ciemną doliną”, w której potrzebuję  

światła nadziei?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych 
ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną 
doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. twój kij i twoja laska 
są tym, co mnie pociesza. tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim 
po najdłuższe czasy (Ps 23[22], 1-4. 6).

Temat 3.

Jezus Chrystus – Ten, który  
daje nadzieję życia wiecznego



14

A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju 
w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję 
(Rz 15, 13).

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy 
bardziej od wszystkich ludzi godni politowania (1 Kor 15, 19).

nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
[…] Człowieczeństwo pozostawione swoim własnym siłom nie ma 
dostępu do „domu Ojca” (J 14, 2), do życia i do szczęścia Bożego. 
Jedynie Chrystus mógł otworzyć człowiekowi taki dostęp: „Jako 
nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umoc-
nić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego Ciała również tam  
wejdziemy” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 661).

Być świadkiem Chrystusa – to znaczy być „świadkiem Jego 
zmartwychwstania” (Dz 1, 22), „z nim jeść i pić po Jego zmar-
twychwstaniu” (Dz 10, 41). Chrześcijańska nadzieja na zmartwych-
wstanie jest cała naznaczona doświadczeniem spotkań z Chrystu-
sem Zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy jak On, z nim 
i przez niego (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 995).

DO PRZeMYŚLenIA…
Benedykt XVI, encyklika Spe salvi, Watykan 30. 11. 2007, nr 1. 6.

Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam 
dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić 
czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można 
przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy 
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być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. 
W tym kontekście rodzi się od razu pytanie: jakiego rodzaju jest ta 
nadzieja? […] I o jaką chodzi tu pewność? […]

Sarkofagi z początków chrześcijaństwa obrazują to pojmowanie 
nadziei, bowiem w obliczu śmierci pytanie o sens życia jest nieunik-
nione. Postać Chrystusa przedstawiają na antycznych sarkofagach 
przede wszystkim dwa obrazy: filozofa i pasterza. na ogół filozofia 
nie była wówczas rozumiana jako trudna dyscyplina akademicka, 
jak przedstawia się ją dzisiaj. Filozof był raczej tym, który potra-
fił nauczać podstawowej sztuki: sztuki bycia prawym człowiekiem, 
sztuki życia i umierania. Oczywiście, ludzie od dawna zdawali so-
bie sprawę, że wielu z tych, którzy podawali się za filozofów, za mi-
strzów życia, było jedynie szarlatanami, dla których nauka była  
tylko źródłem utrzymania, podczas gdy o prawdziwym życiu nie 
mieli nic do powiedzenia. tym bardziej poszukiwano prawdziwe-
go filozofa, który rzeczywiście potrafiłby wskazać drogę życia. Pod  
koniec trzeciego wieku po raz pierwszy spotykamy w Rzymie, 
na sarkofagu pewnego dziecka, w scenie wskrzeszenia Łazarza,  
postać Chrystusa jako prawdziwego filozofa, który w jednej ręce 
trzyma ewangelię a w drugiej kij wędrowca, typowy dla filozofa. 
Za pomocą tej laski zwycięża śmierć; ewangelia niesie w sobie  
prawdę, jakiej wędrowni filozofowie daremnie szukali. W tym  
obrazie, który długo powracał w sztuce sarkofagowej, jawi się to,  
co zarówno ludzie wykształceni, jak i prości odnajdywali w Chry-
stusie: On mówi nam, kim w rzeczywistości jest człowiek i co  
powinien czynić, aby prawdziwie być człowiekiem. Wskazuje nam 
drogę, a tą drogą jest prawda. On sam jest jedną i drugą, a zatem  
jest także życiem, którego wszyscy poszukujemy. On też wskazuje 
drogę poza granicę śmierci. tylko ten, kto to potrafi, jest prawdzi-
wym nauczycielem życia. to samo jawi się w wizerunku pasterza. 
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Jak w obrazie filozofa, tak też w postaci pasterza pierwotny  
Kościół mógł nawiązać do modeli istniejących w sztuce rzymskiej. 
W niej pasterz był zazwyczaj wyobrażeniem marzenia o życiu spo-
kojnym i prostym, jakiego pragnęli ludzie żyjący w wirze wielkiego 
miasta. teraz jednak obraz ten był odczytywany w nowej scenerii, 
która nadawała mu głębsze znaczenie: „Pan jest moim pasterzem, 
nie brak mi niczego [...] Chociażbym chodził ciemną doliną, zła  
się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną” (Ps 23 [22], 1.4). Prawdziwym 
pasterzem jest ten, który zna także drogę, która wiedzie przez do-
linę śmierci; ten, który nawet na drodze całkowitej samotności, 
na której nikt nie może mi towarzyszyć, idzie ze mną i prowadzi 
mnie, abym ją pokonał. On sam przeszedł tę drogę, zszedł do kró-
lestwa śmierci, a zwyciężywszy śmierć, powrócił stamtąd, aby teraz 
towarzyszyć nam i by dać nam pewność, że razem z nim można tę 
drogę odnaleźć. Świadomość, że istnieje ten, kto również w śmier-
ci mi towarzyszy i którego „kij i laska dodają mi pociechy”, tak  
że „zła się nie ulęknę” (por. Ps 23, 4), stała się nową „nadzieją” 
wschodzącą w życiu wierzących.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy poddaję się narzekaniu, smutkowi i beznadziei?
2. Czy modlę się o odwagę?
3. Czy chcę nieść nadzieję innym?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła  
Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. […] Ze strachu  
przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś prze-
mówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie  
Jezusa Ukrzyżowanego. nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak po-
wiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko  
i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się  
przed wami do Galilei. tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedzia-
łem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką  
radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom (Mt 18, 1-8).

Temat 4.

Prawo do nadziei
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi 
siłami odpo wiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Powinien 
mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia Mu miło-
ści i do działania zgodnie z przykaza niami miłości. nadzieja jest  
ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiają-
cego oglądania Boga; jest także lękiem przed obrażeniem mi łości 
Bożej i spowodowaniem kary (Katechizm Kościoła Katolickiego,  
nr 2090). 

„nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głę-
bokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic 
niemożliwego. Jeśli nasz rozum przyjmie myśl o Bożej wszechmocy, 
z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie 
przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co największe, najbar-
dziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne 
prawa natury” (Katechizm Rzymski, 1, 2, 13.) (Katechizm Kościoła 
Katolickiego, nr 274).

DO PRZeMYŚLenIA…
Franciszek, Homilia w Wigilię Paschalną, Watykan 11.04.2020.

„Po upływie szabatu” (Mt 28, 1) kobiety poszły do grobu. W ten 
sposób rozpoczęła się ewangelia tej świętej Wigilii, od szabatu. Jest 
to dzień triduum Paschalnego, który najbardziej zaniedbujemy, 
ogarnięci gorączkowym oczekiwaniem na przejście od piątkowego 
krzyża do niedzielnego alleluja. Jednak w tym roku, bardziej niż 
kiedykolwiek zauważamy Wielką Sobotę, dzień wielkiego milcze-
nia. Możemy dostrzec swoje odbicie w uczuciach kobiet tego dnia. 
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Podobnie jak my, miały w oczach dramat cierpienia, nieoczekiwanej  
tragedii, która wydarzyła się nazbyt szybko. Widziały śmierć i miały 
śmierć w swoich sercach. Cierpieniu towarzyszył lęk: czy i je czeka 
taki sam koniec jak Mistrza? A ponadto obawy o przyszłość, wszyst-
ko trzeba odbudować. Zraniona pamięć, przytłumiona nadzieja. 
Dla nich, podobnie jak dla nas, była to najciemniejsza godzina.

Ale w tej sytuacji kobiety nie dają się obezwładnić. nie poddają 
się mrocznym siłom narzekań i żalu, nie zamykają się w pesymi-
zmie, nie uciekają od rzeczywistości. W szabat czynią coś prostego 
i niezwykłego: w swoich domach przygotowują wonności, by nama-
ścić ciało Jezusa. nie wyrzekają się miłości; w mrokach swoich serc 
rozpalają miłosierdzie. Matka Boża, w sobotę, w dniu, który będzie 
Jej poświęcony, modli się i żywi nadzieję. Stając przed wyzwaniem 
cierpienia, pokłada ufność w Panu. te niewiasty, nie wiedząc o tym, 
przygotowały w ciemnościach tamtego szabatu „świt pierwszego 
dnia tygodnia”, dnia, który zmieni historię. Jezus, jak ziarno złożo-
ne w glebie, miał sprawić, że na świecie wypuści pąki nowe życie;  
a kobiety, modlitwą i miłością, pomogły by zakwitła nadzieja. Iluż 
osób, w przeżywanych przez nas smutnych dniach, czyniło to i czy-
ni jak te niewiasty zasiewające pędy nadziei! Poprzez drobne gesty 
troski, uczucia, modlitwy.

O świcie kobiety idą do grobu. tam anioł mówi im: „Wy się 
nie bójcie! … nie ma Go tu, bo zmartwychwstał” (ww. 5-6). Stojąc  
przed grobem słyszą słowa życia... A potem spotykają Jezusa, 
sprawcę nadziei, który potwierdza wieść i mówi: „nie bójcie się”  
(w. 10). Nie lękajcie się, nie bójcie się: oto obwieszczenie nadziei. Jest 
to wieść dla nas dzisiaj. Dzisiaj! Są to słowa, które Bóg powtarza 
nam w nocy, której doświadczamy.

tej nocy zdobywamy podstawowe prawo, które nie zostanie nam 
zabrane: prawo do nadziei. Jest to nadzieja nowa, żywa, pochodząca 
od Boga. nie jest to zwykły optymizm, nie jest to poklepywanie 
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po plecach ani też okolicznościowe dodanie otuchy, nie przelotny 
uśmiech. nie. to dar z nieba, którego nie mogliśmy zapewnić sobie 
sami. Będzie dobrze – mówimy wytrwale w tych tygodniach, kur-
czowo trzymając się piękna naszego człowieczeństwa i sprawiając, 
że z serca wypływają słowa otuchy. Ale, w miarę upływu dni i nara-
stania obaw, nawet najśmielsza nadzieja może się ulotnić. nadzieja 
Jezusa jest inna. Wnosi do naszych serc pewność, że Bóg potrafi 
wszystko obrócić ku dobru, bo nawet z grobu wydobywa życie.

Grób jest miejscem, skąd ci, którzy tam wchodzą już nie wy-
chodzą. Ale Jezus wyszedł dla nas, dla nas zmartwychwstał, aby 
wnieść życie tam, gdzie była śmierć, aby rozpocząć nową historię 
tam, gdzie na górze położono kamień. On, który odsunął kamień 
leżący u wejściu do grobu, może usunąć głazy, które zamykają  
serce. nie poddawajmy się zatem rezygnacji, nie kładźmy kamienia 
na nadziei. Możemy i musimy żywić nadzieję, bo Bóg jest wierny. 
nie zostawił nas samych, nawiedził nas: wszedł we wszystkie nasze 
sytuacje, w cierpienie, w udrękę, w śmierć. Jego światło oświetliło 
ciemności grobu: dziś chce dotrzeć do najmroczniejszych zakąt-
ków życia. Siostro, bracie, nawet jeśli pogrzebałeś nadzieję w swoim  
sercu, nie poddawaj się: Bóg jest większy. Mrok i śmierć nie mają 
ostatniego słowa. Odwagi, z Bogiem nic nie jest stracone!

Odwaga: to słowo w ewangelii zawsze wypływa z ust Jezusa.  
tylko raz wymawiają je inni, mówiąc do kogoś potrzebującego: 
„Odwagi, wstań, [Jezus] woła cię!” (Mk 10, 49). to On, Zmar-
twychwstały, podnosi nas potrzebujących. Jeśli jesteś słaby i kruchy  
w drodze, jeśli upadniesz, nie lękaj się, Bóg wyciąga do ciebie rękę 
i mówi ci: „Odwagi!” Ale możesz powiedzieć, jak Don Abbondio: 
„Człowiek nie może dać sobie odwagi” (Narzeczni, XXV). nie 
możesz jej sobie dać, ale możesz ją otrzymać w darze.  Wystarczy 
otworzyć serce na modlitwie, wystarczy unieść nieco ów kamień, 
umieszczony u drzwi serca, aby pozwolić wejść światłu Jezusa.  
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Wystarczy Go zaprosić: „Przyjdź, Jezu, w moje lęki i powiedz także 
i mnie: Odwagi!”. Z tobą, Panie, będziemy doświadczani, ale nie 
roztrzęsieni. I niezależnie od tego, jak wielki byłby w nas smutek, 
poczujemy, że musimy mieć nadzieję, bo z tobą krzyż prowadzi 
do zmartwychwstania, bo jesteś z nami w mrokach naszych nocy: 
jesteś pewnością w naszych niepewnościach, Słowem w naszym 
milczeniu, i nic nigdy nie może skraść nam tej miłości, którą dla 
nas żywisz.

Oto orędzie wielkanocne, orędzie nadziei. Zawiera ono drugą 
część – posłanie. „Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą 
do Galilei” (Mt 28, 10) – mówi Jezus. „Udaje się przed wami do Ga-
lilei” (w. 7) – mówi anioł. Pan nas uprzedza, zawsze nas uprzedza. 
Wspaniale, gdy wiemy, że idzie przed nami, że nawiedził nasze ży-
cie i naszą śmierć, aby poprzedzić nas do Galilei, to znaczy do miej-
sca, które jemu i Jego uczniom przypominało życie codzienne, ro-
dzinę, pracę. Jezus pragnie, abyśmy zanieśli nadzieję tam, w życie 
dnia powszedniego. Ale Galilea była dla uczniów także miejscem 
wspomnień, zwłaszcza pierwszego powołania. Wrócić do Galilei to 
pamiętać, że zostaliśmy umiłowani i powołani przez Boga. Każdy 
z nas ma swoją Galileę. Musimy podjąć drogę na nowo pamiętając, 
że rodzimy się i odradzamy z bezinteresownego powołania miłości, 
tam, w mojej Galilei. Jest to punkt, od którego zawsze musimy wy-
ruszać na nowo, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w czasach 
próby. Ze wspomnienia mojej Galilei.

Ale jest też coś więcej. Galilea była regionem najbardziej odda-
lonym od tego, w którym byli, od Jerozolimy. I to nie tylko geogra-
ficznie: Galilea była miejscem najbardziej oddalonym od sakralno-
ści miasta świętego. Był to region zamieszkany przez różne ludy, 
które praktykowały rozliczne kulty: „Galilea pogan” (Mt 4, 15). Jezus 
tam posyła, żąda, by stamtąd wyruszać na nowo. Co nam to mówi? 
że orędzie nadziei nie może ograniczać się do naszych obszarów 
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sakralnych, ale powinno być zaniesione do wszystkich. Ponieważ 
każdy potrzebuje podniesienia na duchu, a jeśli nie uczynimy tego 
my, którzy dotknęliśmy naszymi rękoma „Słowa życia” (1J 1, 1),  
to któż to uczyni? Jakże wspaniale być chrześcijanami, którzy  
pocieszają, którzy niosą brzemiona innych, którzy dodają otuchy: 
zwiastuni życia w czasie śmierci! W każdej Galilei, w każdym re-
gionie tej ludzkości, do której należymy i która należy do nas, bo  
wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, nieśmy pieśń życia! Uciszmy  
krzyki śmierci, dość wojen! niech ustanie produkcja i handel  
bronią, bo potrzebujemy chleba, a nie karabinów. niech ustaną 
aborcje, które zabijają niewinne życie. niech otworzą się serca tych, 
którzy mają, aby napełnić puste ręce tych, którzy są pozbawieni 
tego, co niezbędne.

W końcu kobiety „objęły Jezusa za nogi” (Mt 28, 9), te nogi,  
które przeszły długą drogę, aby wyjść nam na spotkanie, aż po  
wejście i wyjście z grobu. Objęły nogi, które podeptały śmierć 
i otworzyły drogę nadziei. My, pielgrzymi poszukujący nadziei, gro-
madzimy się dziś przy tobie, Jezu Zmartwychwstały. Odwracamy 
się od śmierci i otwieramy serca dla Ciebie, który jesteś życiem.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy znam smak rozpaczy?
2. Czy zdarza mi się być zuchwałą/zuchwałym?
3. Co w moim życiu zagraża nadziei?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy po-
kój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki które-
mu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy 
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlu-
bimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,  
a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś –  
nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża  
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany (Rz 5, 1-5).

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga 
była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cier-
pienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, 
lecz nie rozpaczamy […]. Dlatego to nie poddajemy się zwątpie-

Temat 5.

Zagrożenia nadziei
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niu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak 
ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. niewielkie 
bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały 
przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co wi-
dzialne, lecz w to, co niewidzialne. to bowiem, co widzialne, prze-
mija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie (2 Kor 4, 7-8. 16-18).

nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Pierwsze przykazanie dotyczy także grzechów przeciw nadziei, 
którymi są roz pacz i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy człowiek 
przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego 
osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia się dobroci 
Boga i Jego sprawiedliwości – gdyż Bóg jest wierny swoim obiet-
nicom – oraz Jego miłosierdziu (Katechizm Kościoła Katolickiego,  
nr 2091). 

Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia 
swoje zdolności (mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wy-
soka), albo też zbyt nio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu 
(mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz 
chwały bez zasługi) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2092). 

DO PRZeMYŚLenIA…
Zob. Cz.S. Bartnik, Zagrożenia nadziei, w: tenże, Dogmatyka kato-
licka, t. 2, Lublin 2012, s. 575-576.

nadzieja towarzyszy sytuacji naszego ograniczenia, niewiedzy, za-
słony tajemnicy i ciemności życiowych. nadzieja dotyczy bowiem 
człowieka, który jest w drodze, a ta droga kończy się w śmierci: 
przedtem nic nie jest pewne, po niej wszystko będzie nieodwołal-
ne. Poza tym zachodzi tajemnicze napięcie między znakami nadziei 
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i beznadziei. Beznadzieja doczesna nie oznacza utraty nadziei zba-
wienia, a może ją nawet wzmaga. Z kolei realizacja nadziei ziem-
skich nie wyklucza bynaj mniej nadziei wiecznej. Jest takie pra-
wo, że w miarę jak słabną nadzieje ziemskie z nadejściem chorób, 
starości, przegranych, to wtedy może wzrastać nadzieja duchowa 
i religijna. Wiara inspiruje pewność na dziei, która „zawieść nie 
może” (Rz 5, 5), ale w życiu doczesnym wszystko jeszcze się może 
wydarzyć. niemniej na dzieja gwarantuje zwycięstwo optymizmu 
chrześcijańskiego: „Dlatego to – uczy św. Paweł – nie poddajemy 
się zwątpieniu, chociaż bowiem nisz czeje nasz człowiek zewnętrz-
ny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odna wia się z dnia na dzień” 
(2 Kor 4, 16). 

Są dwie formy grzechów przeciwko nadziei: rozpacz i zuchwa-
ła uf ność. Obie formy grzechu przeciwko nadziei godzą w nasze 
życie na ziemi: roz pacz można by nazwać starczością psychiczną, 
a zuchwałość to infantylizm. Je śli nie są one jedynie stanami emo-
cjonalnymi, wypływającymi z nerwowe go i psychicznego osłabie-
nia, to mogą być grzeszne. 

Grzech rozpaczy, ciężkiego zwątpienia polega ostatecznie 
na negacji odkupienia i na zwąt pieniu w Chrystusa jako Drogę, co 
wiąże się z grzechem przeciwko Du chowi Świętemu. Łagodniejsza 
forma to zwątpienie w siebie, zniechęce nie, oziębłość religijna, czyli 
tzw. acedia. Acedię można uznać jednak także za przypadek rów nie 
ciężki, gdyż niweczy ona nasz pęd do czynu, do życia, do rozwoju.

Również w zuchwałej ufności może wystąpić albo jako skłon-
ność do zasługiwanie jedynie o własnych siłach na dar życia wiecz-
nego bez pomocy specjal nej łaski Bożej, albo jako pokonanie, 
że na pewno będziemy zbawienie przez Boga bez jakiegokolwiek 
wysiłku z naszej strony, czyli bez żadnej współpracy z Bożą łaską. 
Istnieje opinia wśród teologów, że mimo wszystko zuchwałość jest 
mniej grzeszna niż rozpacz, bo liczenie na miłosierdzie jest bardziej 
chrześcijańskie i ludzkie niż zwątpienie w Bożą miłość.
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nadzieja wiąże się zawsze z jakąś bojaźnią, z lękiem egzysten-
cjalnym: z lękiem przed unicestwieniem na zawsze i lękiem przed 
wiecznym odda leniem od Boga. Ponadto znajduje się w napięciu 
między potęż nym dążeniem do życia wiecznego a jednocześnie 
ukochaniem tego świata. I tu nadzieja okazuje się także wielką 
sztuką, która musi wszystko wyważyć i uniknąć zwodniczych jed-
nostronności i spłyceń: ucieczki od doczesności, zatopienia się 
w stwo rzeniu, popadnięcia w naiwny aktywizm.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Co w moim sercu najbardziej potrzebuje pocieszenia?
2. Gdzie zwykle szukam pocieszenia w moich smutkach?
3. Czy jestem gotowy z Bogiem pocieszać innych?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” – mówi wasz Bóg. „Przemawiaj-
cie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się 
skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki 
Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy”, Głos się rozlega: 
„Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustko-
wiu gościniec naszemu Bogu! niech się podniosą wszystkie doli-
ny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną  
urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska 
objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powie-
działy” (Iz 40, 1-5).

Temat 6.

Pocieszenie – lekarstwo  
na beznadzieję
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Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił […] „Idzie za mną moc-
niejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym” (Mk 1, 4-8).

nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Jan jest „więcej niż prorokiem” (Łk 7, 26). Duch Święty wypełnia 
w nim swoje „mówienie przez proroków”. Jan jest ostatni w szere-
gu proroków zapoczątkowanym przez eliasza (por. Mt 11, 13-14). 
Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest „głosem” Pocieszyciela, 
który przychodzi (J 1, 23) (por. Iz 40, 1-3). Dzięki Duchowi Praw-
dy „przychodzi on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”  
(J 1, 7) (por. J 15, 26; 5, 33). na oczach Jana Duch Święty wypeł-
nia to, co było przedmiotem „poszukiwania i badania proroków”,  
i to, co „pragną (zobaczyć) aniołowie” (1 P 1, 10-12): „«ten, nad 
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad nim,  
jest tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On jest Synem Bożym... «Oto Baranek Boży»”  
(J 1, 33-36) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 719).

DO PRZeMYŚLenIA…
Kard. Joseph Ratzinger, Z Bogiem stać się pocieszeniem dla ludzi. 
Homilia na drugą niedzielę Adwentu, w: Zmartwychwstanie i życie 
wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia 10), 
red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2014, s. 632-635.

„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” tak właśnie usłyszeliśmy głos wo-
łającego proroka Izajasza i te wielkie, stare słowa nadziei i ufności 
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z ludu Bożego Izraela, które przedkłada nam Kościół w Adwencie, 
chwytają nas zawsze za serce. W historii proroków był to nowy 
ton. najpierw, w czasach królów, prorocy – począwszy od eliasza 
poprzez Amosa, Ozeasza i Micheasza aż po Izajasza i Jeremiasza – 
działali przede wszystkim jako twardzi, wymagający, napominają-
cy mężowie, którzy poruszali sumienia potężnych, pewnych siebie, 
pobożnych o zewnętrznej sprawiedliwości i występowali w obro-
nie prawa ludzi zapomnianych, wdów, sierot, starców i ubogich.  
Są tam poruszające i stale wstrząsające słowa, jak te: „nienawidzę  
całą duszą waszych świąt, choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja 
nie wysłucham, obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu. to jest skutecz-
ny post: oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!”

na końcu długiego szeregu wstrząsających sumieniem upomi-
nających znajduje się Jeremiasz, który z rozsądkiem wiary buntu-
je się przeciwko zacietrzewionemu nacjonalizmowi, pragnącemu 
przywłaszczyć sobie Boga, i przez to staje się męczennikiem. Potem  
nadeszło wielkie zaniemówienie niewoli babilońskiej. I teraz, po  
siedemdziesięciu latach, kiedy Izrael został zdeptany, wydawał się 
niemal spustoszony – pojawia się ten całkiem nowy głos! 

Dosyć wycierpiano. nie ma już mocarstwa, które was deporto-
wało. Bramy do ojczyzny stoją otworem. Pustynia staje się drogą, 
a podeptani, pokonani, ci w końcu są prawdziwymi zwycięzcami. 
Bóg pamiętał o nich, a On jest potężniejszy niż wszystkie mocar-
stwa tego świata, nawet jeżeli w historii pozostawia sobie czas.  
„Pocieszcie mój lud!” Bóg nie zapomina o cierpiących. On kocha 
ich i podnosi. 

Chociaż bardzo nas to porusza i dotyka naszego serca, to jednak 
z drugiej strony pozostaje w nas coś ze sprzeczności czy też przy-
najmniej z zapytania. Czy ta pociecha nie jest zbyt odległa w czasie? 
Czy nie osiągnęła zbyt mało? Sam Izrael przecież wkrótce potem 
popadł znowu w nieszczęście. I kiedy spoglądamy dzisiaj w ten 
świat, to są tam poruszające obrazy beznadziejności. Właśnie jeśli 
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to widzimy, jeśli widzimy, jak pośrodku zamożnych ludów panuje 
beznadzieja, to tym bardziej zadajemy sobie pytanie: „Panie, gdzie 
jest twoje pocieszenie?”. Ale być może pojmujemy także tym bar-
dziej, że potrzebujemy Kościoła, który z pełnomocnictwem w imię 
Pana może dziś wypowiadać ówczesne słowa: „Pocieszcie mój lud!” 
Daje on prawdziwe pocieszenie.

Kościół przemierza w swoim roku liturgicznym niejako raz  
jeszcze całą historię zbawienia. Przez wiele tygodni występuje on 
raczej z gestem Ozeasza albo eliasza przed nami, a mianowicie 
upominając, potrząsając, wymagając, chcąc nas wyrwać z naszego 
egoizmu, naszej chciwości, naszego samozadowolenia, jak niegdyś 
czynili to prorocy. Ale potem w Adwencie następuje okres pocie-
szającego, dobrotliwego Ducha łaskawego Boga. Uwidacznia się, 
że Kościół nie jest tylko instancją moralną i że nie tylko stawia wy-
magania, lecz także że jest on przestrzenią łaski, w której przede 
wszystkim Bóg odnosi się do niego jako obdarowujący i dający. 

Ale teraz pojawia się pytanie: Gdzie jest to pocieszenie? Jak  
właściwie czyni to Bóg? Co tak naprawdę uczynił? Co On nam 
naprawdę daje? A zatem pierwsza płaszczyzna polega na tym, że  
jeszcze raz jesteśmy wezwani. On pragnie, byśmy pozwolili świecić 
na zewnątrz światłu wiary, umieszczonemu przez niego w naszym 
sercu, a przez to rozgrzali świat. 

On pragnie przez nas pocieszać i daje nam znać, że kocha wła-
śnie niepocieszonych, utożsamia się z nimi i w nich czeka na nas 
i na naszą dobroć.

Imię Ducha Świętego brzmi „Pocieszyciel”. Bóg pomaga nam 
w Duchu Świętym tym bardziej, im bardziej my sami jesteśmy  
ludźmi pocieszającymi, ludźmi pocieszającej dobroci.

Oznacza to także, że nie powinniśmy należeć do tych, dla któ-
rych mała pociecha codzienności to zbyt mało i którzy mówią: nie, 
ten system trzeba zmienić. Potrzebujemy świata, w którym nie jest 
już więcej konieczne żadne pocieszenie, albo jak to górnolotnie 
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stwierdził potem Bertolt Brecht: „Chcemy świata, w którym nie  
potrzebujemy już więcej żadnej miłości”.

Ale taki właśnie świat, w którym nie potrzeba żadnego pocie-
szenia, byłby światem beznadziejnym; świat, w którym nie potrze-
ba już więcej miłości, ponieważ o wszystko zatroszczy się system,  
byłby światem nieludzkim. Bóg chce pocieszać przez nas.

Wobec takiego stanu powstaje zawsze podejrzenie, że to jest 
tylko gadanina, zwodzenie obietnicami. Zapytajmy się zupełnie 
praktycznie: Co dzieje się, kiedy jakiś człowiek pociesza dziecko, 
którego matka zmarła. nie może on cofnąć tej śmierci, nie może 
usunąć zaistniałego cierpienia, przemienić świata wraz z tym, co 
w nim smutne. Ale może wkroczyć jako współcierpiący i współ- 
kochający w samotność zniweczonej miłości, która przecież jest 
właściwym powodem cierpienia. A więc chociaż nie cofa tego, co 
się stało, nie jest przecież tylko rzucającym słowa na wiatr, lecz  
kiedy wkracza jako kochający w samotność utraconej miłości, 
przemienia ją od wewnątrz, uzdrawia to, co właściwe. I jest całkiem  
jasne, że jeśli naprawdę współcierpi i współkocha, to nie poprzesta-
nie tylko na samych słowach.

Bóg tego tak nie uczynił, jak byśmy sobie to wymarzyli i jak to  
potem Karl Marks głośno wykrzyczał w świat, a mianowicie że  
w czarodziejski sposób usunął cierpienie i zmienił system tak, iż nie 
potrzeba więcej żadnej pociechy. Znaczyłoby to przecież, że odbie-
ra się nam człowieczeństwo. I tego po cichu byśmy sobie życzyli.  
tak, człowieczeństwo jest dla nas zbyt trudne. Ale gdyby nam to 
odebrano, wówczas właśnie przestalibyśmy być ludźmi i świat byłby 
nieludzki. Bóg tego tak nie uczynił. Uczynił to mądrzej, trudniej 
pod niektórym względem, ale właśnie poprzez to lepiej, po Boże-
mu. nie odebrał nam naszego człowieczeństwa, ale dzieli je z nami. 
Wkroczył w samotność zniszczonej miłości jako współcierpią-
cy, jako pocieszenie. I to jest Boży sposób odkupienia. Być może  
właśnie z tej perspektywy potrafimy najlepiej pojąć, co znaczy 
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chrześcijańskie odkupienie, a mianowicie nie zaczarowanie świata 
i nie to, że pozbawia się nas człowieczeństwa, lecz to, że jesteśmy 
pocieszeni, że Bóg dzieli z nami ciężar życia i że odtąd na zawsze 
pośród nas trwa światło Jego współcierpienia i współkochania.

Izajasz powiedział przecież: „Drogę Panu przygotujcie na pu-
styni!” Jan Chrzciciel wie: teraz nadeszła godzina wielkiego po-
cieszenia, ale brak wyjścia wcale nie jest sprawą zewnętrzną, lecz 
wewnętrzną. tym, co oddziela ludzi od siebie, są góry, które istnieją 
w sercu, i je trzeba by stopić, aby powstała droga. Do tego on wzy-
wa, a ponadto obiecuje tego, Który jest Drogą. Gdzie Mu pozwo-
limy wejść, tam człowiek całkowicie zostanie przemieniony. Góry 
i doliny, które oddzielają nas od siebie, znikają. On daje nam drogę 
do siebie nawzajem.

„Gdzie pozostajesz, pocieszenie całego świata”? tak mówi jedna 
z naszych pięknych pieśni bożonarodzeniowych, która została za-
czerpnięta ze Starego testamentu. Za pomocą tych słów Izrael po-
trząsnął Bożym sercem, za pomocą tych słów i my potrząsamy Jego 
sercem, by dał nam odczuć Jego pocieszenie. Ale za pomocą tych  
słów potrząsa On także nami, byśmy się otworzyli, byśmy nie  
domagali się zaczarowanego świata, ale byśmy stali się szczerzy 
i ludzcy w Jego świetle, otwarli się na prawdziwe pocieszenie, po-
zwolili Mu wejść w nas tak, aby mógł On w nas znowu zajaśnieć, 
aby świat stał się prawdziwie adwentowym, pocieszonym światem.

Aby tak się stało, o to chcemy Go prosić i stąd chcemy w tym 
adwentowym czasie wyruszyć w drogę.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Z którą postawą bardziej się dzisiaj utożsamiam: dobrego czy  

złego łotra? (Przeczytaj fragment Pisma Świętego poniżej).
2. Czy ufam Bogu, że odpuści mi grzechy, za które szczerze  

staram się żałować?
3. Czy żałuję za swoje grzechy?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu:  
„Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.  Lecz drugi, 
karcąc go, rzekł: „ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz?  My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.  I dodał: „Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu 
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz  
w raju” (Łk 23, 39-43).

Temat 7.

Nadzieja w godzinie śmierci
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Możemy więc mieć nadzieję na chwałę nieba, obiecaną przez Boga 
tym, którzy Go miłują  i czynią Jego wolę. We wszelkich okoliczno-
ściach każdy powinien mieć nadzieję, że z łaską Bożą „wytrwa do 
końca”  i otrzyma radość nieba jako nagrodę wieczną Boga za do-
bre uczynki spełnione z pomocą łaski Chrystusa. W nadziei Kościół 
modli się, by „wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 tm 2, 4). Dąży 
do zjednoczenia w chwale nieba z Chrystusem, swoim Oblubień-
cem: „Ufaj więc, (duszo moja), ufaj, bo nie znasz dnia ani godziny.  
Czuwaj pilnie, wszystko szybko przemija, choć twoja tęsknota  
wątpliwym czyni to, co jest pewne, i czas krótki – długim. Pomnij,  
że im więcej walk tu przetrwasz tym lepiej dowiedziesz, jak mi-
łujesz twego Boga! tym hojniej też potem z Umiłowanym bę-
dziesz cieszyła się rozkoszą i szczęściem, którym nie będzie końca  
(Św. teresa od Jezusa, Wołania duszy do Boga, 15, 3) (Katechizm 
Kościoła Katolickiego, nr 1821).

DO PRZeMYŚLenIA…
Kard. Dominik Capranica, Zwierciadło sztuki dobrego umierania1

O DRUGIM KUSZenIU W OBLICZU ŚMIeRCI

Drugie kuszenie dotyczy rozpaczy, która jest przeciwna nadziei  
i ufności, która człowiek winien pokładać w Bogu. Gdy bowiem 
chory jest dręczony bólami ciała, wtedy diabeł dołącza ból do  

1 D. Capranica, Zwierciadło sztuki dobrego umierania, przekład i opra-
cowanie M. Włodarski, w: M. Włodarski, Trzy traktaty o sztuce umie-
rania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015,  
s. 137-143.
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bólu, stawiając mu przed oczy jego grzechy, przez co staje się  
możliwe, że doprowadzi go do rozpaczy. Ponadto także, według 
papieża Innocentego (III księga De utilitate conditionis humane  
[O pożytku stanu człowieczego]), „każdy człowiek, tak dobry jak  
i łzy zanim jego dusza wyjdzie z ciała, widzi Chrystusa zawieszone-
go na krzyżu dla radości i chwały dobrych i dla zatrwożenia złych, 
aby wstydzili się, że nie mają owocu odkupienia”. trzeba ponadto 
wiedzieć, że diabeł uzmysławia w agonii zwłaszcza grzechy nie-
wyznane, których człowiek się dopuścił, aby w ten sposób przy-
wieść go do rozpaczy, lecz z tego powodu nikt nie powinien wątpić  
w przebaczenie, bowiem jeśli nawet dopuściłby się tylu rabunków, 
kradzieży, zabójstw, ile jest kropli wody i ziaren piasku w morzu, 
także gdyby nigdy wcześniej z ich powodu nie czynił jakiejś poku-
ty ani ich nie wyznał, i nawet nie miałby możliwości wyznania ich 
teraz, mimo to nie powinien tracić nadziei, bowiem w takim przy-
padku wystarczyłaby tylko prawdziwa skrucha wewnętrzną2. Jak 
świadczy Psalmista: „Sercem skruszonym i pokornym nie wzgar-
dzisz, Boże”, a ezechiel mówi: „W którejkolwiek godzinie grzesznik 

2 Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452  uczy: „Gdy żal wypływa  
z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany ‘ża-
lem doskonałym’ lub ‘żalem z miłości’ (contritio). taki żal odpuszcza  
grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów 
śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do 
spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Chodzi za-
tem o sytuację, w której osoba umierająca, mimo że chce się szczerze 
wyspowiadać i żałuje za grzechy, to nie może tego uczynić np. z po-
wodu braku kapłana. Osoba ta nie unika spowiedzi sakramentalnej  
z własnej winy i jeśli tylko spowiedź stałaby się możliwa, to by to 
szczerze uczyniła. Zatem ani tłumaczenie autora cytowanego tek-
stu, ani wyjaśnienie Katechizmu Kościoła Katolickiego nie zwalniają 
osoby w grzechu ciężkim z obowiązku przystąpienia do sakramen-
tu pokuty i pojednania. Por. także: Katechizm Kościoła Katolickiego,  
nr 1456-1457.
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będzie żałował, będzie zbawiony”. Dlatego mówi Bernard: „Większa 
jest miłość Boża niż jakakolwiek nieprawość grzeszników”. także 
Augustyn [w komentarzu] na [Ewangelię] Jana: „nikt nie powinien 
tracić nadziei, dopóki pozostaje przy życiu”. Głównym bowiem za-
rzutem przeciwko rozpaczy jest to, że nie może pomóc. Dlatego ten-
że Augustyn [mówił]: „nie szkodzą dawne występki, jeśli nie ma się 
w nich upodobania”. nikt więc nie powinien rozpaczać, nawet jeśli 
sam popełniłby grzechy całego świata, także w przypadku gdyby był 
przekonany, że należy do liczby skazanych na potępienie, nikt nie 
powinien z tego powodu tracić nadziei, dlatego że przez rozpacz nie 
osiąga się niczego innego, jak tylko to, że z jej powodu najmiłosier-
niejszy Bóg o wiele bardziej jest obrażany, a inne grzechy stają się 
mocniej obciążone karą wieczną, która zostaje powiększona aż do 
nieskończoności. Dlatego do prawdziwej ufności (którą zwłaszcza 
chory w agonii powinien mieć względem Boga) powinna go pobu-
dzić postawa Pana naszego, Jezusa Chrystusa. O niej mówi święty 
Bernard: „Któż nie zostanie porwany ku nadziei i osiągnieciu ufno-
ści, jeśli zwróci uwagę na ułożenie na krzyżu Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa: patrz na skłonioną głowę, usta do całowania, ramiona 
rozpostarte do obejmowania, ręce przebite do dawania, bok otwar-
ty do kochania i rozciągniecie całego ciała dla całkowitego oddania 
się”. tyle na ten temat [mówi] ów Bernard. żadną miarą nikt nie 
powinien więc tracić nadziei, lecz w pełni zaufać Bogu wszechmo-
gącemu. ta bowiem cnota jest wielce godna pochwały i ma wielką 
wartość u Boga, do niej zachęca Apostoł, mówiąc: „nie chciejcie 
tracić waszej ufności, która ma wielką zapłatę”. Ponadto trzeba  
wiedzieć, że żaden grzesznik, nawet nie wiadomo jak wielki, nie  
powinien tracić nadziei na przebaczenie. najbardziej oczywisty 
przykład mamy bowiem w Piotrze zapierającym się Chrystusa,  
także w Pawle prześladującym Chrystusa, w celnikach Matuszu  
i Zacheuszu, w grzesznicy Marii Magdalenie, również w kobiecie 
pochwyconej na cudzołóstwie, w łotrze wiszącym obok Chrystus, 
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i w Marii egipcjance, a także w wielu grzesznikach występnych  
i splamionych zbrodnią. Wiersz o Marii Magdalenie:

Jestem Magdalena – jestem prawdziwą drogą  
dla grzesznika,
Jestem światłem, przez mój występek jestem  
zwierciadłem dla każdego,
Nie traćcie nadziei wy, którzy zwykliście grzeszyć,
Uczcie się na mój sposób pozyskiwać Boga.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Dlaczego właściwie człowiek lęka się śmierci?
2. Jakie myśli towarzyszą mi podczas wizyty na cmentarzu?
3. Czy cmentarz jest dla mnie miejscem beznadziei czy nadziei?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem (J 11, 25).

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli  
nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będzie-
cie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa  
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało 
i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący 
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie  
żył przeze Mnie. to jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki  
jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa  
ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 53-58).

Temat 8.

Cmentarz – miejsce  
pełne nadziei
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Bóg stopniowo objawiał swojemu ludowi prawdę o zmartwychwsta-
niu umarłych. nadzieja na cielesne zmartwychwstanie zmarłych 
pojawia się jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwórcę 
całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także  
tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem 
i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać 
się wiara w zmartwychwstanie. Męczennicy machabejscy wyzna-
ją w godzinie próby: „Król świata... nas, którzy umieramy za Jego 
prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego (2 Mch 7, 9). Lepiej 
jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, 
że znów przez niego będziemy wskrzeszeni” (2 Mch 7,14) (Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, nr 992). 

Faryzeusze i wielu współczesnych Pana mieli nadzieję na zmar-
twychwstanie. Jezus stale o nim nauczał. Saduceuszom, którzy nie 
przyjmowali zmartwychwstania, odpowiada: „Czyż nie dlatego  
jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?”  
(Mk 12, 24). Wiara w zmartwychwstanie opiera się na wierze 
w Boga, który nie jest „Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12, 27) 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 993). 

DO PRZeMYŚLenIA…
Kard. Joseph Ratzinger, Miejsca nadziei – rzymskie katakumby Roz-
ważanie na Dzień Zaduszny, w: Zmartwychwstanie i życie wiecz-
ne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia 10), red.  
K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2014, s. 625-628.

na drodze grobów zawędrowaliśmy do kraju przeszłości. W taki 
sposób wielki badacz zaginionych kultur, Johann Jakob Bachofen, 
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opisał w ubiegłym stuleciu drogę swojej nauki. Od kiedy w ogóle  
istnieją ludzie, troszczyli się oni o swoich zmarłych, przez swoją 
opiekę próbowali dać im pewien rodzaj drugiego życia. W ten spo-
sób w świecie zmarłych pozostał zachowany miniony świat niegdyś 
żyjących; śmierć zachowała to, czego nie zdołało zachować życie. 
to, co ludzie przeżywali, kochali, czego się obawiali, jakie były ich 
nadzieje i do czego odczuwali wstręt – nigdzie nie dowiemy się tego 
tak dokładnie, jak z grobów, które pozostały dla nas niczym zwier-
ciadło ich świata. I nigdzie nie przeżywamy wczesnego chrześcijań-
stwa tak blisko, jak w katakumbach: kiedy wędrujemy po ich ciem-
nych korytarzach, to tak, jakbyśmy sami przekroczyli linię czasu 
i jakby spoglądali na nas ci, którzy przechowali tutaj ich bol i ich 
nadzieję.

Dlaczego właściwie tak jest? Może istnieć wiele powodów; tym 
właściwym jest jednak to, że śmierć obchodzi nas dokładnie tak 
samo jak niegdyś, a nawet jeśli wiele z tamtych czasów stało się dla 
nas obce, śmierć pozostała tym samym. W często niezgrabnych na-
pisach, które dedykują rodzice dzieciom, współmałżonkom, w bólu 
i ufności, które z nich przemawiają, rozpoznajemy ponownie siebie 
samych. Więcej jeszcze: z perspektywy tajemniczej kwestii śmierci  
szukamy oparcia, które pozwoliłoby nam żywić nadzieję drogo-
wskazu, pocieszenia. ten, kto idzie drogami katakumb, zostaje  
włączony nie tylko w solidarność wszelkiej ludzkiej żałoby, która  
się tam wyraża: nie może on nawet sam przyjąć melancholii tego,  
co przeszłe, tak bardzo jest ona całkowicie przeniknięta, aż do grun-
tu, pewnością zbawienia. ta droga śmierci jest w rzeczywistości 
drogą nadziei: kto nią idzie, temu w nieunikniony sposób udziela 
się coś z nadziei, która przemawia ze wszystkich obrazów i słow.

Wraz z tym wszystkim zapewne jeszcze niewiele powiedziano 
o naszej postawie wobec śmierci. Dlaczego właściwie lękamy się 
śmierci? Dlaczego ludzkość nie potrafiła nigdy uwierzyć, że po niej 
po prostu niczego nie będzie? Istnieje wiele przyczyn. Lękamy się 
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śmierci najpierw po prostu dlatego, że odczuwamy strach przed 
nicością, przed wkroczeniem w to, co całkowicie nieznane. Bun-
tujemy się przeciwko niej, ponieważ jakoś nie potrafimy uwierzyć, 
że tak dużo tego wielkiego i sensownego, co wydarzyło się w na-
szym życiu, nagle ma rozpaść się w nicość. Bronimy się przed nią, 
ponieważ miłość domaga się wieczności i ponieważ nie potrafimy 
przyjąć zniszczenia miłości, które niesie ze sobą śmierć. Lękamy się 
jej, ponieważ nikt nie może całkowicie pozbyć się uczucia, że nastą-
pi jakiś sąd, przed jakiego bliskością ogarniają nas nieupiększone 
wspomnienia wszelkich naszych niepowodzeń, których kiedy in-
dziej potrafimy tak zręcznie się wypierać. Kwestia sądu wycisnęła 
piętno na kulturze grobów wszystkich epok. Miłość, która otacza 
zmarłego, ma go ochraniać; to, że towarzyszy mu tak wiele wdzięcz-
ności, nie może pozostać bez skutku na sądzie – tak myśleli i tak 
myślą ludzie. 

Dziś jednak staliśmy się racjonalni, tak przynajmniej uważamy. 
nie zdajemy się na to, co niepewne, chcemy tego, co określone.  
Dlatego też również kwestii śmierci nie chcemy rozwiązać na spo-
sób wiary, lecz za pomocą sprawdzalnych, empirycznych przeko-
nań. Stąd też jakiś czas temu ulubioną, piękną lekturą stały się re-
lacje ludzi po śmierci klinicznej, która dziś oczywiście znowu jest 
czymś przebrzmiałym. Uspokojenie, o którym informowali, nie 
sięga zbyt daleko. to może być nawet całkiem zabawnie, przez kilka 
godzin unosić się gdzieś w pokoju nad sobą samym i z wesołością 
oraz ze wzruszeniem spoglądać w dół na własne zwłoki i najbliż-
szych pogrążonych w żałobie, ale z pewnością nie można się w taki 
sposób zajmować nieskończenie długo. tymczasem w poszukiwa-
niu tego, co empiryczne, często cofa się do tego, co całkowicie ar-
chaiczne, by w mniej lub bardziej naukowo przybranych formach 
spirytyzmu szukać bezpośredniego kontaktu ze światem po tamtej 
stronie śmierci. Również jednak tam perspektywy są mgliste. tym 
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bowiem, co można znaleźć, są jedynie duplikaty naszego tutejszego 
życia. Jaki sens miałoby jednak mieć właściwie to, by musieć raz 
jeszcze bez miejsca i bez końca egzystować dalej? W rzeczywisto-
ści jest to dokładny opis piekła. Drugi, już czasowo nieograniczony 
dublet naszego dotychczasowego życia byłby faktycznie potępie-
niem na zawsze. nasze ziemskie życie ma swoje ramy czasowe i tak 
można je przetrwać; wieczne mogłoby być nie do zniesienia. Ale co 
właściwie potem? Śmierci nie chcemy, a i życia, które znamy, nie 
chcemy na zawsze. Czy zatem człowiek jest sprzecznością w samym 
sobie, pomyłką natury?

Przejdźmy z tymi zapytaniami w sercu raz jeszcze wzdłuż dróg 
katakumb. Tylko ten, kto potrafi rozpoznać w śmierci nadzieję, 
może także prowadzić życie, czerpiąc z nadziei. Co dało ludziom, 
którzy tutaj pozostawili szyfry swojej wiary, możliwość tak po-
godnej ufności, jaka w ciemności podziemnych korytarzy jeszcze 
dzisiaj robi na nas wrażenie? najpierw: zdawali sobie jasno sprawę 
z tego, że człowiek jako taki, ograniczony tylko do tego, co daje się 
ująć empirycznie, nie daje żadnego sensu. Zdawali sobie jasno spra-
wę także z tego, że czyste przedłużenie naszej obecnej egzystencji 
aż do nieograniczoności byłoby absurdalne. Jeśli izolacja już w tej 
czasowości jest śmiertelna i tylko bycie w związku, miłość nas 
podtrzymuje, to życie wieczne może mieć sens tylko w całkiem 
nowej totalności miłości, która przekracza wszelką czasowość. 
Ponieważ ówcześni chrześcijanie wiedzieli o tym, dostrzegali także, 
że człowiek zrozumiały jest wtedy tylko, jeżeli istnieje Bóg. Jeżeli 
istnieje Bóg – owo „jeżeli” nie było już żadnym jeżeli i w tym tylko 
znajduje się rozwiązanie. Bóg wyszedł ze swojej nieznanej oddali 
i wkroczył do ich życia w tym, który powiedział: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem” (J 11, 25). I jeszcze inne słowa oświetla-
ły czeluści ciemności śmierci: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”  
(J 14, 6). W strachu przed sądem padło światło od tego, co Jezus 
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powiedział ukrzyżowanemu złoczyńcy z wysokości swojego krzyża: 
„Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Przede wszystkim On 
zmartwychwstał i On powiedział: „W domu Ojca mego jest miesz-
kań wiele [...]. Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14, 2). Bóg 
nie był już jakimś odległym „jeżeli” – On tam był. Istniał naprawdę. 
Ukazał się i był dostępny.

Wtedy jednak wszystko inne rozwiązało się samoistnie. Jeżeli 
bowiem Bóg istnieje i jeżeli ten Bóg pragnął i pragnie człowieka, to 
jest oczywiste, że Jego miłość może dokonać tego, co nasza usiłuje 
daremnie: ukochanego utrzymać przy życiu ponad śmiercią. nasze 
cmentarze ze swoimi znakami przywiązania i wierności są właści-
wie próbami takiej miłości, by drugą osobę jakoś zatrzymać, dać jej 
jeszcze kawałek życia. I trochę żyje ona w nas naprawdę dalej – nie 
ona sama, ale coś z niej. Bóg może zatrzymać więcej – nie tylko 
myśli, wspomnienia, oddziaływania, lecz każdego jako jednostkę. 
W ten sposób zyskały dla chrześcijaństwa swój sens także próby 
starożytnej filozofii. Stwierdziła ona: jeśli chcesz przetrwać ponad 
śmiercią, to musisz przyjąć możliwie wiele z tego, co jest wieczne: 
prawdę, sprawiedliwość, dobro. Im więcej z tego masz w sobie, tym 
bardziej przetrwasz. Albo lepiej: musisz przywiązać się do tego,  
co wieczne, tak że będziesz do tego należeć i mieć udział w jego 
wieczności. Przywiązać się do prawdy i w ten sposób należeć do tego, 
co niezniszczalne – to staje się teraz zupełnie realne i zupełnie bli-
skie: przywiąż się do Chrystusa, on przeprowadzi cię poprzez noc  
śmierci, którą sam przeszedł. W ten sposób nieśmiertelność na- 
biera sensu. nie jest ona już dłużej niekończącym się dubletem 
teraźniejszości, lecz całkowitą nowością i naprawdę naszą wiecz-
nością: być w rękach Boga i w ten sposób być jednością z całym  
rodzeństwem, które nam stworzył, jednością ze stworzeniem – to 
jest prawdziwe życie, na jakie spoglądamy teraz tylko zza mgły. 
Bez odpowiedzi na pytanie o Boga śmierć pozostaje tylko okrutną  
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zagadką, a każda inna odpowiedź prowadzi nas jedynie do sprzecz-
ności. Jeśli jednak Bóg istnieje, Bóg, który ukazał się w Jezusie 
Chrystusie, to istnieje życie wieczne i wtedy także śmierć jest drogą 
nadziei. 

to jest właśnie owo nowe doświadczenie, które nadaje kata-
kumbom ich szczególne piętno. Choć tak wiele spośród obrazów 
z powodu nieprzychylności czasu wykruszyło się i wyblakło, przez 
stulecia nie straciły one nic ze swojego blasku a – przede wszyst-
kim – z prawdy nadziei, z której się zrodziły. tam są młodzieńcy 
w piecu ognistym; Jonasz zostaje wyrzucony z brzucha wieloryba 
znowu do światła; Daniel w jaskini lwów i wiele innych; najpiękniej 
Dobry Pasterz, którego przewodzeniu można się bez lęku powie-
rzyć, ponieważ On zna drogę, także przez ciemną dolinę śmierci. 
„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego [...]. Chociażbym 
chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną [...]” 
(Ps 22, 1.4 LXX).
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Dlaczego święci są naszymi orędownikami u Boga?
2. W jaki sposób patrzą na nas święci w niebie?
3. W moim życiu istnieje harmonia czy rozdźwięk pomiędzy wiarą 

a nadzieją?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
[…] My, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej na-
dziei. trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy,  
[kotwicy], która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik 
wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchi-
zedeka (Hbr 6, 18-20).

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga ży-
jącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, 
na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są za-
pisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów 
sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika nowego 
testamentu – Jezusa […] (Hbr 12, 22-24).

Temat 9.

Spełniona nadzieja
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób 
uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wier-
ności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest 
w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako 
wzory i orędowników (por. Sobór Watykański II, konst. Lumen  
gentium, 40; 48-51). „W ciągu całej historii Kościoła w okoliczno-
ściach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze źródłem i począt-
kiem odnowy” (Jan Paweł II, adhort. apost. Christifideles laici, 16). 
Istotnie, „świętość Kościoła jest tajemniczym źródłem i nieomylną  
miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału” 
(Jan Paweł II, adhort. apost. Christifideles laici, 17) (Katechizm  
Kościoła Katolickiego, nr 828). 

DO PRZeMYŚLenIA…
Kard. Joseph Ratzinger, Spełniona nadzieja. Homilia na uroczystość 
Wszystkich Świętych, w: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia 
o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia 10), red. K. Góźdź,  
M. Górecka, Lublin 2014, s. 629-631.

Świętujemy uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mo-
dlimy się podczas sprawowania mszy świętej: „Prosimy Cię, abyś 
dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, hojnie udzielił nam 
upragnionego przebaczenia”. 

nasze spojrzenie kieruje się więc do wszystkich tych, którzy 
uprzedzili nas w znaku wiary. Są to nasi bracia i siostry; my jeste-
śmy dla nich braćmi i siostrami, członkami jednej wielkiej rodziny 
Bożej, która obejmuje przestrzeń i czas. Przewodnikiem i centrum 
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tej rodziny jest nasz brat Jezus Chrystus. niektórzy wyróżniają się 
w tej rodzinie i są wszystkim znani. to wielcy święci, świadkowie 
zwyciężającej wszystko siły łaski i wiary. Są oni jednak tylko czub-
kiem góry lodowej. Większość jest nieznana. nie mówi to jednak 
nic o ich drodze, o ich życiu, o ich wielkim świadectwie, o ich ła-
sce przed Bogiem i przed ludźmi. Dla nas są oni bezimiennymi, 
nieznanymi, tak jak my kiedyś będziemy. Ale nie przed Bogiem. 
Właśnie to czyni ich świętymi, że zna ich Bóg; że w dużej mierze 
to ich dotyczą wspaniałe słowa: „Ująłem cię za rękę i ukształtowa-
łem; moim jesteś”. Wszyscy członkowie tej rodziny Bożej są tej sa-
mej krwi: Bóg ich – podobnie jak i nas – powołał. Bóg to sprawił,  
że oni usłyszeli. On pochyla się nad swoją rodziną w miłości i lito-
ści. On łączy wszystkich razem w wierze, nadziei i miłości.

Dlaczego jednak możemy powiedzieć i modlić się: dzięki wsta-
wiennictwu tak wielu orędowników, hojnie udziel nam upragnio-
nego przebaczenia?

Czy nie jest to prawie oczywiste, że święci bracia i siostry naszej 
rodziny patrzą na nas spojrzeniem Bożej miłości? to, co poruszało 
ich serca, kiedy musieli przebyć pielgrzymią drogę, a mianowicie 
miłość w naśladowaniu Jezusa, nie przeminęło i nie skończyło się. 
Wręcz przeciwnie: odnalazło dopiero teraz w obliczu żywego Boga 
swój ostatecznie dobry kształt. Miłość bowiem nigdy się nie kończy. 
W ten sposób mówią oni za nas. I dlatego nazywamy ich naszymi 
orędownikami; orędownikami, aby, jak mówi modlitwa, Bóg udzie-
lił nam upragnionej nadziei.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dogłębnie świętem naszej  
nadziei. Stawia to wobec nas jednak kilka pytań. Chrześcijanie  
są ludźmi, którzy przyjmują rzeczywistość Boga i liczą się z nią. 
Oznacza to zatem: wierzyć. Z taką samą racją można powiedzieć: 
chrześcijanie są ludźmi, którzy przyjmują Boże obietnice, budują 
na tym i zdają się na to. to oznacza, że oni mają nadzieję. Nadzieja  
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jest odwrotną stroną tego samego medalu, który nazywa się  
wiara. W życiu człowieka może mimo to panować pomiędzy nimi 
rozdźwięk. Ktoś może powiedzieć: wierzę, a jednak jest człowiekiem 
o bardzo nikłej nadziei. Jest pełen rozczarowań. Kiedyś był pełen 
radości życia, był przy nadziei, jak to mówimy o matkach, to znaczy 
z wieloma oczekiwaniami wobec życia. Jedno lub drugie mogło się 
spełnić, z pewnością się spełniło; nie chcemy być niewdzięczni. Jak 
mógłby ktoś żyć bez nadziei lub bez najmniejszego choćby błogiego 
spełnienia? Jak żyć dalej bez tego rodzaju doświadczenia! A mimo 
to: Skradająca się choroba naszych czasów to beznadziejność. Wyda-
je się, że ona chce się zadomowić wszędzie. Zapytajmy ludzi star-
szych. O nich mówiło się niegdyś, że są mędrcami pośród ludzi, 
nasyconymi dobrymi doświadczeniami życia, dlatego cieszą się 
szacunkiem i uznaniem każdego. Czy wśród nich nie ma właśnie 
dzisiaj wielu takich, którzy niczego już nie oczekują i są pozbawieni 
nadziei? A dlaczego? Zostali pozostawieni samymi sobie. Wydają 
się zapomniani. Wydają się jakby pozostałością z minionego świata 
i nie wiadomo dokładnie, co należy z nimi zrobić. Są niepotrzebni. 
Pewien stary człowiek, który jak ktoś zapomniany szedł ociężale, 
powiedział kiedyś: „nikt na mnie nie czeka”. to jest to. to był jego 
bezdenny smutek, to była jego beznadziejność. 

Ale czy to prawda? Czy rzeczywiście nikt na niego nie czeka? 
W relacji ludzi między sobą i do siebie nawzajem może się to zda-
rzać. Rzeczywistość jest jednak większa i sięga daleko ponad to, co 
bezpośrednio widzimy i czego doświadczamy. Pod powierzchnią 
naszego święta można usłyszeć głośne wołanie: „Jesteś oczekiwa-
ny” ostatecznie. na zawsze, z zapewnieniem, że twoje oczekiwania 
zostaną spełnione. W końcu, po być może długim czasie dźwigania 
ciężaru i wystawiania na próbę, czy wszystko ma sens. Okrzyk na-
dziei i zachęty, który od celu wychodzi naprzeciw tym, którzy są 
jeszcze w drodze. Jest to okrzyk wielu głosów, okrzyk, który sprawia, 
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że rodzi się nadzieja. nie w pustkę, doprawdy nie. to nadzieja pełna 
pewności i ufności, nadzieja we wspólnocie braterstwa, jakie nie zna 
żadnego zmącenia, ponieważ wołającym jest Bóg, który umożliwia 
dopiero wszystkie inne głosy. „Bóg naszej wiary jest fundamentem 
naszej nadziei”. „naszą nadzieją jest Jezus Chrystus” (Synod Diece-
zji niemieckich). Jak to było powiedziane w zacytowanych przed 
chwilą słowach? „Ująłem cię za rękę i ukształtowałem; moim jesteś”. 
W obliczu tego święta, które obchodzimy, i w obliczu tak wielu 
świadków możemy tylko powiedzieć: „W tobie, o Panie, złożyłem 
nadzieję, nie będę zawstydzono na wieki”.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy potrafię myśleć o sądzie po śmierci z nadzieją?
2. Czy mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i inni ludzie będą szczęśli-

wi na wieki?
3. Czy wiem, jak pomagać duszom czyśćcowym?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię twej potęgi, i ka-
rzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie 
i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy 
zechcesz. nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy 
powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką na-
dzieję, że po występkach dajesz nawrócenie (Mdr 12, 17-19).

Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr 9, 27).

Temat 10.

Nadzieja a S¹d Ostateczny  
i czyściec
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Prawda o Sądzie Ostatecznym wzywa do nawrócenia, podczas  
gdy Bóg daje jeszcze ludziom „czas pomyślny, dzień zbawienia”  
(2 Kor 6, 2). Pobudza świętą bojaźń Bożą. Angażuje na rzecz spra-
wiedliwości Królestwa Bożego. Zapowiada „błogosławioną nadzie-
ję” (tt 2, 13) powrotu Pana, który „przyjdzie, aby być uwielbionym 
w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, 
którzy uwierzyli” (2 tes 1, 10) (Katechizm Kościoła Katolickiego, 
nr 1041).

nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmar-
łych, której mówi już Pismo święte: „Dlatego właśnie (Juda Macha- 
beusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby  
zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12, 45). Kościół od początku  
czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególno- 
ści Ofiarę eucharystyczną (por. Sobór Lyoński II: DS 856), by 
po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga.  
Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmar-
łych: „nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba  
zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy  
wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? 
nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy 
za nich nasze modlitwy” (św. Jan Chryzostom, Homiliae in pri-
mam ad Corinthios, 41, 5: PG 61, 594-595. Por. Hi 1, 5) (Katechizm  
Kościoła Katolickiego, nr 1032).
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DO PRZeMYŚLenIA…
Benedykt XVI, encyklika Spe salvi, Watykan 30.11.2007, nr 47-48.

 
niektórzy współcześni teolodzy uważają, że ogniem, który spala  
a równocześnie zbawia, jest sam Chrystus, Sędzia i Zbawiciel.  
Spotkanie z nim jest decydującym aktem Sądu. Pod Jego spojrze-
niem topnieje wszelki fałsz. Spotkanie z nim przepala nas, prze-
kształca i uwalnia, abyśmy odzyskali własną tożsamość. to, co 
zostało zbudowane w ciągu życia, może wówczas okazać się suchą 
słomą, samą pyszałkowatością, i zawalić się. Jednak w bólu tego 
spotkania, w którym to, co nieczyste i chore w naszym istnieniu, 
jasno jawi się przed nami,  jest zbawienie. Jego wejrzenie, dotknię-
cie Jego Serca uzdrawia nas przez bolesną niewątpliwie przemianę, 
niczym „przejście przez ogień”. 

Jest to jednak błogosławione cierpienie, w którym święta moc 
Jego miłości przenika nas jak ogień, abyśmy w końcu całkowicie 
należeli do siebie, a przez to całkowicie do Boga. Jawi się tu również 
wzajemne przenikanie się sprawiedliwości i łaski: nasz sposób życia 
nie jest bez znaczenia, ale nasz brud nie plami nas na wieczność,  
jeśli pozostaliśmy przynajmniej ukierunkowani na Chrystusa, na  
prawdę i na miłość. ten brud został już bowiem wypalony w Męce 
Chrystusa. W chwili Sądu Ostatecznego doświadczamy i przyj-
mujemy, że Jego miłość przewyższa całe zło świata i zło w nas. Ból  
miłości staje się naszym zbawieniem i naszą radością. 

Jest jasne, że nie możemy mierzyć „trwania” tego przemienia-
jącego wypalania miarami czasu naszego świata. Przemieniający 
„moment” tego spotkania wymyka się ziemskim miarom czasu – 
jest czasem serca, czasem „przejścia” do komunii z Bogiem w Ciele 
Chrystusa. Sąd Boży jest nadzieją, zarówno dlatego, że jest spra-
wiedliwością, jak i dlatego, że jest łaską. Gdyby był tylko łaską, tak 
że wszystko, co ziemskie, byłoby bez znaczenia, Bóg byłby nam 



56

winien odpowiedź na pytanie o sprawiedliwość – decydujące dla 
nas pytanie wobec historii i samego Boga. Gdyby był tylko sprawie-
dliwością, byłby ostatecznie dla nas wszystkich jedynie przyczyną 
lęku. Wcielenie Boga w Chrystusie tak bardzo połączyło sprawiedli-
wość i łaskę, że sprawiedliwość jest ustanowiona ze stanowczością: 
wszyscy oczekujemy naszego zbawienia „z bojaźnią i drżeniem” 
(Flp 2, 12). niemniej jednak łaska pozwala nam wszystkim mieć 
nadzieję i ufnie zmierzać ku Sędziemu, którego znamy jako naszego 
„Rzecznika”, Parakletos (por. 1 J 2, 1).

trzeba tu wspomnieć jeszcze jeden motyw, gdyż ma on znacze-
nie dla praktykowania chrześcijańskiej nadziei. Już we wczesnym 
judaizmie istnieje myśl, że można przyjść z pomocą zmarłym w ich 
przejściowym stanie poprzez modlitwę (por. na przykład 2 Mch 12, 
38-45: I wiek przed Chrystusem). W sposób naturalny podobna 
praktyka została przejęta przez chrześcijan i jest wspólna dla Ko-
ścioła wschodniego i zachodniego. Wschód nie uznaje oczyszczają-
cego i pokutniczego cierpienia dusz „na tamtym świecie”, ale uznaje 
różne stopnie szczęśliwości lub też cierpienia w stanie pośrednim. 
Duszom zmarłych można jednak dać „pokrzepienie i ochłodę” po-
przez eucharystię, modlitwę i jałmużnę. W ciągu wszystkich wie-
ków chrześcijaństwo żywiło fundamentalne przekonanie, że miłość 
może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obda-
rowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza gra-
nice śmierci. to przekonanie również dziś pozostaje pocieszającym 
doświadczeniem. Któż nie pragnąłby, aby do jego bliskich, którzy 
odeszli na tamten świat, dotarł znak dobroci, wdzięczności czy też 
prośba o przebaczenie? 

Można też zapytać: jeżeli „czyściec” oznacza po prostu oczysz-
czenie przez ogień w spotkaniu z Panem, Sędzią i Zbawcą, jak może 
wpłynąć na to osoba trzecia, choćby była szczególnie bliska? Kiedy 
zadajemy podobne pytanie, musimy sobie uświadomić, że żaden 
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człowiek nie jest monadą zamkniętą w sobie samej. Istnieje głęboka 
komunia między naszymi istnieniami, poprzez wielorakie współ-
zależności są ze sobą powiązane. nikt nie żyje sam. nikt nie grze-
szy sam. nikt nie będzie zbawiony sam. nieustannie w moje życie 
wkracza życie innych: w to, co myślę, mówię, robię, działam. I na  
odwrót, moje życie wkracza w życie innych: w złym, jak i w do- 
brym. tak więc moje wstawiennictwo za drugim nie jest dla niego 
czymś obcym, zewnętrznym, również po śmierci. W splocie istnień  
moje podziękowanie, moja modlitwa za niego mogą stać się nie-
wielkim etapem jego oczyszczenia. I dlatego nie potrzeba przesta-
wiać czasu ziemskiego na czas Boski: w obcowaniu dusz zwykły czas 
ziemski po prostu zostaje przekroczony. Nigdy nie jest za późno, 
aby poruszyć serce drugiego i nigdy nie jest to bezużyteczne. 

W ten sposób wyjaśnia się ostatni ważny element chrześcijań-
skiego pojęcia nadziei. nasza nadzieja zawsze jest w istocie również 
nadzieją dla innych; tylko wtedy jest ona prawdziwie nadzieją także 
dla mnie samego. Jako chrześcijanie nie powinniśmy pytać się je-
dynie: jak mogę zbawić siebie samego? Powinniśmy również pytać 
siebie: co mogę zrobić, aby inni zostali zbawieni i aby również dla 
innych wzeszła gwiazda nadziei? Wówczas zrobię najwięcej także 
dla mojego własnego zbawienia.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy wierzę, że piekło istnieje?
2. Czy wierzę, że to nie miłosierny Bóg skazuje nas na piekło, ale  

człowiek wybiera je z własnej wolnej woli?
3. Co robię, żeby nie wybierać piekła i pomóc innym go nie  

wybrać?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna 
ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, któ rzy przez 
nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która pro wadzi 
do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! (Mt 7, 13-14).

nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są prze-
konani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. 
nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić 
do nawrócenia (2 P 3, 9).

Temat 11.

Nadzieja na zbawienie  
wszystkich ludzi
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Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, 
Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli 
do poznania prawdy (1 tm 2, 3-4).

nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła na temat pie-
kła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien 
wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne prze-
znaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do na-
wrócenia: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama 
i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, 
którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, 
która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”  
(Mt 7, 13-14): Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy w myśl 
upomnienia Pańskiego czuwać ustawicznie, abyśmy zakończyw-
szy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, zasłużyli wejść  
razem z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych 
i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień 
wieczny, w ciemności zewnętrzne, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie 
zębów” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 48) (Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, nr 1036).

Bóg nie przeznacza nikogo do piekła (por. Synod w Orange II: 
DS 397; Sobór trydencki: DS 1567); dokonuje się to przez dobro-
wolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie w nim 
aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej i w codziennych mo-
dlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który 
nie chce „niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do na-
wrócenia” (2 P 3, 9): „Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług 
twoich, i całego ludu twego. napełnij nasze życie swoim pokojem, 
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zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich 
wybranych” (Mszał Rzymski, Kanon Rzymski) (Katechizm Kościo-
ła Katolickiego, nr 1037).

DO PRZeMYŚLenIA…
Zob. Cz.S. Bartnik, Egzystencja sprzeniewierzona – Piekło, w: Do-
gmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2012, s. 917-918.

Miłosierdzie zbawcze. Z rdzennie chrześcijańskiego ducha wyrasta 
idea nieograniczonej nadziei powszechnego zbawienia. na począt-
ku nadzieja ta była odno szona głównie do prawowiernych chrze-
ścijan (św. Hieronim), ale z cza sem i do wszystkich ludzi w ogóle. 
W każdym razie idea nieskończonego miłosierdzia Bożego przesła-
niała naukę o piekle. Ostatnio rozpaliła się ona szczególnie w Polsce 
w postaci określonej mistyki i nauki kontemplacyjno-emocjonal-
nej: św. Faustyna Kowalska (1905–1938), sługa Boży ksiądz Michał 
Sopoćko (1888–1975; por. Miłosierdzie Boże w dziełach Jego, t. 1-4, 
Londyn-Paryż 1959–1967) oraz Jan Paweł II (por. enc. Dives in mi-
sericordia, Watykan 1980), który w roku 2002 ustanowił w Łagiew-
nikach światowe centrum kultu Miłosierdzia Bożego. O ile dawniej 
uczono raczej, że miłosierdzie Boże łagodzi cierpienia w piekle, 
o tyle dziś roz wija się cała emocjonalna postawa nadziei pokładanej 
w Miłości Miło siernego Boga, co w rezultacie prowadzi do szcze-
gólnego, uczuciowego spodziewania się, że zbawienie Chrystusowe 
obejmie ogólnie całą ludzkość na sposób wiadomy tylko samemu 
Bogu. Jed nak konkretnie idea miłosierdzia Bożego nie przekreśla 
nauki o rzeczy wistym piekle, gdyż Miłość Miłosiernego Boga może 
być zawsze zanego wana i odrzucona przez człowieka, który został 
przez Boga obdarzony wolnością.
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Próba rozwiązania paradoksu: piekło – miłosierdzie. Jaką 
teolog ma dać ostatecznie odpowiedź na wielki paradoks chrze-
ścijański: piekło i nieskończone miłosierdzie? Z nauczania Chry-
stusowego wynika, że dla każdego człowieka istnieją ostatecznie 
dwie drogi: zbawienie (niebo) i niezbawienie (pie kło). Kongregacja  
nauki Wiary przedstawia to jako dwie równoległe możliwości  
(DH 4657). Stąd trzeba nieustannie pamiętać i nauczać o realności 
piekła, które człowiek jest w stanie wybrać, ponieważ jego wolna 
wola może sprzeciwić się Bogu, Stwórcy i Zbawcy. 

Chrystus objawił tę bolesną możliwość człowieka z całą mocą. 
Ale nie mamy objawienia co do „faktów” eschatologicznych, czyli 
nie ma objawienia, że ktoś faktycznie został „potępiony”. nie wiemy  
nawet, czy Judasz się potępił (por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg 
nadziei, Lublin 1994, p. 28, s. 140 n.), gdyż postać ta została przed-
stawiona w Biblii nie tyle historycznie, ile raczej teologicznie.  
Judasz jest biblijnym typem sprzeniewierzenia się narodu wybra-
nego Mesjaszowi i swemu posłannic twu, obrazem grzechu zdrady  
Boga, następcą Kaina oraz przestrogą dla pierwszych uczniów  
Pańskich, którzy zdradzili chrześcijaństwo (Cz.S. Bartnik, Judasz 
Iskariota – Historia i teologia, „Collectanea Theologica” 58(1988), 
fasc. II, s. 5-17).

W rezultacie nie wolno mylić realnych możliwości z faktami. 
nauka o możliwości potępienia się w piekle jest na uką objawioną, 
pewną i nieomylną, natomiast o konkretnych faktach odrzucenia 
Boga i pogrążeniu się w piekle konkretnych ludzi nie ma wiedzy. 
Apokatastaza – czyli błędna nauka, według której wszyscy ludzie 
na pewno będą zbawieni i nikt z ludzi na pewno nie trafi do pie-
kła – przypisuje sobie niesłusznie objawienie o „niepotępieniu”, i to 
rozciągniętym na wszystkich ludzi, czyli na przypadki wolnych wy-
borów: za czy przeciw Bogu. Apokatastaza została przez nauczy-
cielski Urząd Kościoła odrzucona wiele razy w historii. Podobnie 
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słowa Pana Jezusa o wielu idących ku zgubie, a nielicznych kroczą-
cych po drodze ku życiu jest typowym wyrażeniem pedagogicznym 
i moralistycznym, stwierdzającym po prostu, że trudniejsza jest 
droga życia i do bra zbawczego: „Wchodźcie przez ciasną bramę!  
Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do  
zguby, a wielu jest takich, któ rzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna 
jest brama i wąska droga, która pro wadzi do życia, a mało jest ta-
kich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14; por. Łk 13, 23-24). toteż 
zdanie teologów o takiej czy innej liczbie po tępionych nie jest pro-
roctwem, lecz nadużyciem.

ewangelia zatem uczy o piekle jako o realności absolutnej, peł-
nej i grożącej każdemu człowiekowi, ale nie do tyka faktów, czyli 
nie wskazuje kto z ludzi jest lub na pewno będzie w piekle. Dlatego  
jednocześnie nauka o piekle nie kłóci się z nauką o miłosierdziu 
Bożym. A zatem jeśli ktoś pyta, czy można mieć nadzieję powszech-
nego zbawienia, to należy odpowiedzieć twierdząco – tak można. 
taka jest bowiem rola nadziei chrześcijańskiej; ale nie możemy 
przyjąć i nauczać, że wiemy, że na pewno każdy człowieka w swoim 
życiu tę nadzieję wypełni, czyli że każdy człowiek na pewno nie wy-
bierze życia wiecznego bez Boga tzn. piekła, bo co do tego nie ma 
objawienia ani proroctwa i każdy przypadek z osobna jest sprawą 
misterium osoby ludzkiej i jej wolnego wyboru.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. Czy pamiętam, że nadzieja chrześcijańska nie jest ucieczką od  

codziennego życia?
2. Czy wiem, dlaczego modlitwa „Ojcze nasz” jest szkołą nadziei?
3. Co zrobię, żeby modlić się świadomiej i bez pośpiechu?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył 
ją, rzekł jeden z uczniów do niego: „Panie, naucz nas się modlić, 
jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się 
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci twoje imię; niech przyj-
dzie twoje królestwo! naszego chleba powszedniego dawaj nam na  
każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”  
(Łk 11, 1-4).

Temat 12.

„Ojcze nasz” – szkoła nadziei
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
nadzieja chrześcijańska […] wyraża się w modlitwie i karmi się nią, 
szczególnie w modlitwie „Ojcze nasz”, streszczającej to wszystko, 
czego nadzieja pozwala nam pragnąć (Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, nr 1820).

DO PRZeMYŚLenIA…
Kard. Joseph Ratzinger, Patrzeć na Chrystusa. Ćwiczenie się w wie-
rze, nadziei, miłości, w: Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyzna-
nie – Chrzest – Naśladowanie (Opera Omnia 4), red. K. Góźdź,  
M. Górecka, Lublin 2017, s. 397-399

Proszę pozwolić mi zamknąć tę medytację o nadziei dwoma krót-
kimi rozważaniami o akcie ufności, o sposobie, jak żyć nadzieją. 
Piękne porównanie nadziei znalazłem w adwentowych kazaniach 
świętego Bonawentury. Seraficki nauczyciel mówi do swoich słu-
chaczy, że ruch nadziei jest podobny do lotu ptaka, który, aby lecieć, 
rozciąga swoje skrzydła tak szeroko, jak to możliwe, i używa wszyst-
kich swo ich sił do poruszania skrzydłami, sam czyni się niejako ru-
chem i tak osiąga wysokość – szybuje. nadzieja jest lataniem, mówi 
Bonawen tura: nadzieja wymaga od nas radykalnego zaangażowania; 
żąda od nas, aby wszystkie nasze członki stały się ruchem, aby prze-
zwyciężyć siłę grawitacji Ziemi, aby wzbić się na prawdziwe wyży-
ny naszego istnienia, do obietnic Boga. Franciszkański nauczyciel 
rozwija przy tym piękną syntezę nauki o zmysłach wewnętrznych 
i zewnętrz nych. Kto ma nadzieję – mówi – „musi podnieść głowę,  
przez to kieruje on swoje myśli ku górze, ku wyżynom naszej eg-
zystencji, czyli do Boga. Musi on podnieść swoje oczy, aby doznać 
wszystkich wymiarów rzeczywistości. Musi on podnieść swoje 
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serce, przez to otwiera on swoje odczuwanie na najwyższą miłość 
i wszystkie jej odblaski w świecie. Musi on również poruszać w pra-
cy swoimi rękami [...]”. tak wybrzmiewa tu również to, co istot-
ne w teologii pracy, która należy do ruchu nadziei: odpowiednio  
wykonana jest jednym z jej wymiarów.

nadprzyrodzoność, wielka obietnica, nie usuwa natury na bok, 
wręcz przeciwnie: wywołuje ona zaangażowanie wszystkich na-
szych sił dla całkowitego otwarcia naszego bytowania, dla rozwoju 
wszel kich jego możliwości. Mówiąc inaczej: wielka obietnica wiary 
nie niszczy naszego działania i nie czyni go zbytecznym, lecz na-
daje mu dopiero jego odpowiednią postać, jego miejsce i jego wol-
ność. Znamiennym przykładem na to jest historia monastycyzmu.  
Zaczyna się ona od fuga saeculi, ucieczki na pustynię z zamykają-
cego się świata, do nie-świata. W nim panuje nadzieja, że właśnie 
w nie-świecie, w radykalnym ubóstwie, znajdzie się to wszystko, co 
Boże, prawdzi wa wolność. Ale właśnie ta wolność nowego życia po-
zwoliła potem na pustyni zapoczątkować nowe Miasto, wyspy życia 
i przeżycia w wielkim upadku kultury antycznej stały się nową moż-
liwością ludzkiego życia, nową cywilizacją braterstwa. „Starajcie się 
naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie 
wam do dane”, mówi Pan (Mt 6, 33). Historia potwierdza Jego sło-
wo: dodaje ona do nadziei teologicznej całkiem ludzki optymizm.

Drugie rozważanie wynika ze wskazówki świętego tomasza 
z Akwinu, którą później podjęto i zrealizowano w Catechismus  
Romanus. W swojej Summie teologicznej tomasz mówi, że mo-
dlitwa jest interpretacją nadziei. Modlitwa jest językiem nadziei. 
Końcowa formuła liturgicznych modlitw „przez Chrystusa Pana 
naszego” odpowiada faktowi, że Chrystus jest zrealizowaną nadzie-
ją, kotwicą naszej ufności. We fragmencie swojego kompendium 
teologii to masz zamierzał przedstawić całą teologię w schemacie 
wiary, nadziei i miłości. Dzieło kończą pierwsze rozdziały drugiej 
części, a więc początek traktatu o nadziei. ten traktat przedstawia 
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się jednak kon kretnie jako interpretacja modlitwy „Ojcze nasz”. Pan 
nauczył nas nadziei poprzez to, że nauczył nas swojej modlitwy, 
mówi tomasz. „Ojcze nasz” jest szkołą nadziei – jej konkretnym 
ćwiczeniem.

W Katechizmie Rzymskim interpretacja „Ojcze nasz” tworzy 
czwartą część chrześcijańskiej katechezy podstawowej, obok wy-
jaśnienia wyznania wiary, przykazań, sakramentów. Również tutaj 
modlitwa Pańska funkcjonuje jako interpretacja nadziei. Ogarnięty 
zwątpieniem człowiek już się nie modli, ponieważ nie ma już na-
dziei; pewny siebie i swojej władzy człowiek nie modli się, ponie-
waż zdaje się tylko na siebie samego. ten, kto się modli, ma na-
dzieję na dobroć i moc, które przekraczają jego własne możliwości.  
Modlitwa jest realizowaniem się nadziei.

Pomijając na początku pierwszą część próśb „Ojcze nasz”, mo-
żemy powiedzieć: w prośbach drugiej części nasze codzienne tro-
ski i lęki przemieniają się w nadzieję. tu jest obecna troska o nasze 
ziemskie utrzymanie, pokój z sąsiadami, a wreszcie groźba wszel-
kich gróźb: niebezpieczeństwo utraty wiary, oddalenia się od Boga, 
niemożność dalszego postrzegania Boga, a tym samym popadnięcia 
w absolutną pustkę, bycia narażonym na wszelkie zło. Przez to, że te 
troski stają się prośbami, otwiera się droga od życzeń i oczekiwań 
do nadziei, od drugiej części „Ojcze nasz” do pierwszej. Wszystkie 
nasze lęki są ostatecznie obawami przed utratą miłości i całkowi-
tą samotnością, która z tego wynika. Wszystkie nasze nadzieje są 
w najgłębszej nadziei na wielką i bezgraniczną miłość: one są na-
dzieją na raj i królestwo Boże, bycie z Bogiem i jak Bóg, uczestni-
cząc w Jego naturze (2 P 1, 4). Wszystkie nasze nadzieje kończą się 
jedną nadzieją: „przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako 
w niebie, tak i na ziemi”. Ziemia staje się jak niebo, winną stać się 
samym niebem. W woli Boga trwa wszelka nasza nadzieja. Uczyć 
się modlitwy oznacza uczyć się nadziei, a stąd też życia.
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PYtAnIA DO ReFLeKSJI
1. W jakich sytuacjach najczęściej odmawiam różaniec do siedmiu 

boleści?
2. Czy jest on dla mnie modlitwą umacniającą nadzieję?
3. Czy znam historię powstania tego różańca?

nAUCZAnIe PISMA ŚWIĘteGO
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto 
ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, 
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-35).

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:  
„niewiasto, oto syn twój”. następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka 
twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25-27).

Temat 13.

Różaniec do siedmiu boleści  
– modlitwa nadziei
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nAUCZAnIe KAteCHIZMU KOŚCIOŁA  
KAtOLICKIeGO
[…] najdoskonalszym obrazem tej nadziei jest Maryja (por. Łk  
1, 38) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 64).

Powinniśmy […] zwrócić się do świadków wiary: Abrahama, 
który „wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4, 18); Maryi Dziewicy, 
która w „pielgrzymce wiary” (Sobór Watykański II, konst. Lumen 
gentium, 58) doświadczyła nawet „nocy wiary” (Jan Paweł II, enc. 
Redemptoris Mater, 18), uczestnicząc w cierpieniu Syna i nocy Jego  
grobu; i tylu innych świadków wiary […] (Katechizm Kościoła  
Katolickiego, nr 165).

DO PRZeMYŚLenIA…
Ks. Bogdan Kulik MSF, Różaniec do siedmiu boleści – modlitwa  
nadziei

Różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej jest modlitwą odmawianą 
i propagowaną przez członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Pięć 
wersji rozważań poszczególnych tajemnic można odnaleźć w Mo-
dlitewniku Apostolstwa Dobrej Śmierci, który służy pomocą w mo-
dlitwie prywatnej i wspólnotowej1. 

Dlaczego możemy ten różaniec nazwać modlitwą pełną nadziei, 
jeśli rozważamy w nim ból Jezusa i Maryi? Ponieważ nie koncentru-
jemy się na cierpieniu, ale na miłości Boga i niepokalanej – miłości 
do nas, która jest tak wielka, że nie cofnęła się nawet przed cierpie-
niem i śmiercią, żeby przekonać nas, że nadzieja chrześcijańska nie 
jest mrzonką, ale prawdziwym pocieszeniem i siłą. 

1 Zob. Apostolstwo Dobrej Śmierci, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej 
Śmierci, Bernardinum, Pelplin 1999, s. 182-207.
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Ze względu na umiłowanie tej formy pobożności maryjnej oży-
wiającej naszą nadzieję, postanowiliśmy przybliżyć historię różańca 
do siedmiu boleści.

Powstanie modlitwy znanej dzisiaj jako różaniec do siedmiu  
boleści Matki Bożej jest ścisłe związany z zakonem serwitów (Zakon 
Sług najświętszej Maryi Panny, skrót: OSM), który w sposób szcze-
gólny szerzy kult do Matki Bożej Bolesnej. Historycy tej wspólnoty 
zakonnej wskazują, że od XVII w. miłość serwitów do Maryi za-
częła wyrażać się także w postaci nabożeństwa zwanego „Koronką 
Matki Bożej Bolesnej” (wł. Corona dell’Adollorata).

nie są znane szczegóły powstania modlitwy znanej dziś pod na-
zwą różańca do siedmiu boleści, jednak uznaje się, że mają one ścisły 
związek z rozwijającym się w XVII w. kultem Matki Bożej Bolesnej. 
Początek formułowania się modlitwy widzi się w połączniu dwóch 
tzw. „form embrionalnych” tego nabożeństwa, które powstały nie-
jako niezależnie od siebie. 

Pierwszą z nich jest pobożna praktyka odmawiania w soboty 
przez serwitów siedmiu „Ojcze nasz” i siedmiu „Zdrowaś Mary-
jo” ku czci siedmiu boleści Błogosławionej Dziewicy Maryi, która 
to praktyka została obdarzona przywilejem odpustu przez papieża 
Pawła V w brewe papieskim Cum certa unicuique z 14 lutego 1607 r. 
nie jest to jeszcze różaniec do siedmiu boleści w pełnym tego słowa  
znaczeniu, a jedynie jego forma początkowa, gdyż ta modlitwa  
zawiera już liczne elementy przyszłego różańca, a mianowicie: sie-
dem „Ojcze nasz”; bezpośrednie odniesienie się do siedmiu boleści 
Matki Bożej; podkreślenie cyfry „7” jako cechy charakterystycz-
nej tej pobożnej praktyki. Jednak na tym etapie nie mamy jeszcze 
do czynienia z siedmioma częściami różańca do siedmiu boleści2.

2 Zob. Curia Generalis OSM, Corona dell’Addolorata. Celebrazione della 
„Compassio Virginis”, Roma 1986, pkt. 3-5; zob. także: M.M. Muraro, 
M.M. Pedico, „Addolorata”, w: Mariologia, red. S. De Fiores, V. Ferrari  
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Drugą tzw. „forma embrionalną” i ważnym krokiem w dalszym 
formowaniu się rożańca do siedmiu boleści była inicjatywa serwi-
ty, brata Arcangelo Ballottiniego z Boloni (zm. 1622 r.). W dziele 
pt. Fonte salutifera di Gesù ornata di considerazioni, meditazioni  
e soliloqui divoti e affettuosi wydanym w 1608 r. w Wenecji, propo-
nuje pewną modyfikacje tradycyjnego różańca. Zachęca z zapałem 
tercjarzy zakonu do codziennego recytowania tradycyjnego ró-
żańca (czyli nie tego, do siedmiu boleści) ze szczególnym zwróce- 
niem uwagi na cierpienie serca Maryi spowodowane pasją Jej Syna. 
Zachęca, by na zakończenie odmawiania różańca, wzbudzając 
w sobie głębokie uczucia, medytować pod krzyżem Błogosławio-
ną Dziewicę Maryję w Jej boleściach spowodowanych trzymaniem 
w ramionach zmarłego Syna. żeby ułatwić współbraciom wspo-
mnianą medytację Arcangelo redaguje siedem rozważań na temat 
tajemnic bolesnych Chrystusa i współcierpiącej Matki. Każda me-
dytacja zostaje podzielona na siedem punktów zgodnie z ilością dni 
tygodnia, tak, aby codzienna medytacja bardziej ubogacała ducha 
i pocieszała ciało – jak notuje sam Arcangelo3. 

W wyniku inicjatywy brata Arcangelo Bolettiniego następuje po-
łącznie znanej już i zaaprobowanej w Kościele modlitwy różańcowej 
z elementem nowym, a mianowicie z codzienną medytacją tajem-
nic bolesnych, czyli cierpienia Maryi spowodowanego poszczegól-
nymi elementami pasji Chrystusa. Zatem innowacją wprowadzoną 
przez brata Arcangelo w dotychczasowe odmawianie różańca były 
dwa elementy: 1) codzienne odmawianie tajemnic bolesnych kosz-
tem tajemnic radosnych i chwalebnych; 2) przyjęcie istniejącego już 

Schiefer, S.M. Perrella, San Paolo, Cinisello Balsamo-Milano 2009,  
s. 14; M.M. Pedico, El culto de la Virgen de los Dolores desde 1848 a 1950 
en la Orden de los Siervos de Maria (b.m., b.r.), s. 9-11, http://servidi-
maria.net/sitoosm/es/historia/conguno/11.pdf (dostęp: 06.04.2021).

3 Zob. Curia Generalis OSM, Corona dell’Addolorata, dz. cyt..., pkt. 6.
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różańca jako fundamentu rozważań, zmieniając jednak „dziesiątki” 
na „siódemki”. 

Przyjmuje się, że powstanie różańca do siedmiu boleści miało 
ostatecznie miejsce między rokiem 1607 a rokiem 16174, a celem tej 
formy modlitwy było umocnienie pobożności osób świeckich zwią-
zanych z zakonem serwitów5. Z biegiem czasu ta pobożna praktyka 
stałą się coraz bardziej popularna, a w 1678 r. różaniec przyczepio-
ny do paska staje się oficjalne elementem stroju serwitów6. 

Ciekawym faktem, świadczącym o tym, jak wielką miłością 
w Zakonie Sług najświętszej Maryi Panny cieszył się różaniec do  
siedmiu boleści jest pozwolenie, jakiego udzielił papież Leon XIII 
na prośbę, jaką 12 września 1885 r. skierował przełożony generalny 
zakonu. Poprosił on o zgodę na odmawianie w kościołach pozosta-
jący pod opieką duszpasterską serwitów różańca do siedmiu boleści 
zamiast różańca tradycyjnego7.

Dlaczego jest siedem tajemnic bolesnych? Wskazuje się na  
dwa powody: historyczny i symboliczny. Historia pobożności ma-
ryjnej uczy, iż już w XII w. wierni czcili pięć „radości” Maryi i kiedy  
zaczęto pochylać się także nad Jej „boleściami”, to dla równo- 
wagi wskazywano także na pięć bolesnych wydarzeń z życia nie- 
pokalanej. Jednak dość szybko ilość kontemplowanych „rado-
ści” wzrosła do siedmiu, co spowodowało te samą zmianę w ilości  
medytowanych „boleści”. Owa zmiana wiąże się ze znaczeniem  
symbolicznym cyfry „7”. W Biblii oznacza ona pełnię, komplet-
ność, ideał, dlatego wskazywanie na siedem tajemnic bolesnych 
z życia Matki Chrystusa oznacza uznanie Jej za niewiastę, której 

4 Zob. tamże, pkt. 8.
5 Zob. tamże, pkt. 11.
6 Zob. tamże, pkt. 24.
7 Zob. tamże, pkt. 29-30.
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boleść jest pełna, przewyższająca cierpienie jakiegokolwiek innego  
człowieka8.

Przypomnijmy zatem siedem boleści Matki Bożej w brzmieniu 
tradycyjnym, znanym z modlitwy propagowanej przez Apostolstwo 
Dobrej Śmierci. tę formę tajemnic można znaleźć już w dokumen-
tach z XIV9.

1. tajemnica: Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
 Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
2. tajemnica: Ucieczka do egiptu (Mt 2, 3-14)
 Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
3. tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni 

(Łk 2, 43-45)
 Owoc tajemnicy: tęsknota za Jezusem
4. tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż  

(Łk 23, 26-27)
 Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyżów
5. tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu (J 19, 25-27)
 Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
6. tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego (Mt 27, 57-59)
 Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy
7. tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu (J 19, 40-42)
 Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć

Warto wspomnieć, że w zakonie serwitów istnieje także tzw. 
nowy formularz siedmiu boleści. Jego motywem przewodnim jest 
misterium odrzucenia, jakiego doświadcza Syn Boży od momen-
tu swojego wcielenia, poprzez czas obecny, aż do Jego powtórnego  

8 Zob. tamże, pkt. 57-58; J. Kopeć, „Koronka”, w: Encyklopedia Kato-
licka, t. 9, red. A. Szostek, B. Migut, towarzystwo naukowe KUL,  
Lublin 2002, kol. 888-890.

9 Zob. Curia Generalis OSM, Corona dell’Addolorata, dz. cyt..., pkt. 61-62.
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powrotu na ziemię. Serwici mogą zatem odmawiać różaniec do sied-
miu boleści albo zgodnie z tradycyjnym brzmieniem tajemnic, albo 
według jego nowej wersji, która brzmi następująco:

1. Jezus, Syn Boży, rodzi się w grocie: nie było miejsca dla Matki 
w gospodzie (Łk 2, 1-7) 

2. Jezus, Zbawiciel człowieka, znak sprzeciwu (Łk 2, 22-35) 
3. Jezus, nowo narodzony Mesjasz, jest prześladowany  

przez Heroda (Mt 2, 13-18) 
4. Jezus, brat każdego człowieka, jest odrzucone przez swoich 

rodaków (Łk 4, 28-29) 
5. Jezus, Święty Boży, jest aresztowany przez najwyższych  

kapłanów i opuszczony przez uczniów (Mt 26, 47-56) 
6. Jezus, jedyny Sprawiedliwy, umiera na krzyżu (J 19, 25-27) 
7. Jezus, Mistrz i Pan, jest prześladowany w swoich uczniach 

(Dz12, 1-5)10.

teologowie wskazują jeszcze na trzy wydarzenia bolesne z okre-
su działalności publicznej Pana Jezusa: odsunięcie matki i krewnych 
(Łk 8, 19-21); odpowiedź Jezusa na błogosławienstwo macierzyn-
stwa Maryi (Łk 11, 27-28); rekacja Syna na prośbę Matki w Kanie 
Galilejskiej (J 2, 1-11)11.

O różańcu do siedmiu boleści przypomniała Matka Boża pod-
czas objawień, jakie widziała Rwandyjka Marie Claire Mukangano 
w marcu 1982 r. Matka Słowa – bo tak przedstawiła się niepokalana 
ukazująca się w Kibeho (Rwanda), prosiła o propagowanie tej for-
my modlitwy na całym świecie i odmawianie jej dwa razy w tygo-
dniu: we wtorki – na pamiątkę pierwszego dnia objawień i w piątki 

10 Zob. tamże, pkt. 64-68.
11 Zob. J. Wojtkowski, „Bolesna matka Boża, I. Kult”, w: Encyklopedia 

Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszczyk, Z. Sułowski, towa-
rzystwo naukowe KUL, Lublin 1976, kol. 755.
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– na pamiątkę męki Jezusa Chrystusa. Maryja wyjaśniła, że róża-
niec do siedmiu boleści i różaniec tradycyjny mają się uzupełniać 
i żaden z nich nie jest „lepszy” lub „gorszy” od drugiego. Różaniec 
do siedmiu boleści eksponując mękę Chrystusa i cierpienia Jego 
Matki pomaga: kontemplować miłosierną miłość Jezusa; wzbudzać 
żal i skruchę; przyjmować cierpienia, a przez to przepędza Szatan12. 
Papież Franciszek podczas modlitwy „Anioł Pański” wzywał dla 
całego narodu rwandyjskiego opieki „naszej Pani z Kibeho”, jak  
nazwał Matkę Boża13.

na zakończenie rozważań na temat różańca do siedmiu boleści 
warto przypomnieć, że różaniec tradycyjny został po raz pierwszy 
zaaprobowany przez papieża Sykstusa IV w bulli Ea quae ex fide-
lium z 9 maja 1479 r., a następnie przez papieża św. Piusa V w bulli 
Consueverunt Romani Pontifices z 17 września 1569 r. – w tym do-
kumencie jest mowa o różańcu w formie, jaką znamy dzisiaj. 

Dodajmy, że na rolę modlitwy różańcowej w formie tradycyj-
nej wskazują także następujące fakty: ustanowienie wspomnienia  
najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7 października) przez 
św. Piusa V, po zwycięstwie 7 października 1571 r. pod Lepanto  
floty chrześcijańskiej nad flotą muzułmańską oraz wprowadzenie 
22 września 1891 r. przez Leona XIII zwyczaju wspólnego odma-
wiania różańca przez cały miesiąc październik14.

12 Zob. R. Rusinek SAC, Kibeho – cud w sercu Afryki, Apostolicum, Ząbki 
2007,  s. 102-113; e. Sinayobye, Jestem Matką Słowa. Nasza Pani z Kibeho. 
Przebudzenie na nasze czasy, Apostolicum, Ząbki 2016, s. 107-109.

13 Franciszek, Rozważanie podczas modlitwy „Anioł Pański”, Watykan, 
6 kwietnia 2014, https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus 
/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140406.html (dostęp 
20.12.2001)

14 Zob. Curia Generalis OSM, Corona dell’Addolorata, dz. cyt..., pkt. 7.
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zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci (ADS)  
jest zrzeszeniem modlitewnym, które  
przypomina o pilnej konieczności dobrego  
przygotowania się do ostatecznego  
spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia,  
poprzez swoje modlitwy i ofiary,  
pragną wyjednać – dla wiernych  
katolików – wytrwanie w łasce  
uświęcającej, dla obojętnych  
religijnie i dla grzeszników –  
łaskę nawrócenia oraz  
dla wszystkich – dobrą  
i szczęśliwą śmierć. 

Realizując powyższe cele, 
należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, 
starają się wystrzegać grzechu, by wzrastać w dobru i w ten sposób być 
gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym. 
Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi i tym samym po-
wierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. na po-
twierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę. nie ma żadnych 
zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do 
codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia  
i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski. 

Stowarzyszenie Matki Bożej  
Patronki Dobrej Śmierci
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Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej 
Bolesnej i Świętego Józefa. Mają udział w zasługach płynących ze 
wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących 
owocami odprawianych każdego dnia Mszach św. w ich intencji.

O MATkO łASkAWA I DOBRA,
której serce przeniknął miecz boleści!

Oto my, biedni i chorzy stajemy
wraz z tobą na Kalwarii obok Jezusa.

Powołani do wzniosłej łaski cierpienia,
pragniemy dopełnić w nas tego,

czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa,
za Ciało Jego, którym jest Kościół.

Poświęcamy tobie nas samych
i nasze cierpienia, żebyś nas położyła

na ołtarzu krzyża twego Boskiego Syna,
jako pokorne ofiary przebłagalne

za zbawienie nasze i naszych braci.
Przyjmij, Matko Bolesna, to nasze

poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij
w naszych sercach wielką nadzieję,

abyśmy jak teraz uczestniczymy
w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś

z nim razem być w radości
życia wiecznego. Amen.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie ADS:

APOSTOlSTWO DOBReJ ŚMIeRcI
Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica

tel. 67 286 00 38, 504 667 014
e-mail: biuroapostolstwo@gmail.com • www.apostolstwo.pl

facebook.com/apostolstwo dobrej śmierci
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ŚWIęTy JózefIe, 
mój dobry Ojcze i Opiekunie Kościoła Świętego,

któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,

ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza
w tej chwili, kiedy dusza moja

będzie bliska opuszczenia ciała.
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha,

podobnie jak ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

w ręce Wasze oddaję duszę moją.
teraz i w godzinę śmierci. Amen.

Modlitwa do św. Józefa  
o łaskę dobrej śmierci
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MODlITWA
o beatyfikację Ojca założyciela  

zgromadzenia Misjonarzy  
Świętej Rodziny

Sługi Bożego  
ks. Jana Berthiera

Boże, Ty uwielbiasz tych,  
którzy Ciebie wielbią,  

wsław sługę Twego, Jana Berthiera.  
On zawsze starał się o chwałę  

Twoją przez pracę nad zbawieniem  
dusz i wychowaniem młodzieży,  

która jest nadzieją Twojego Kościoła.
Spraw, aby przez Kościół  

zaliczony do grona świętych,  
przyświecał nam jako przykład  

gorliwości o Twoją chwałę.
Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Amen.

Osoby, które doznały łaski Bożej  
przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Berthiera,  

prosimy o nadesłanie informacji na adres:

kuRIA PROWINcJAlNA
MISJONARzy ŚWIęTeJ RODzINy

ul. Małoszyńska 27
60-176 Poznań 47
tel. 61 868 99 81

e-mail: kuriamsf@msf.opoka.org.pl
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