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Śmierć jest jedną z największych ta-
jemnic naszego życia. Wszyscy jeste-

śmy pewni, że kiedyś nastąpi, ale zdecy-
dowana większość z nas nie chce o niej 
ani myśleć, ani rozmawiać. Wynika to 
z tego, że często boimy się bólu związane-
go z odejściem i pozostawieniem kocha-
nych osób, a także tych wszystkich rzeczy 
i spraw, które są bliskie naszemu sercu. 
Trudno jest przeżywać śmierć, szczegól-
nie w najbliższej rodzinie, czy też myśleć 
o własnej śmierci. Choć zasmuca nas jej 
nieunikniona konieczność, to żyjemy nadzieją zmar-
twychwstania. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa widzi-
my, że ona nie kończy życia, ale je zmienia. Dlatego 
z nadzieją patrzymy na perspektywę życia wiecznego 
z Bogiem, nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale 
i wspólnotowym, ze wszystkimi, których kochamy.

Z tego powodu tak pięknym i ważnym uczynkiem 
miłosierdzia jest modlitwa za zmarłych. Założyciel Zgro-
madzenia Księży Marianów, św. Stanisław Papczyński 
był głęboko przekonany o ogromnej potrzebie wspiera-
nia tych, którzy odchodzą, szczególnie z powodu chorób, 
zarazy, wojen, ale także tych, którzy odchodzą po cichu 
w zaciszu swoich domów. Swoim du-
chowym synom, Marianom, zostawił 
charyzmat modlitwy razem z Maryją 
w intencji cierpiących w czyśćcu, po-
nieważ bardzo potrzebują oni naszej 
miłości. W związku ze zbliżającym 
się jubileuszem 350-lecia Marianów 
warto na nowo rozbudzić w sobie 
ten charyzmat i przejąć się bardziej 
prawdą, którą wyznajemy w każdą 
niedzielę podczas wyznania wiary, 
w świętych obcowanie. Pamiętajmy 
w naszej modlitwie o zmarłych z na-

szych rodzin, wszystkich zmarłych nam 
bliskich, ale także o tych, o których nikt nie 
pamięta, którzy nie zdołali się odpowied-
nio przygotować na spotkanie z Bogiem, 
którzy w sposób szczególny potrzebują 
naszego wsparcia. Nam zajmie to chwilę, a 
im może bardzo konkretnie pomóc.

Bardzo serdecznie zapraszam do lek-
tury naszego kolejnego numeru kwar-
talnika „Z Niepokalaną”. Szczególnie 
polecam wywiad z ks. Sławomirem 
Homoncikiem MIC na temat różnych 

sposobów wspierania zmarłych, którzy liczą na na-
szą pomoc. Ponadto zapraszam do lektury artykułu 
o przeżywaniu żałoby autorstwa ks. Eugeniusza Za-
rzecznego MIC, który może stanowić ogromną po-
moc dla tych wszystkich, którzy zmagają się z bólem 
odejścia bliskiej osoby. Ks. Maciej Zachara MIC podjął 
ważny temat katolickiego pogrzebu i problem krema-
cji, która staje się coraz częstsza, także w naszym kraju. 
Warto pamiętać o określonych zasadach, które zaleca 
Kościół w tej kwestii. Warto także przeczytać wywiad 
z ks. João Rodrigues MIC z Portugalii, który opowiada 
m.in. o początkach działalności marianów w tym kra-

ju, jak również o jego religijności, tak 
silnie naznaczonej przez objawienia 
w Fatimie. Jak zawsze także zachęcam 
do śledzenia informacji z mariań-
skich misji w naszym dziale „Na ma-
riańskim szlaku”. Dziękuję za Wasze 
dobre serca i życzę obfitości łask na 
kolejne lata w służbie Niepokalanej. 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Wszyscy bowiem 
umrzemy 

z pewnością, 
i jesteśmy jak woda 
rozlana po ziemi, 
której już zebrać 

niepodobna. 
2 Sm 14,14
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Ks. Zygmunt 
Trószyński MIC

Kardynał Stefan Wyszyński na-
pisał o nim: „miłością zwycię-

żał nienawiść”, a jego zdjęcie zostało 
umieszczone w muzeum Powstania 
Warszawskiego, by podkreślić wiel-
kie zasługi marianina dla Ojczyzny. 
Ksiądz Trószyński urodził się w 1886 r. 
w Rudzie pod Marymontem. Tam 
początkowo pobierał nauki w domu, 
a następnie wstąpił do gimnazjum 
w Warszawie. Później rozpoczął stu-
dia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył 
się tam jednak niecały rok, by po tym czasie przenieść 
się na dominikański uniwersytet we Fryburgu Szwajcar-
skim. Kiedy zmarł jego brat, który go utrzymywał, wrócił 
do Polski i wstąpił do seminarium duchownego w War-
szawie. Pod wpływem ks. Leona Kulwiecia MIC zainte-
resował się Zgromadzeniem Księży Marianów. Przyjął 
święcenia kapłańskie w 1913 r., a następnie wstąpił do 
mariańskiego nowicjatu. Przyjął go bł. Jerzy Matulewicz 
MIC, odnowiciel Zgromadzenia. Ks. Zygmunt nie mógł 
jednak wyjechać do domu nowicjackiego, bo rozpoczęła 
się I wojna światowa. Zajął się w tym czasie m.in. opatry-
waniem rannych i pomocą umierającym. W 1915 r. abp 
Aleksander Kakowski umieścił marianów na warszaw-
skich Bielanach, gdzie ks. Matulewicz otworzył nowicjat, 
do którego wstąpił ks. Zygmunt. Tam też pracował w pa-
rafii do czasu swoich ślubów wieczystych w 1919 r. Po-
tem został skierowany do Skórca, w którym organizował 
parafię. Po krótkim pobycie w USA został proboszczem 

w parafii na Bielanach. Ks. Zygmunt 
dał się poznać jako opiekun ubogich, 
który założył w tym czasie parafial-
ny oddział Caritas i liczne stowarzy-
szenia wspierające potrzebujących. 
Zależało mu zwłaszcza na dzieciach, 
dlatego tworzył przedszkola i zajął się 
dożywianiem najmłodszych na Mary-
moncie. Wybuch II wojny światowej 
oznaczał dla niego przede wszystkim 
jeszcze więcej pracy duszpasterskiej 
i charytatywnej. Przygarniał uciekinie-
rów i żołnierzy, szczególnie rannych, 
oraz ich dzieci. Otworzył schronisko 
dla żołnierzy-rekonwalescentów przy 

ul. Lipowej, które sam utrzymywał. Założył tajną organi-
zację „Pomoc Żołnierzowi”, wysyłającą paczki do jeńców 
i pomagającą partyzantom. Uratował wielu Żydów m.in. 
poprzez wystawianie dzieciom fałszywych metryk, ukry-
wanie ich na plebanii, u zakonnic i w rodzinach. Podczas 
powstania warszawskiego posługiwał jako kapelan przy 
VIII Dywizji Piechoty, nosząc pseudonim „Alkazar”. 
Po wojnie także działał społecznie, w 1947 r. otwierając 
choćby bursę dla sierot po powstańcach. Dwa lata póź-
niej przez władze PRL został skazany na 6 lat więzienia 
„za próbę zmiany ustroju” (wyrok złagodzono do 4 lat). 
Ks. Zygmunt Trószyński nie skarżył się na niesprawiedli-
wy wyrok, ale spowiadał współosadzonych, i to pomimo 
zakazów i kar, a kiedy wyszedł na wolność, stwierdził: 
„Pan Bóg mnie tam potrzebował”. Kilka lat później został 
zresztą oficjalnie zrehabilitowany. Ks. Zygmunt podjął na 
nowo pracę duszpasterską w parafii na Bielanach, a na-
stępnie został kapelanem sióstr urszulanek w Młocinach. 
Zmarł pod koniec czerwca 1965 r. w Otwocku.  ■
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Niesienie 
pomocy 
zmarłym

Przejawem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga 
wolności duszom, które znajdują się w płomieniach 

czyśćcowych albo też niesienie im pomocy pobożnymi 
jałmużnami czy też różnymi innymi sposobami. Bezboż-
nym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mę-
kami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to robić.
� św.�Stanisław�Papczyński,Templum Dei Mysticum

Z perspektywy 
wieczności 

Gdy miłość Boga przeniknie i rozszerzy nasze 
serce, wówczas staje się ono tak przestronne, że 

wszystkich ludzi, bez różnicy stanu i narodowości, 
może objąć i ogarnąć. (…) Daj Boże, abym na wszyst-
ko patrzył z wyżyn wieczności i wszystko rozważał 
w świetle wieczności. 
� bł.�Jerzy�Matulewicz,�Dziennik Duchowy
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BIAŁORUŚ

Nowy prezbiter 
mariański 
na Białorusi

23 maja 2020 r. biskup Aleh But- 
kevich udzielił w kościele 

Świętej Trójcy w Głębokim święceń 
prezbiteratu diakonom: Illii (Eliaszo-
wi) Sauchance MIC ze Zgromadze-
nia Księży Marianów i Jauhenowi (Eugeniuszowi) Szymanowiczowi, z diecezji witebskiej. Do uroczystości dołączyli 
administrator apostolski dla grekokatolików z Białorusi, archimandryta Jan Siergiusz Gajek MIC, ojcowie marianie 
służący na Białorusi, księża z diecezji witebskiej, a także wierni z Głębokiego i goście z innych parafii.  ■

ELBLĄG

Dwóch nowych 
prezbiterów w Polsce

21 czerwca w mariańskiej parafii pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych w Elblągu odbyła 

się uroczystość święceń prezbiteratu dwóch mariań-
skich współbraci – dk. Kacpra Pawlaka MIC oraz dk. 
Krzysztofa Zabłockiego MIC. Celebracji Eucharystii 
przewodniczył biskup diecezji elbląskiej Jacek Jezierski 
i to on włączył obu diakonów w posługę prezbitera-
tu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Maryi Niepokalanej 
oraz Bogu, że obdarzył po raz kolejny Zgromadzenie 
Księży Marianów niezwykłym darem w postaci dwóch 
neoprezbiterów. ■

WARSZAWA

4. rocznica kanonizacji 
założyciela Zgromadzenia 
Księży Marianów

5 czerwca przypadła 4. rocznica kanonizacji św. o. Sta-
nisława Papczyńskiego. Z powodu epidemii korona-

wirusa nie było w tym roku uroczystych obchodów, ale 
Pomocnicy Mariańscy modlili się za wstawiennictwem 
Ojca Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Przy 
tej okazji przypominamy, że w Stowarzyszeniu Pomoc-
ników Mariańskich odmawiana jest nieustanna no-
wenna za wstawiennictwem Świętego. Zachęcamy do 
składania intencji. Można to uczynić m.in. przez stronę 
www.spm.org.pl. ■
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Nowy prezbiter 
mariański 
na Białorusi
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LICHEŃ

Męczennicy z Rosicy 
– 21. rocznica beatyfikacji

13czerwca 1999 r. Papież Jan Paweł II wyniósł na oł-
tarze 108 męczenników za wiarę z czasów II woj- 

ny światowej, wśród nich dwóch marianów: Antonie-
go Leszczewicza i Jerzego Kaszyrę. W ich wspomnie-
nie liturgiczne, przypadające na 12 czerwca, w bazyli-
ce licheńskiej została odprawiona Msza święta ku czci 
Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej; 
kaplica im dedykowana, pierwsze miejsce kultu tych 
Męczenników, znajduje się w dolnej części bazyliki. ■

FILIPINY

Wzrost powołań na misjach

K s. Dariusz Drzewiecki MIC, posługujący na Filipi-
nach, opowiada, że koronawirus wciąż jest groźny. 

Dopiero w lipcu władze zezwoliły na odprawianie Mszy 
świętych i to też jedynie od poniedziałku do soboty. Z tego 
względu misjonarze musieli też ograniczyć swoją działal-
ność charytatywną. Mimo to 50 najbardziej potrzebują-
cych osób otrzymuje od nich co miesiąc ryż, warzywa i sar-
dynki. Paradoksalnie, kryzys pozwolił niektórym osobom 
odkryć swoje powołanie. W postulacie na Filipinach jest 
5 osób, a od 1 sierpnia także 4 nowicjuszy, co jest wielkim 
wydarzeniem dla marianów w tym kraju. ■

KAMERUN

W Afryce misjonarze 
nie przestają działać

K s. Krzysztof Pazio MIC opowiada, jak pomimo 
ograniczeń związanych z koronawirusem udało 

się udzielić sakramentu I Komunii świętej 40 dzieciom, 
które zostały podzielone na grupy. Wiele dzieci i mło-
dzieży, którzy do tej pory nie miało takiej okazji, przy-
jęło chrzest. W tym czasie też niektórzy wierni posta-
nowili z pomocą misjonarzy uporządkować swoje życie 
wewnętrzne, nie tylko przyjmując sakrament spowiedzi, 
ale także np. biorąc ślub po wielu latach konkubinatu.  ■

KAZACHSTAN

Dzieci liczą na naszą pomoc

„Wiele osób na zachodzie kraju, nad Morzem Kaspij-
skim, choruje na zapalenie płuc. Niektórzy uwa-

żają, że to nowy wirus, ale raczej jest to po prostu kwestia 
tego, że testy diagnostyczne są tutaj złej jakości” mówi ks. 
Grzegorz Burdyński MIC, misjonarz z Kazachstanu. „Z po- 
wodu zachorowań wciąż obowiązują pewne obostrzenia, 
wprowadzana była np. tymczasowa kwarantanna, kiedy 
musieliśmy zamknąć świetlicę dla dzieci. Staramy się jed-
nak, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, 
aby funkcjonowała w miarę normalnie. Wciąż są bowiem 
potrzebujący, którzy czekają na nasze wsparcie”.  ■
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Popularne wyznanie wiary w „rze- 
czy ostateczne” człowieka wy-

szczególnia śmierć, sąd Boży oraz 
niebo albo piekło. W takim ujęciu 
nie ma miejsca na modlitwę za 
zmarłych, ponieważ zbawieni w nie- 
bie jej nie potrzebują, a potępionym 
w piekle nie przyczyni się do żad-
nej odmiany ich nieodwracalnego 
losu. Modlitwa za zmarłych ma 
sens wtedy, gdy istnieje czyściec, to 
jest stan przejściowy, który umożli-
wia po śmierci oczyszczenie z win 
zaciągniętych za życia i przygoto-
wanie do przebywania z Bogiem. 

Stary Testament

Wiara w życie pozagrobowe kształ-
towała się wraz ze stopniowym doj-
rzewaniem ludu Bożego Pierwszego 
Przymierza. Przez długi czas śmierć 
była postrzegana jako nieszczęście, 
poza którym znajduje się mroczna 
kraina wegetowania cieni, o której 
nie można powiedzieć nic pewne-
go ani dobrego. Wyznawanie Boga 
oraz Jego życiodajnej obecności 
w świecie i w dziejach Izraela coraz 
bardziej nasuwało myśl, że Bóg jest 
Panem życia, które wykracza poza 
śmierć. Tym samym śmierć prze-
stawała być radykalnym kresem 
egzystencji człowieka, a stawała się 
bramą do nowego życia. Jego kształt 
pozostawał nieznany, jednak za-
gubienie i niepewność ustępowały 
miejsca zawierzeniu Bogu. Stawało 
się coraz bardziej oczywiste, że los 
ludzi sprawiedliwych i dobrych nie 
może być taki sam jak występnych 
i złych, gdyż w doczesności nie po-
twierdza się zasada, iż dobrzy są za-
wsze wynagradzani, a złych zawsze 
spotyka słuszna kara.

Nasuwało się jednak pytanie: 
a co z tymi, którzy są wyznawcami 
Boga, ale rozmaite słabości, błędy 
i grzechy sprawiają, że nie zasłu-
gują na natychmiastową nagrodę 
wieczną, ani też nie zasługują na 

Biblijne podstawy 
modlitwy 
za zmarłych

 Wskrzeszenie Łazarza

 F
O

T.
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wieczną karę. Do takiego przypad-
ku nawiązuje Druga Księga Ma-
chabejska, napisana w II w. przed 
Chrystusem, czyli pod sam koniec 
ery przedchrześcijańskiej. Pod-
czas zwycięskich walk z wojskiem 
Gorgiasza, wodza Idumei, poległa 
pewna liczba żołnierzy judejskich. 
Nazajutrz po szabacie zbierano cia- 
ła poległych, by je pochować w ro- 
dzinnych grobach, co świadczy 
o wielkim szacunku dla zmarłych 
i przekonaniu, że trzeba właściwie 
zatroszczyć się o ich wieczny spo-
czynek. Podczas przygotowań do 
pogrzebu u każdego ze zmarłych 
znaleziono pod chitonem, czyli 
wierzchnią odzieżą, przedmio-
ty poświęcone bóstwom z Jamnii, 
a więc amulety świadczące o prak-
tykowanym przez nich synkre-
tyzmie religijnym. Polegli byli 
wyznawcami Boga, a zarazem po-
siadali przedmioty zakazane przez 
Prawo. Uznano, że śmierć z rąk 
wrogów była karą za to niedopusz-
czalne odstępstwo.

Z drugiej jednak strony ci Judej-
czycy polegli w walce, która miała 
wymiar religijny, ponieważ chodzi-
ło o zmaganie z poganami. Dlatego 
reakcja na ich występek nie była 
tak oczywista: „Wszyscy wychwa-
lali Pana, sprawiedliwego Sędziego, 
który rzeczy ukryte czyni jawny-
mi, a potem oddali się modlitwie 
i błagali, aby popełniony grzech 
został całkowicie wymazany” 
(2 Mch 12,41-42). Jest to pierwsze 
wyraźne świadectwo Biblii na te-
mat modlitwy wstawienniczej za 
zmarłych. Juda Machabeusz polecił 
też przeprowadzenie zbiórki wśród 
żołnierzy i przesłał do świątyni 
w Jerozolimie około dwa tysiące 
srebrnych drachm w celu złożenia 
ofiary przebłagalnej za popełniony 
grzech. Autor księgi dodaje: „Bar-
dzo pięknie i szlachetnie uczynił, 
myślał bowiem o zmartwychwsta-
niu. Gdyby bowiem nie był przeko-
nany, że ci zabici zmartwychwsta-
ną, to modlitwa za zmarłych byłaby 

czymś zbędnym i niedorzecznym, 
lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy 
pobożnie zasnęli, jest przygotowa-
na najwspanialsza nagroda – była 
to myśl święta i pobożna” (12,43-
45). Skoro pośmiertna kara ma ko-
niec, więc modlitwa za zmarłych 
może go przyspieszyć.

Nowy Testament

Aczkolwiek Jezus nie rozwinął na-
uczania o czyśćcu jako stanie przej-
ściowym miedzy niebem a pie- 
kłem, to jednak do niego nawiązy-
wał. Ostrzegając przed niewyba-
czalnym grzechem przeciwko Du-
chowi Świętemu, wyjaśniał: „Jeśli 
ktoś powie słowo przeciw Synowi 

Człowieczemu, będzie mu odpusz-
czone, lecz jeśli powie przeciwko 
Duchowi Świętemu, nie będzie mu 
odpuszczone ani w tym wieku, ani 
w przyszłym” (Mt 12,32). Człowie-
czeństwo Jezusa może przesłaniać 
Jego Bóstwo, ale skoro dziełem 
Ducha Świętego jest odpuszczanie 
grzechów, zatem ci, którzy je odrzu-
cają, albo nim gardzą, sami stawiają 
siebie poza nawiasem miłosierdzia 
i przebaczenia. Znamienne, że miło-
sierdzie i przebaczenie obejmują nie 
tylko „ten wiek”, lecz i „wiek przy-
szły”, co sugeruje, że modlitwa za 
zmarłych ma sens i jest wielu zmar-
łym na pewno potrzebna. 

W znanej przypowieści o boga-
czu i Łazarzu (Łk 16,19-31) głów-
ny nacisk został położony na spra-
wiedliwość: wraz ze śmiercią Łazarz 
otrzymał zadośćuczynienie w posta-
ci nagrody, a bogacz w postaci kary. 
Zatem istnieje sprawiedliwość, nawet 
jeżeli nie możemy się jej doczekać 
w doczesnym porządku świata. Ale 
czy sytuacja ukaranego bogacza jest 
absolutnie nieodwracalna? Gdyby 
poprzestać wyłącznie na sprawiedli-
wości – tak, ale przymiotem Boga jest 
również miłosierdzie. To, czego nie 
jest w stanie zmienić Abraham, może 
zmienić Bóg, bo jest wszechmocny 
i miłosierny. W przypowieści nie jest 
to powiedziane wprost, ale zawsze 
i we wszystkim ostatnie słowo należy 
do Boga. Ta ufność zachęca, by zwra-
cać się do Niego w modlitwie nie tyl-
ko za żyjących, lecz i za zmarłych.

Okazując cześć ciałom zmarłych 
i wyznając wiarę w zmartwychwsta-
nie, pierwsi chrześcijanie odrzucili 
praktykowane w kultach pogańskich, 
a także w pobożności biblijnego Izra-
ela, rytualny płacz i lamentacje, za-
stępując je śpiewem psalmów i czyta-
niami wybranych fragmentów ksiąg 
świętych. Już w II wieku do celebra-
cji Eucharystii zostały wprowadzo-
ne specjalne modlitwy za zmarłych, 
dzięki którym rozwijała się wiara 
w świętych obcowanie. Także licz-
ne inskrypcje umieszczane w kata-
kumbach wyrażają niezłomną wiarę 
w skuteczność modlitwy wstawien-
niczej za zmarłych. Ten ważny nurt 
wiary i pobożności chrześcijańskiej 
jest kontynuowany w Kościele kato-
lickim i w prawosławiu. Prośby za-
noszone do Boga podczas liturgii po-
grzebowej i modlitwy za zmarłych, 
szczególnie intensywne jesienią, pod 
koniec roku liturgicznego, umacniają 
wiarę w zmartwychwstanie, podno-
szą ducha wierzących i niosą ducho-
wą pomoc tym, którzy po przejściu 
na drugą stronę życia potrzebują 
modlitewnego wsparcia okazywane-
go im przez wiernych Kościoła piel-
grzymującego. ■

Już w II wieku 
do celebracji 

Eucharystii zostały 
wprowadzone 

specjalne modlitwy 
za zmarłych, 
dzięki którym 

rozwijała się wiara 
w świętych 
obcowanie. 

Biblijne podstawy 
modlitwy 
za zmarłych

 Wskrzeszenie Łazarza
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Czy nie ma Ksiądz wrażenia, że 
współcześnie zanika nieco zwy-
czaj modlitwy za zmarłych? 

Myślę, że przede wszystkim za-
nika świadomość życia wiecznego, 
wiara w życie wieczne i – co może 
wydawać się dziwne – dotyczy to 
także osób wierzących. Ktoś kie-
dyś zapytał ludzi, którzy deklaro-
wali się jako wierzący, czy wierzą 
w życie pozagrobowe i okazało się, 
że wielu z nich w nie wątpi. Szybki 
i konsumpcyjny styl funkcjonowa-
nia sprawia, że wiele osób słysząc 
słowo „życie”, myśli tylko o życiu tu-
taj, na ziemi, i nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że życie ziemskie jest tylko 
„przedsionkiem” życia w wieczno-
ści, do którego tak naprawdę jeste-

śmy powołani. Dopiero wtedy, gdy 
niejako „dotykamy” kresu życia 
ziemskiego (często dzieje się to na 
skutek śmierci kogoś bliskiego), sta-
jemy oko w oko z pytaniami: „Co 
dalej? Czy to już naprawdę koniec? 
A jeśli nie jest to koniec, to co się dzie-
je z tym, kogo kochałem?”. Rodzi się 
w nas także potrzeba ulżenia zmarłe-
mu: „Co ja mogę zrobić, by mu pomóc 
w tym stanie, w którym się znajdu-
je?”. Te pytania zmuszają nas do re-
fleksji i podjęcia pewnego trudu, by 
pomóc tym, którzy odeszli. Gdy więc 
człowiek uświadamia sobie, że życie 
ludzkie – jak mówi prefacja we Mszy 
świętej za zmarłych – „zmienia się, 
ale się nie kończy”, w naturalny spo-
sób zadaje sobie pytanie: „Jak mogę 

wesprzeć moich bliskich, by do-
świadczyli radości nieba?”. 

Podobne pytania musiał kiedyś so-
bie zadawać założyciel Zgromadze-
nia Księży Marianów, św. Stanisław 
Papczyński, skoro modlitwę za 
zmarłych uczynił jednym z filarów 
duchowości Zgromadzenia…

To prawda, że św. Stanisław był 
szczególnie wrażliwy na potrzeby 
dusz czyśćcowych. Wpłynęły na to, 
co najmniej trzy czynniki. Po pierw-
sze – został uformowany w kolegiach 
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Z ks. Sławomirem Homoncikiem MIC, 
wiceprowincjałem Zgromadzenia Księży Marianów, 
rozmawiała Lucyna Słup.

Zmarli liczą
na naszą pomoc!

 Od samego początku charyzmat 
mariański obejmował kult 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i modlitwę za zmarłych, 

która jest jednym z uczynków 
miłosierdzia.
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że wielu z nich w nie wątpi. Szybki 
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śmy powołani. Dopiero wtedy, gdy 
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To prawda, że św. Stanisław był 
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Z ks. Sławomirem Homoncikiem MIC, 
wiceprowincjałem Zgromadzenia Księży Marianów, 
rozmawiała Lucyna Słup.

Zmarli liczą
na naszą pomoc!

 Od samego początku charyzmat 
mariański obejmował kult 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i modlitwę za zmarłych, 

która jest jednym z uczynków 
miłosierdzia.
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jezuickich (w Jarosławiu, we Lwowie 
i w Rawie Mazowieckiej), a jezuici 
promowali wówczas szczególne na-
bożeństwo do Matki Bożej połączo-
ne z pomocą duszom czyśćcowym. 
Wszyscy przecież i dziś prosimy Ją 
o wstawiennictwo „w godzinie śmierci 
naszej”, gdy wypowiadamy modlitwę 
„Zdrowaś Maryjo”. Co prawda, Koś-
ciół ogłosił dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu dopiero w XIX wieku, ale 
już znacznie wcześniej wierni czcili 
Maryję jako bez grzechu poczętą, a co 
za tym idzie, szczególnie „wyczuloną” 
na ludzki grzech i jego konsekwencje. 
Z tej racji uważali Ją także za patronkę 
dobrej śmierci i szczególną Wspomo-
życielkę podlegających oczyszczeniu 
w czyśćcu. Ojciec Papczyński wzrastał 
w maryjnej duchowości, nasyconej 
mocnym akcentem eschatologicz-
nym, dlatego ten element tak zdecydo-
wanie w nim rezonował. Po drugie – 
czasy, w których żył św. Stanisław, były 
wyjątkowo niespokojne, naznaczone 
licznymi wojnami i epidemiami. Już 
jako dojrzały zakonnik spotykał wie-
lu umierających bez przygotowania 

– zwłaszcza żołnierzy i ofiary zarazy. 
Widział, jak ciężkie i pełne lęku było 
ich odchodzenie ze świata bez pojed-
nania z Bogiem. Towarzyszył wielu 
w chwili umierania, ale towarzyszenie 
wszystkim było niemożliwe, więc zro-
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w tym doświadczenia mistyczne, któ-
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biewskiej) doświadczył widzenia dusz 
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lanego Poczęcia i modlitwie za zmar-
łych niejako oddzielnie, natomiast 
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to nie były dwa rozdzielne elementy, 
ale raczej jeden charyzmat.

Czy zachowały się jakieś świa-
dectwa ukazujące, w jaki sposób 
on sam praktykował modlitwę za 
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To, jak sam praktykował pomoc 
zmarłym, można dostrzec, wczytując 
się w „Regułę życia” Marianów. Św. 
Stanisław zachęcał, by każdą modli-
twę, którą zakonnicy podejmowali, 
ofiarować za dusze w czyśćcu cierpią-
ce. Zalecał, by wszyscy, którzy potrafili 
czytać, każdego dnia odprawiali mod-
litwę brewiarzową za zmarłych, a ci, 
którzy czytać nie umieli, by codzien-
nie modlili się na różańcu w tej inten-
cji. Wskazywał także, by odprawiać 
Msze święte za zmarłych. Zgodnie 
z duchem epoki, w której żył, zalecał, 
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grzechy cudze i w intencji dusz 
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marianie głosili potrzebę modlitwy 
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dla niego ogromnie ważne. 

W jaki sposób jego duchowy 
testament kontynuuje się dziś 
w Zgromadzeniu? 

Charyzmat modlitwy za zmarłych 
połączony z maryjnością jest prze-
kazywany wszystkim marianom od 
początku formacji zakonnej. Wielu 
kandydatów zresztą zgłasza się do 
nas, bo chcą się modlić za zmarłych, 
a słyszeli, że marianie taką modli-
twę w szczególny sposób praktykują. 
W trakcie formacji jesteśmy kształ-
towani do tego, by wszystkie prace ▶ 

 Św. Stanisław modli się za dusze 
w czyśćcu cierpiące za pośrednictwem 

Niepokalanej. Obraz znajduje się 
w domu zakonnym na Mariankach.
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◀ i modlitwy podejmować z intencją 
pomocy duszom w czyśćcu cierpią-
cym. W naszych domach każdego 
tygodnia odprawiamy całe oficjum za 
zmarłych (lub przynajmniej nieszpo-
ry); w większych domach połączone 
z wypominkami. Z racji oktawy Dnia 
Zadusznego głosimy katechezy po-
święcone życiu wiecznemu i pomocy 
zmarłym, modlimy się nieszporami 
za zmarłych i ofiarujemy odpusty. 
W niektórych domach, przy okazji 
odpustów parafialnych, odprawia się 
na cmentarzu Msze święte za zmar-
łych, spoczywających na miejscowych 
cmentarzach. Pod koniec roku, w na-
szych mariańskich placówkach, od-
prawiamy Msze święte za tych, którzy 
w minionym roku odeszli do Pana. 
Wielu marianów każdego dnia stara 
się uzyskać odpust zupełny i ofiarować 
go za dusze w czyśćcu cierpiące. Cieka-
wą formą pomocy osobom zmarłym 
są, znajdujące się w naszych domach, 
ulokowane przy kaplicy, „tablice po-
mocy duszom czyśćcowym”. Na takiej 
tablicy wyszczególnione są konkretne 
grupy osób (np. te, które odznaczały 
się kultem Eucharystii, odznaczające 
się wielką troską o Ojczyznę, ci któ-
rzy umarli bez pojednania z Bogiem 
itp.). Każdy zakonnik, wchodząc czy 
wychodząc z kaplicy, może wyloso-
wać jedną z takich grup osób i w ich 
intencji ofiarować modlitwę czy pracę 
podejmowaną w ciągu dnia. Dziś nie 
praktykuje się biczowania, o którym 
mówił o. Stanisław, ale w to miejsce 
można ofiarować wszelkiego rodzaju 
dolegliwości czy trudy życia, których 
przecież nam nie brakuje. 

A jak my możemy pomóc naszym 
zmarłym? 

Najdoskonalszą formą pomocy 
zawsze jest Eucharystia, czyli za-
mawianie Mszy świętych za swoich 
bliskich czy za dusze w czyśćcu cier-
piące i przyjmowanie w ich intencji 
Komunii świętej. Z tym łączy się ła-
ska uzyskania odpustu zupełnego, 
którą możemy otrzymywać prak-
tycznie codziennie (tzn. możemy 

uzyskać jeden odpust zupełny w cią-
gu jednego dnia). 

Na czym on polega? 
Odpust zupełny to darowanie kar 

doczesnych za grzechy, które już zo-
stały odpuszczone co do winy w sa-
kramencie pokuty i pojednania. Mó-
wiąc prościej, gdy człowiek popełnia 
grzech, zaciąga winę i karę. W sakra-
mencie spowiedzi wina zostaje mu 
darowana, ale pozostaje kara. Czło-
wiek może ją odpokutować tutaj na 
ziemi, tzn. przyjmując różne trudności, 
podejmując wyrzeczenia, czy uzysku-
jąc odpust zupełny dla siebie albo też za 
zmarłych– może tę karę odpokutować 
po śmierci, w stanie czyśćca. Modlitwy 
i odpusty ofiarowywane za zmarłego 
mogą mu wtedy przyjść z pomocą. 
Zmarli sami sobie pomóc nie mogą, 
ale my – żyjący – możemy im pomóc. 

Jakie warunki trzeba spełnić, by 
zyskać odpust zupełny? 

Są cztery tzw. zwykłe warunki, któ-
re trzeba spełnić zawsze, czyli: stan ła-
ski uświęcającej, wyrzeczenie się przy-
wiązania do grzechu, przyjęcie Pana 
Jezusa w Komunii świętej i modlitwa 
w tych intencjach, w których mod-
li się papież. Do tego należy spełnić 
tzw. „warunek dodatkowy”. Tym wa-
runkiem dodatkowym jest np. pół 
godziny czytania Pisma świętego, pół 
godziny adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, różaniec we wspólnocie 
(np. rodzinnej), połączony z choćby 
krótkimi rozważaniami, nawiedze-
nie kościoła w parafii, która właśnie 
przeżywa odpust (wtedy w tym koś-
ciele trzeba odmówić modlitwę „Oj-
cze nasz” i „Wierzę w Boga”), udział 
w pielgrzymce itp. W Polsce mamy 
jeszcze jedną bardzo prostą możli-
wość spełnienia warunku dodatko-
wego dla uzyskania odpustu zupeł-
nego – jest to odmówienie koronki 
do Miłosierdzia Bożego przed Panem 
Jezusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie czy to schowanym 
w tabernakulum, czy to wystawio-
nym w monstrancji. 

Oczywiście w intencji osób zmar-
łych możemy ofiarować także wszel-
kie trudy życia, nawet najzwyklejszy 
ból głowy, trudności w pracy, wszyst-
kie „krzyże”, których nie szczędzi 
przecież nam codzienne życie. Każdą 
pracę, którą wykonujemy, nawet za-
robkową, możemy także podjąć w tej 
intencji. Wystarczy wzbudzić w sobie 
pragnienie pomocy zmarłym i ofiaro-
wać za nich swoją pracę, wykonywaną 
oczywiście uczciwie i solidnie. 

Pomoc zmarłym nie jest zatem ni-
czym trudnym.

Oczywiście. Jeśli chcemy pomóc 
naszym zmarłym, nie musimy mno-
żyć jakichś pobożnych praktyk. Wy-
starczy do tego, co często już robi-
my, dodać intencję pomocy duszom 
czyśćcowym. Wiele osób uczestniczy 
w pełni w Eucharystii każdego dnia. 
Wystarczy więc, że do tego dołączy 
intencję wsparcia dusz cierpiących 
w czyśćcu, przyjmie i ofiaruje Komu- 
nię świętą, wypełni pozostałe warunki, 
a będzie to już dla nich ogromna po-
moc. Ta pomoc ma dla nich naprawdę 
duże znaczenie! Mimo że sami sobie 
pomóc nie mogą, to za nami mogą się 
wstawiać i wypraszać nam potrzeb-
ne łaski. Warto więc o nich pamiętać, 
modlić się za nich, prosić o ich wsta-
wiennictwo. W ten sposób będzie rea-
lizować się to, co nazywamy tajemnicą 
świętych obcowania.  ■

 Paląca się świeca jest symbolem pamięci 
o zmarłych.
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Obraz, który mówi 
         więcej niż słowa
Michał Krajski 

Pod koniec XVIII lub na po-
czątku XIX w. o. Jan Nieza-

bitowski MIC namalował obraz 
nazwany „Mszą świętą Ojca Zało-
życiela”, który wisi obecnie w kapli-
cy zakonnej w Skórcu. Przedstawia 
on św. Stanisława Papczyńskiego, 
który otoczony zakonnikami, od-
prawia Eucharystię. U góry w ob-
łokach znajdują się postacie nie-
biańskie, wśród nich Najświętsza 
Maryja Panna Niepokalanie Poczę-
ta z rękami wyciągniętymi w stro-
nę kapłana w geście pośrednicz-
ki. Spod urwanej posadzki (jakby 
z krypty) wyciągają swe ręce posta-
cie cierpiące wśród płomieni. Jeden 
z zakonników podaje im różaniec 
(czy też decymkę, symbol reguły 
Dziesięciu Cnót), a drugi – niebie-
ski szkaplerz, będący znakiem pa-
mięci modlitewnej. 

Jest to fenomenalny opis katoli-
ckiej teologii czyśćca, a jednocześ-
nie wykład prawidłowej pobożności 
z nią związanej. Mamy tutaj przede 
wszystkim obraz Kościoła, który 
złożony jest z trzech części: Kościoła 
pielgrzymującego (a więc chrześci-
jan na ziemi), cierpiącego (wiernych, 
którzy przechodzą oczyszczenie 
w czyśćcu) i triumfującego (zbawio-
nych w niebie). Nie chodzi jednak 
o scholastyczne podziały, ale bardzo 
konkretną katechezę. Tutaj na zie-
mi stanowimy niejako pomost po-
między przebywającymi w czyśćcu 
i w niebie. Stąd jesteśmy wezwani do 
nieustannej modlitwy za zmarłych, 
a najskuteczniejszą jej formą jest 
oczywiście Msza święta. Możemy się 
za nich modlić przez wstawiennictwo 
świętych i Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej. Jedną z mod-
litw, z których warto korzystać, jest 

koronka do dziesięciu cnót NMP. Jest 
niezwykle prosta. Najpierw czyni-
my znak krzyża świętego. Następnie 
odmawiamy jeden raz „Ojcze nasz” 
i dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo”. Za 
każdym razem po słowach „Święta 
Maryjo, Matko Boża…”, wymieniamy 
jedną cnotę w następującej kolejno-
ści: Najczystsza, Najroztropniejsza, 
Najpokorniejsza, Najwierniejsza, 
Najpobożniejsza, Najposłuszniejsza, 
Najuboższa, Najcierpliwsza, Najmiło-
sierniejsza, Najboleśniejsza, a potem 
mówimy: „módl się za nami grzesz-
nymi teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Amen”.

W ten sposób możemy nie tylko 
nieustannie przywoływać wstawien-
nictwa Maryi i czcić Ją różnymi okre-
śleniami, ale także rozważać samo 
życie Maryi po to, by Ją naśladować 
w doskonałej miłości Boga i bliźniego. 
Jej 10 cnót, które wymieniamy w mod-
litwie, to bardzo konkretny program 
dla wszystkich wierzących, którzy też 
są powołani do tego, by starać się je 
osiągnąć. Dzięki temu, że wspomina-

my o nich na modlitwie i odwołujemy 
się do naszej grzeszności, możemy pa-
miętać, że duchowej doskonałości nie 
wypracowuje się samemu, ale jest ona 
zawsze darem dobrego Boga, łaską, 
o którą trzeba prosić.

W XVII w., kiedy żył św. o. Stani-
sław Papczyński, Rzeczpospolita była 
rozdzierana wojnami, a wielu ludzi 
umierało nagle. Na obrazie widzimy, 
jak niektóre z dusz w czyśćcu mają na 
głowach hełmy wskazujące, że tutaj 
na ziemi należały do żołnierzy, którzy 
polegli na polach bitewnych. Modli-
twa za zmarłych miała więc również 
charakter patriotycznego obowiązku. 
Dzisiaj, choć żyjemy w zupełnie in-
nych czasach, również wspominamy 
w modlitwie o tych, którzy poświęcili 
życie dla Ojczyzny, czy to oddając je 
w walce, czy też w codziennej pracy 
dla jej dobra. Pamięć o czyśćcu za-
wsze zakłada, że modlący się myśli 
o sobie jako członku danej społecz-
ności, który chce pamiętać o tych, 
co byli przed nim. W dobrze pojętej 
miłości własnej liczy też przy tym, że 
i ci, którzy przyjdą po nim, wspomną 
w modlitwie także i jego.

W  swoim „Testamencie” z dnia 
9 grudnia 1692 r. św. Stanisław za-
mieścił następujące słowa: „Moim 
najmilszym Braciom w  Chrystu-
sie najmocniej i  jak najusilniej po-
lecam miłość do Boga i  bliźniego, 
(…), należytą cześć dla Dziewicy 
bez zmazy poczętej i  pełne zapału 
wspieranie zmarłych”. Modlitwa za 
zmarłych stała się elementem cha-
ryzmatu Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. Marianie nie tylko ją po-
dejmują, ale zachęcają do niej też 
wszystkich wiernych. 

Obraz „Msza święta Ojca Założy-
ciela” o. Jana Niezabitowskiego MIC 
to katecheza, którą stale warto sobie 
przypominać. Niezwykle sugestyw-
na i prosta, przemawia bardziej niż 
teoretyczne opracowania. Wzywa 
do modlitwy, ale też daje nadzieję, że 
i w naszej intencji ktoś kiedyś wspo-
mni, abyśmy szybciej doszli do 
upragnionego Domu Ojca. ■

 O. Jan Niezabitowski, Msza święta Ojca 
Zało życiela 

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U



12 JESIEŃ 1II (103) 2020

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC

Wszyscy doświadczymy śmier-
ci. Niby to wiemy, a jednak 

z różnych przyczyn udajemy lub za-
chowujemy się tak, jakby śmierć nie 
istniała, jakby nas lub naszych bli-
skich nie dotyczyła. Nie zawsze mo-
tywem takiego myślenia jest wiara 
w życie wieczne, w zmartwychwsta-
nie. Kiedy śmierć przychodzi, zawsze 
jest jakimś zaskoczeniem, bo nie 
w porę, bo tyle jeszcze rzeczy nie zo-
stało zrobionych, tyle słów niewypo-
wiedzianych. Rodzą się wtedy często 
pytania: „To już? Dlaczego?”. Kiedy 
odchodzą bliskie osoby, szczególnie te, 
które kochamy, które są tak ważne dla 
nas, powstaje pustka, czasami prze-
rażająca swoimi rozmiarami. Intere-
sujące jest to, że bardzo dolegliwym 
bywa odejście osób, z którymi nam 
było ciężko żyć albo dzielił nas jakiś 
spór, zadane rany, a może nawet brak 
przebaczenia. Po ich odejściu zostaje 
bezradność, czasami złość i poczucie, 
że jest coś „nie tak”, że to nie tak miało 
być. Choć to trudne i dziwne, ale trze-
ba sobie uzmysłowić, że w takich sytu-
acjach płaczemy nad sobą, nad własną 
bezradnością, poczuciem zagrożenia, 
przerażeni własną niemocą zrobie-
nia czegoś jeszcze. Wyjątkiem może 
być, szczególnie dla osoby wierzącej, 
ktoś, kto odchodzi nieprzygotowany, 
w stanie jakiegoś poważnego nieładu 
moralnego. Wtedy płacz może być 
związany z lękiem o to, co się stanie 
z daną osobą po śmierci, czy dostąpi 
zbawienia, czy może nie…

Niestety, w dzisiejszym świecie 
jesteśmy pozbawieni znaków i rytua-
łów, które kiedyś pomagały przeżywać 
żałobę. Czy umiera się w szpitalu czy 
w domu, ciała zabierane są do kost-
nicy. Często osoby umierają w samot-
ności, bez obecności tych, których 
kochali. Zajmują się nimi odpowied-
nie służby medyczno-sanitarne i za-
kłady pogrzebowe. Raczej nikt nie 
myśli, by ciało pozostawało w domu 
przez dwa, trzy dni, bo przecież pra-
wo tego zabrania. Raczej to nie ro-

dzina zajmuje się przygotowaniem 
ciała do pogrzebu (mycie, ubieranie 
itp.). Takie są normy. Ale też zwy-
czaje zmieniają się, a dawna tradycja 
ucieka w niepamięć. A przecież wy-
mienione gesty, jak choćby obecność 
ciała zmarłego, przy którym co wie-
czór gromadzili się znajomi, sąsiedzi, 
rodzina, pomagały w przeżywaniu 
żałoby, w żegnaniu się ze zmarłym. 
Rzewne pieśni i modlitwy pozwalały 
na ujawnienie się uczuć, emocji, na 
refleksję, wspomnienia… Dziś tego 
nie ma. „Nagle” pojawia się trumna, 
wykopany grób, sterta ziemi lub ka-
mienna płyta, która przykryje zmar-
łego. Albo jeszcze radykalniej: urna 
z prochami zmarłego poddanego kre-
macji. Nagromadzenie ciężkich do 
zniesienia wrażeń, napięcie, pośpiech 
albo nadmiernie długie oczekiwanie 
na pogrzeb, plus wymienione wyżej 
sytuacje, sprawiają, że po prostu nie 
dajemy sobie rady. W takich sytua-
cjach nawet liturgia pogrzebowa nam 
gdzieś umyka. Napięte ciało i psychi-
ka o coś wołają, zagłuszając słowa po-
cieszenia czy nawet Dobrej Nowiny.

Ponieważ stanowimy całość du- 
chowo-psychiczno-fizyczną, to i żało- 
bę przeżywamy całościowo na 
wszystkich tych poziomach. Bywa, 
że przygotowujemy się duchowo do 
czyjegoś odejścia z tego świata. Jed-

nak najczęściej pierwsze reakcje 
dokonują się na poziomie psycho-
-fizycznym. Współczesna psycholo-
gia, w zależności od pewnych szkół 
i doświadczeń, wyróżnia cztery lub 
pięć etapów przeżywania żałoby, stra-
ty. I tak najpierw pojawia się szok, 
a nawet jakieś niedowierzanie i towa-
rzyszące temu zaprzeczanie. Rodzi 
się myśl, że obudzę się następnego 
dnia i będzie jak dotąd, że to był tyl-
ko jakiś zły sen. Okazuje się jednak, 
że nie był to sen. Wtedy, na drugim 
etapie, może pojawić się bunt, gniew 
z powodu straty bliskiej osoby, a także 
z powodu tego, że nie umiemy sobie 
z tym poradzić. Trzeci etap polega na 
swoistym targowaniu się. Człowiek 
próbuje konfrontować się z zaistniałą 
sytuacją, stara się ją zrozumieć. Nie-
moc w „ogarnięciu” tego, co się stało, 
poczucie jakiejś niesprawiedliwości 
i pustki prowadzi do czwartego etapu 
– depresji. Nie należy jej mylić z jed-
nostką chorobową, tak często dzisiaj 
występującą w społeczeństwie. Czu-
jemy się słabi i bezradni. Pojawiają się 
lub nasilają (gdyż mogą już wcześniej 
wystąpić) reakcje somatyczne, wręcz 
fizjologiczne, w postaci zaburze-
nia snu, niemożności jedzenia, bóle 
i skurcze żołądka, apatia. Nagroma-
dzone, nie zawsze wyrażone emo-
cje „próbują” się tą drogą „uwolnić”. 

Jak przeżywać 
          żałobę?
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I wreszcie na końcu, w piątym etapie, 
następuje akceptacja. Jakby chciało 
się powiedzieć: „już nic nie będzie jak 
dotąd”, „życie toczy się dalej” i muszę 
w nim aktywnie uczestniczyć. Próby 
„przeskoczenia” któregoś z tych eta-
pów mogą doprowadzić do żałoby 
patologicznej, zakłamania rzeczywi-
stości, „zakleszczenia się” w jakiejś 
ukrytej lub jawnej nerwicy. Tyle, 
w skrócie, psychologia.

A co z duchową stroną żałoby? 
Przecież i wierzące osoby przeżywają 
wymienione etapy, których nie moż-
na „zagadać”, przykryć jakąś warstwą 
pobożności, przyjmując poprawne 
pozy jakby Bogu obce były nasze 
uczucia, zmagania, ból… Jak dzisiaj, 
gdy jesteśmy pozbawieni tradycyj-
nych sposobów żegnania zmarłych, 
przeżyć w pełni rozstanie? Jak przejść 
do nowego życia, skoro to dotychcza-
sowe zdaje się leżeć w gruzach?

Może to dziwnie zabrzmieć, lecz 
do śmierci – własnej czy bliskich – 
przygotowujemy się duchowo całe 
życie. Nie oznacza to, bynajmniej, 
pesymizmu, bierności, smutnego 
oczekiwania na spełnienie się jakiegoś 
fatum. Nie musimy z lękiem, ogląda-
jąc się za siebie, wyglądać zagrożeń, 
neurotycznie patrzeć na rzeczywi-
stość w czarnych barwach. Ponieważ 
niniejszy tekst jest adresowany raczej 

do ludzi wierzących, rzeczą koniecz-
ną jest odwołanie się do prawd wiary, 
którą wyznajemy. W chrześcijańskim 
Credo, wynikającym z Pisma świę-
tego, Tradycji i nauczania Kościoła, 
wyznajemy wiarę w życie wieczne, 
w zmartwychwstanie ciał i zbawienie. 
Wyznajemy, że śmierć nie ma ostat-
niego głosu, bo została zwyciężona 
przez Jezusa Chrystusa, że – chociaż 
jej fizycznie doświadczamy – jej pa-
nowanie się skończyło. Dlaczego tak 
ważne jest uświadomienie sobie tych 
prawd? One właśnie są powodem 
naszej nadziei. W doświadczeniu 
śmierci, w sposobie przeżywania żało-
by, musi być miejsce dla nadziei. Bez 
niej zarówno śmierć, jak i następująca 
po nich żałoba, jest nie do zniesienia, 
a ludzka egzystencja, pozbawiona 
perspektywy życia wiecznego, może 
wydać się bezsensowna, tragiczna, 
prowadząca do głębokiej depresji. Pa-
radoksalnie stosunek do śmierci jest 
uwarunkowany stosunkiem do życia. 
Jeśli przyjmiemy fakt, że ono do nas 
nie należy, odejście bliskich nie będzie 
przeżywane jako swoista kradzież 
lub nieuprawnione, niesprawiedliwe 
pozbawienie nas prawa własności. 
Jeśli na nasze życie będziemy pa-
trzyli jako na drogę do domu Ojca, 
do życia, które nie ma końca, nasze 
przeżywanie żałoby nie będzie peł-
nym beznadziei miotaniem się. Nie 
oznacza to, że odejście bliskich nam 
osób nie będzie bolało. Więcej: praw-
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Jak przeżywać 
          żałobę?



14 JESIEŃ 1II (103) 2020

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

ks. Maciej Zachara MIC

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że 
z Nim również żyć będziemy” (Rz 6,8) – pisze święty 

Paweł i te słowa oddają ducha liturgii pogrzebowej. Pod-
czas pogrzebu, zwłaszcza jeśli jest on złączony z celebra-
cją Mszy świętej, Kościół celebruje Paschę Chrystusa, 
dopełniającą się w śmierci chrześcijanina. Eucharystia 
jest dziękczynieniem za wielkie dzieła Boże, zwłaszcza 
za nasze zbawienie dokonane przez Chrystusa i w tym 
wielkim dziękczynieniu zawiera się także podziękowanie 
za życie żegnanej osoby, za wszelkie dobra, których ona 
sama doświadczyła od Boga oraz za każde dobro, które 
Bóg zdziałał przez nią wobec innych. Eucharystia jest też 
przebłagalną Ofiarą za grzechy całego świata, a więc także 
za grzechy zmarłej osoby. We Mszy pogrzebowej modli-
my się, aby mocą swej śmierci i zmartwychwstania Chry-
stus oczyścił żegnaną przez nas osobę z wszelkiej zmazy 
i wprowadził ją do nieba. 

W centrum liturgii pogrzebowej stoi paschalna wiara 
w zmartwychwstanie i życie wieczne w Chrystusie. Wska-
zują na to stosowane przez nas znaki. Przy trumnie stawiany 
jest Paschał, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Zwy-
czajowo przynosimy na pogrzeb wieńce i kwiaty, znak życia. 

W śmierci chrześcijanina dopełnia się to, co rozpo-
częło się na chrzcie świętym. Dlatego podczas ostatniego 
pożegnania, w kościele lub kaplicy oraz na cmentarzu, 
kropimy trumnę wodą święconą. Ponadto, przed wypro-
wadzeniem ciała z kościoła, okadzamy trumnę, wypowia-
dając słowa: „Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, 
niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały”. 

Słowna formuła towarzysząca okadzeniu wskazuje na 
jeszcze jeden bardzo ważny aspekt liturgii pogrzebu, któ-
remu trzeba poświęcić nieco więcej uwagi. Podkreślona 
tu bowiem zostaje wielka godność ludzkiego ciała, które 
przez chrzest stało się świątynią Ducha Świętego. Od po-
czątków chrześcijaństwa niejako modelem pogrzebu był 
pogrzeb samego Chrystusa, którego święte Ciało, choć 
sponiewierane i skatowane w męce, zostało z wielkim 
pietyzmem i nakładem środków namaszczone drogocen-
nymi wonnościami, starannie owinięte w płótna i złożone 
w grobie (J 19,39). Chrześcijanin ma udział w naturze sa-
mego Chrystusa, dlatego również i jego ciało traktujemy 
z szacunkiem nawet po śmierci. Ewangeliczny szacunek 
wobec ludzkiego ciała jest lepiej wyrażony wówczas, gdy 
w całości składamy je w ziemi, niż gdy poddajemy je kre-
macji, a do grobu składamy urnę z prochami.

Kremowanie ludzkiego ciała staje się dzisiaj coraz 
częstsze. Stanowisko Kościoła w tej sprawie zostało nie-
dawno przypomniane w instrukcji Kongregacji Nauki 
Wiary Ad resurgendum cum Christo (2016). Kościół zde-
cydowanie preferuje pochowanie ludzkiego ciała, toleru-
je natomiast kremację, pod warunkiem, że nie jest ona 
dokonywana z motywów niezgodnych z wiarą chrześci-
jańską (np. jako znak pogardy dla ciała, znak unicestwie-
nia osoby czy wręcz chęć zamanifestowania niewiary 
w zmartwychwstanie ciał). 

Dopuszczając kremację, Kościół zaleca wówczas taki 
sposób postępowania, aby najpierw odprawić Mszę św. 
pogrzebową z ostatnim pożegnaniem z ciałem zmarłego 
złożonym w trumnie, a dopiero potem dokonać spopie-
lenia, natomiast złożenie urny do grobu odprawić osobno 
w późniejszym czasie. Jest to zwyczajny sposób postę-
powania np. w Wielkiej Brytanii, gdzie kremacja jest od 
dawna praktyką najczęstszą. Taką też sytuację uwzględnia 
wydany w 2010 r. w Polsce dodatek do Obrzędów po-
grzebu. Coraz częściej dochodzi jednak u nas do sytuacji, 
w której ciało zaraz po śmierci zostaje spopielone, bez 
żadnej uprzedniej modlitwy i bez obecności kapłana, zaś 
cały pogrzeb odprawia się z urną z prochami. Taką sytu-
ację Kościół toleruje tylko jako absolutny wyjątek w sytu-
acji konieczności (np. przy sprowadzaniu ciała z zagrani-
cy). Jeżeli w takiej formie odprawia się pogrzeb, wówczas 
opuszcza się znaki kropienia wodą święconą i okadzenia, 
ponieważ mają one sens tylko w sytuacji pogrzebu z cia-
łem. Byłoby bardzo złym znakiem, gdyby taka skrajnie wy-
jątkowa praktyka miała się stać czymś powszechnym. Po-
grzeb jest manifestacją wiary i miłości, nie powinny więc 
tutaj rządzić wyłącznie kryteria wygody i oszczędności. ■
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zawsze pamiętaliśmy 
o zmarłych

Modlitwa za zmarłych była mi 
bliska od dziecka, bo prakty-

kowałem ją w domu rodzinnym. Co-
dziennie wieczorem z babcią mod-
liliśmy się za zmarłych, cierpiących 
w czyśćcu, zwłaszcza za tych, którzy 
odeszli w ostatnim czasie w naszej 
miejscowości. Babcia tłumaczy-
ła nam, że czyściec to takie miejsce, 
w którym człowiek czuje się tak, jak-
by włożył ręce do ognia. Każdy, kto 
się tam znalazł, bardzo cierpi, ale my 
możemy przyjść mu z pomocą dzięki 
przyjmowaniu Komunii świętej i od-
pustów w tej intencji. W moim domu 
rodzinnym zawsze dbano o groby bli-
skich na cmentarzu, ich nawiedzanie, 
zmawianie „Wieczne odpoczywanie 
racz im dać Panie”, kiedy przechodzi 
się obok cmentarza. Kiedy pracowa- 
ło się w polu, a dzwony zabiły o 12.00 
w południe, przerywało się pracę 
i odmawiało modlitwę Anioł Pań- 
ski. Przy tej okazji modliło się 
w szczególności za zmarłych, o któ- 
rych nikt nie pamięta. W moim domu 
rodzinnym był też taki zwyczaj, że 
moja babcia zamawiała Msze święte 
za zmarłych cierpiących w czyśćcu. 
Miała takie przeświadczenie, że kiedy 
my się za nich modlimy, oni też wy-
praszają nam codzienne łaski. Kiedy 
przeżywaliśmy Uroczystość Wszyst-
kich Świętych, a potem oktawę Dnia 
Zadusznego, to każdego dnia trze-
ba było iść na cmentarz, aby zyskać 
odpust za zmarłych, cierpiących 
w czyśćcu. Mam też osobiste doświad-
czenie dusz czyśćcowych, kiedy kilka 
razy prosiłem je, aby mnie obudziły 
o konkretnej porze, gdy nie mogłem 
zaspać, i faktycznie budziłem się co do 

minuty. Kiedy wstąpiłem do Zgroma-
dzenia Księży Marianów, nie wiedzia-
łem o ich charyzmacie modlitwy za 
zmarłych. Wielka była moja radość, 
kiedy odkryłem, że św. o. Stanisław 
Papczyński zachęcał do niej. Mogę za-
świadczyć, że przynosi ona wielkie du-
chowe owoce. Sam staram się codzien-
nie uzyskiwać odpusty za zmarłych.

 Ks. Józef Chaim MIC

Pogrzeb i modlitwy 
za zmarłych 
w Kamerunie

WKamerunie obrzęd pogrzebu 
jest bardzo wymowny i moż-

na powiedzieć, że jest jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń liturgicznych. 
Na pogrzeb zjeżdża się cała rodzina 
bez wyjątków, liturgia pogrzebu jest 
bardzo pieczołowicie przygotowywa-
na. Kameruńczycy przywiązują wiel-
ką wagę do pogrzebu i wszystkiego, 
co się z nim wiąże. Samo to, że obrzęd 
zaczyna się w piątek, a czasami trwa 
nawet do niedzieli, jest już wskazów-
ką, jaką rangę ma to wydarzenie w tej 
kulturze. Oczywiście, w Kamerunie 
pogrzeb to nie tylko sam pochówek, 
to część tradycyjna, w której dawane 
są liczne świadectwa bliskich, któ-
rzy mieli prawdziwą relację z danym 
zmarłym, to również odpowiednie 
ryty związane z pożegnaniem zmar-
łego, jak również część modlitewna, 
jak Eucharystia i inne modlitwy zwią-
zane z troską o życie wieczne. Obrzęd 
pogrzebu w Kamerunie ma radosną 
wymowę – uroczystość jest przepeł-
niona śpiewem, tańcem i muzyką. 
Pokazuje to, że mniej lub bardziej 
świadomie, ale Kameruńczycy wie-
rzą, że śmierć nie jest końcem, ale po-

czątkiem nowego, szczęśliwego życia. 
Kościół oczyszcza zwyczajowy kult 
zmarłych, jaki panuje w Kamerunie, 
choćby z elementów okultystycznych, 
i namawia miejscowych wiernych 
do rzeczywistej troski modlitewnej 
o tych, którzy odeszli, aby mogli cie-
szyć się zbawieniem. 
 Br. Łukasz Wierzchowski MIC

Nasza modlitwa jest 
im potrzebna 

Słyszałam wielokrotnie, że dusze 
czyśćcowe chętnie przychodzą 

z pomocą wiernym tutaj na ziemi. 
Potem doświadczyłam tego osobi-
ście. W momencie, kiedy zaczęłam 
się więcej modlić za dusze czyśćco-
we, poczułam wielką radość i to po-
mimo trudności przeżywanych na 
co dzień. Okazało się też, że sytuacje, 
które do tej pory wydawały się skom-
plikowane, nagle pomyślnie się roz-
wiązują. Wierzę, że w tych wszystkich 
bolesnych momentach, kiedy dozna-
łam ulgi, był to efekt wstawiennictwa 
dusz czyśćcowych. Związek z nimi 
pogłębił się jeszcze w moim życiu 
kilka miesięcy temu, kiedy zmarł mój 
tata. Kocham go bowiem i chcę dla 
niego dobra, więc modlitwa w jego 
intencji jest dla mnie rzeczą natural-
ną. Polecam tę modlitwę wszystkim, 
bo jest ona ważna i potrzebna. Jest 
taka nie tylko dla zmarłych, ale także 
i dla nas, abyśmy czuli, że jesteśmy 
jednym Kościołem. W tym właś-
nie, jak wierzę, wyraża się prawda 
o świętych obcowaniu. Wszyscy two-
rzymy wspólnotę, w której jesteśmy 
odpowiedzialni za siebie nawzajem, 
pamiętamy o sobie i w miarę możli-
wości służymy sobie wzajemnie.
 Katarzyna

Nie zapominajmy o tych, 
którzy odeszli F
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Jak wyglądała Księdza droga do 
kapłaństwa?

Pochodzę z Macedo de Cavaleiros 
(koło Balsamão), gdzie teraz pracuję. 
Właśnie tutaj poznałem księdza ma-
rianina, który zaprosił mnie na obóz 
powołaniowy do Balsamão. Pod jego 
wpływem wstąpiłem do niższego se-
minarium duchownego w Fatimie, 
kiedy miałem 15 lat. Po zdaniu ma-
tury udałem się znów do Balsamão, 
gdzie byłem przez rok w nowicjacie. 
Kiedy tylko przyjąłem pierwsze ślu-
by, przyszedł czas na dwuletni pobyt 
w Lizbonie, w której studiowałem teo-
logię. W wieku 21 lat trafiłem do Polski.

Jak to się stało, że właśnie tu?
Był to mój wybór. Sytuacja była 

taka, że moi starsi koledzy kończyli 

już studia i zostałem sam. Generał 
wówczas zasugerował, żebym kon-
tynuował studia poza Portugalią, 
w seminarium mariańskim, gdzie 
będę dorastał we wspólnocie. Dał 
mi do wyboru placówki, w których 
były takie warunki, tj.: w Brazylii, 
w USA i w Polsce. 

Dlaczego wybrał Ksiądz właśnie 
Polskę?

Chciałem poznać bardziej korze-
nie naszego Zgromadzenia, zgłębić 
kulturę, w której dorastał nasz zało-
życiel św. o. Stanisław Papczyński. Był 
to ryzykowny krok, bo nie znałem ję-
zyka polskiego, ale postanowiłem go 
uczynić. Tak też zrobiłem i skończy-
łem studia teologiczne w Lublinie.

Jak się odnalazł Ksiądz w Polsce?
Moje wrażenia były jak najlep-

sze. To piękny kraj o bogatej kultu-
rze, zamieszkany przez życzliwych 
ludzi o mocnym charakterze, którzy 

choć wiele wycierpieli, nie poddają 
się. Problemem był dla mnie nato-
miast język. Po pierwszym miesiącu 
myślałem, że powinienem wrócić, 
bo się go nie nauczę. W końcu jed-
nak udało się i teraz, kiedy pracuję 
w Portugalii, mam w sobie senty-
ment za Polską. 

Jak długo był Ksiądz w Polsce?
Kiedy skończyłem seminarium, 

wróciłem do Portugalii i tam zosta-
łem wyświęcony. Jako diakon by-
wałem jednak oddelegowywany do 
różnych obowiązków. Chodziłem 
na kolędę przed Bożym Narodze-
niem, czy święciłem pokarmy na 
Wielkanoc. Posługiwałem w ma-
riańskim sanktuarium w Licheniu, 
pomagałem w różnych parafiach. 
Mogłem przy tych okazjach poznać 
specyfikę polskiego duszpasterstwa.

Czym się Ksiądz zajął po powro-
cie do Portugalii?

Być znakiem Niepokalanego 
Poczęcia i Miłosierdzia Bożego

 Kościół i klasztor marianów 
w Balsamão

Z ks. João Rodrigues 
MIC rozmawiał Michał 
Krajski.
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Jak wyglądała Księdza droga do 
kapłaństwa?
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powołaniowy do Balsamão. Pod jego 
wpływem wstąpiłem do niższego se-
minarium duchownego w Fatimie, 
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Był to mój wybór. Sytuacja była 
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będę dorastał we wspólnocie. Dał 
mi do wyboru placówki, w których 
były takie warunki, tj.: w Brazylii, 
w USA i w Polsce. 

Dlaczego wybrał Ksiądz właśnie 
Polskę?

Chciałem poznać bardziej korze-
nie naszego Zgromadzenia, zgłębić 
kulturę, w której dorastał nasz zało-
życiel św. o. Stanisław Papczyński. Był 
to ryzykowny krok, bo nie znałem ję-
zyka polskiego, ale postanowiłem go 
uczynić. Tak też zrobiłem i skończy-
łem studia teologiczne w Lublinie.

Jak się odnalazł Ksiądz w Polsce?
Moje wrażenia były jak najlep-

sze. To piękny kraj o bogatej kultu-
rze, zamieszkany przez życzliwych 
ludzi o mocnym charakterze, którzy 

choć wiele wycierpieli, nie poddają 
się. Problemem był dla mnie nato-
miast język. Po pierwszym miesiącu 
myślałem, że powinienem wrócić, 
bo się go nie nauczę. W końcu jed-
nak udało się i teraz, kiedy pracuję 
w Portugalii, mam w sobie senty-
ment za Polską. 

Jak długo był Ksiądz w Polsce?
Kiedy skończyłem seminarium, 

wróciłem do Portugalii i tam zosta-
łem wyświęcony. Jako diakon by-
wałem jednak oddelegowywany do 
różnych obowiązków. Chodziłem 
na kolędę przed Bożym Narodze-
niem, czy święciłem pokarmy na 
Wielkanoc. Posługiwałem w ma-
riańskim sanktuarium w Licheniu, 
pomagałem w różnych parafiach. 
Mogłem przy tych okazjach poznać 
specyfikę polskiego duszpasterstwa.

Czym się Ksiądz zajął po powro-
cie do Portugalii?

Być znakiem Niepokalanego 
Poczęcia i Miłosierdzia Bożego

 Kościół i klasztor marianów 
w Balsamão

Z ks. João Rodrigues 
MIC rozmawiał Michał 
Krajski.
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Być znakiem Niepokalanego 
Poczęcia i Miłosierdzia Bożego

Przez pierwszy rok pracowałem 
w parafii 20 km od Fatimy jako wika-
ry, gdzie pomagałem diecezji. Prze-
łożeni posłali mnie tam, abym nabył 
doświadczenia w pracy duszpaster-
skiej. Po roku biskup dał marianom 
parafię 5 km od Fatimy w São Mame-
de, w której przez siedem lat byłem 
proboszczem. Obecnie pracuję w Ma-
cedo de Cavaleiros w duszpasterstwie 
różnych parafii, które tworzą jedną 
jednostkę duszpasterską. Od zeszłego 
roku jestem też przełożonym wikar- 
iatu mariańskiego w Portugalii. 

Jaka jest specyfika parafii koło Fa-
timy, w której Ksiądz pracował?

Jest mała. Liczy zaledwie ok. 
4000 wiernych. Mieszka w niej jed-
nak wielu młodych ludzi, bo to teren 
mocno uprzemysłowiony. W związ-
ku z tym jest wiele rodzin z małymi 
dziećmi, które potrzebują opieki 
duszpasterskiej. Zauważałem też 
duże zaangażowanie wiernych. Są to 
ludzie niezwykle otwarci, gościnni, 
którzy są przywiązani do marianów.

Czy dużo jest powołań do maria-
nów w Portugalii?

Jeden kandydat właśnie złożył 
pierwsze śluby, jeden jest w nowi-

cjacie, a jeden w postulacie. Jak na 
miejscowe warunki, w obecnej sy-
tuacji, jest bardzo dobrze. Widać, że 
jest perspektywa na przyszłość i to 
bardzo cieszy. 

Ilu jest marianów w Portugalii?
Obecnie w Portugalii posługuje 

ośmiu marianów, w tym brat Paweł, 
który ma 94 lata i ojciec Kazimierz, 
który jest bardzo chory. Aktywnych 
jest więc sześciu.

Gdzie marianie pracują na terenie 
Portugalii?

Ja, ksiądz Roberto Carlos MIC 
i ksiądz Eduardo Esteves MIC po-
sługujemy w Macedo de Cavaleiros. 
Poza tym marianie są w Balsamão, 
Fatimie i São Mamede. W sumie 
w jednostce duszpasterskiej w Ma- 
cedo de Cavaleiros jest aż 50 wspól-
not duszpasterskich. Wynika to 
z tego, że na powierzonym nam 
terenie są bardzo małe wioski. Re-
jon jest wyludniony. Młodzi ludzie 
jadą za pracą do Porto czy Lizbony, 
a także wyjeżdżają za granicę: do 
Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec. 
Musimy docierać nawet do malut-
kich grup wiernych. W diecezji jest 
300 parafii i zaledwie 30 księży. 

Czym się różni pobożność portu-
galska od polskiej?

Wiele rzeczy jest podobnych jak 
nabożeństwa majowe. To, co łączy 
nasze narody to pobożność maryj-
na, wielka miłość do Matki Bożej. 
Polacy, tak jak Portugalczycy, pielęg-
nują pamięć o objawieniach w Fa- 
timie, modlą się na różańcu, 13. ma- 
ja chodzą w procesjach. Gdybym 
miał wskazać różnice, byłaby to por-
tugalska tradycja czczenia świętych 
poprzez kolorowe odpusty. Przez ▶ 

 Ks. João, ks. Roberto i ks. Eduardo koło Macedo de Cavaleiros podczas procesji 
nad jeziorem

 Odpust z okazji wspomnienia św. o. Stanisława Papczyńskiego w Balsamão
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◀ fakt, że chrześcijaństwo zapuściło 
tutaj bardzo wcześnie korzenie, wia-
ra miała wpływ na tradycje ludowe. 
To przełożyło się na rozbudowane 
procesje, kolorowe, długie i uroczy-
ste, podczas których niesie się figu-
ry świętych. Często jest to niestety 
jednak już bardziej folklor niż wyraz 
żywej wiary. Podobny kult świętych 
obserwujemy też w innych krajach 
południowych.

Jak wygląda praca Księdza na co 
dzień?

Wraz z dwoma innymi kapłana-
mi pracuję w parafii. Jest to typowa 
praca duszpasterska. Udzielam sa-
kramentów, w tym często spowia-
dam i jestem wzywany do pogrze-
bów. Głoszę katechezy, biorę udział 
w parafialnych komisjach i radach 
duszpasterskich. 

Jak to się stało, że marianie zaczę-
li pracować w Portugalii?

Marianie są obecni w Portugalii 
od ponad 200 lat. Czcigodny Sługa 
Boży o. Kazimierz Wyszyński, po 
kadencji przełożonego generalne-

go Zgromadzenia, założył pierwszy 
klasztor mariański na Półwyspie 
Iberyjskim na górze Balsamão. 
Jego świadectwo było tak mocne, 
że szybko pojawili się miejscowi 
kandydaci do Zgromadzenia. Tam 
zmarł w 1755 r. 

Jakie były losy marianów w Por-
tugalii?

W 1834 r. portugalski rząd, który 
był nastawiony antyreligijnie, osta-
tecznie zamknął wszystkie klaszto-
ry i zakony, w tym marianów. Do-
piero w 1954 r. marianie powrócili 
do Portugalii, pod wpływem próśb 
tamtejszego biskupa i dlatego, że 
był tam grób o. Wyszyńskiego. Za-
mieszkali wówczas w pięknym, choć 
doszczętnie zrujnowanym, klaszto-
rze w Balsamão, założonym przez 
o. Kazimierza, i przywrócili go 
do życia. Pamięć o nim była wciąż 
pielęgnowana w tym miejscu, prze-
trwała też cela, w której żył. Dziś do 
klasztoru przybywają pielgrzym-
ki, odbywają się w nim rekolekcje 
i różne wydarzenia religijne. W miej-
scowym kościele wzrasta nabożeń- 

stwo do Miłosierdzia Bożego wraz 
z nabożeństwem maryjnym. Od 
2016 r. Portugalia jest wikariatem 
w brazylijskiej prowincji Bożego 
Miłosierdzia.

Praca marianów w Portugalii jest 
ściśle związana z Fatimą.

Tak, w Fatimie od lat mieliśmy 
seminarium, a przy nim niewiel-
ki budynek dla gości. W latach 80. 
narodził się pomysł, aby otworzyć 
tam pensjonat dla pielgrzymów 
przybywających do Matki Bożej. 
Wówczas mieliśmy parafię jedy-
nie w Balsamão i postanowiliśmy 
skupić się bardziej na działalności 
duszpasterskiej związanej właśnie 
z ruchem pielgrzymkowym. Z cza-
sem, kiedy nastąpił kryzys i zaczęło 
brakować kleryków, gdy wcześniej 
było ich w granicach 20-30, posta-
nowiliśmy także seminarium za-
mienić na dom pielgrzyma. Wyni-
kało to z faktu, że nagle zostaliśmy 
z pustymi budynkami, które trzeba 
było utrzymać, a modliliśmy się 
o jakieś rozeznanie w tej sprawie 
i tak doszło do połączenia tych 
dwóch domów. 

A jakie marianie w Portugalii 
mają plany na przyszłość?

W Balsamão mamy obecnie po-
dobną sytuację, jak mieliśmy w Fa- 
timie. Mamy duży dom, który w du- 
żej mierze jest pusty, a musimy go 
utrzymywać. Chcielibyśmy także 
i ten budynek przekształcić w dom 
pielgrzyma. Nie jest to miejsce tak 
popularne jak Fatima, ale liczymy 
na zainteresowanie. Nie chodzi przy 
tym o to, że teraz zamierzamy być 
hotelarzami. Dostosowujemy się 
do nowych okoliczności i potrzeb 
duszpasterskich. Obecnie do Portu-
galii pielgrzymują miliony wiernych, 
którzy potrzebują opieki duszpaster-
skiej. Chcielibyśmy dla nich stworzyć 
centrum duchowości mariańskiej, 
gdzie mogliby pogłębiać swoją mi-
łość do Matki Bożej i swoje zaufanie 
do Miłosierdzia Bożego.  ■

 O. Kazimierz Wyszyński,
który sprowadził marianów 
do Portugalii, zmarł 
w Balsamão 
i tam znajduje się 
jego grób.
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◀ fakt, że chrześcijaństwo zapuściło 
tutaj bardzo wcześnie korzenie, wia-
ra miała wpływ na tradycje ludowe. 
To przełożyło się na rozbudowane 
procesje, kolorowe, długie i uroczy-
ste, podczas których niesie się figu-
ry świętych. Często jest to niestety 
jednak już bardziej folklor niż wyraz 
żywej wiary. Podobny kult świętych 
obserwujemy też w innych krajach 
południowych.

Jak wygląda praca Księdza na co 
dzień?

Wraz z dwoma innymi kapłana-
mi pracuję w parafii. Jest to typowa 
praca duszpasterska. Udzielam sa-
kramentów, w tym często spowia-
dam i jestem wzywany do pogrze-
bów. Głoszę katechezy, biorę udział 
w parafialnych komisjach i radach 
duszpasterskich. 

Jak to się stało, że marianie zaczę-
li pracować w Portugalii?

Marianie są obecni w Portugalii 
od ponad 200 lat. Czcigodny Sługa 
Boży o. Kazimierz Wyszyński, po 
kadencji przełożonego generalne-

go Zgromadzenia, założył pierwszy 
klasztor mariański na Półwyspie 
Iberyjskim na górze Balsamão. 
Jego świadectwo było tak mocne, 
że szybko pojawili się miejscowi 
kandydaci do Zgromadzenia. Tam 
zmarł w 1755 r. 

Jakie były losy marianów w Por-
tugalii?

W 1834 r. portugalski rząd, który 
był nastawiony antyreligijnie, osta-
tecznie zamknął wszystkie klaszto-
ry i zakony, w tym marianów. Do-
piero w 1954 r. marianie powrócili 
do Portugalii, pod wpływem próśb 
tamtejszego biskupa i dlatego, że 
był tam grób o. Wyszyńskiego. Za-
mieszkali wówczas w pięknym, choć 
doszczętnie zrujnowanym, klaszto-
rze w Balsamão, założonym przez 
o. Kazimierza, i przywrócili go 
do życia. Pamięć o nim była wciąż 
pielęgnowana w tym miejscu, prze-
trwała też cela, w której żył. Dziś do 
klasztoru przybywają pielgrzym-
ki, odbywają się w nim rekolekcje 
i różne wydarzenia religijne. W miej-
scowym kościele wzrasta nabożeń- 

stwo do Miłosierdzia Bożego wraz 
z nabożeństwem maryjnym. Od 
2016 r. Portugalia jest wikariatem 
w brazylijskiej prowincji Bożego 
Miłosierdzia.

Praca marianów w Portugalii jest 
ściśle związana z Fatimą.

Tak, w Fatimie od lat mieliśmy 
seminarium, a przy nim niewiel-
ki budynek dla gości. W latach 80. 
narodził się pomysł, aby otworzyć 
tam pensjonat dla pielgrzymów 
przybywających do Matki Bożej. 
Wówczas mieliśmy parafię jedy-
nie w Balsamão i postanowiliśmy 
skupić się bardziej na działalności 
duszpasterskiej związanej właśnie 
z ruchem pielgrzymkowym. Z cza-
sem, kiedy nastąpił kryzys i zaczęło 
brakować kleryków, gdy wcześniej 
było ich w granicach 20-30, posta-
nowiliśmy także seminarium za-
mienić na dom pielgrzyma. Wyni-
kało to z faktu, że nagle zostaliśmy 
z pustymi budynkami, które trzeba 
było utrzymać, a modliliśmy się 
o jakieś rozeznanie w tej sprawie 
i tak doszło do połączenia tych 
dwóch domów. 

A jakie marianie w Portugalii 
mają plany na przyszłość?

W Balsamão mamy obecnie po-
dobną sytuację, jak mieliśmy w Fa- 
timie. Mamy duży dom, który w du- 
żej mierze jest pusty, a musimy go 
utrzymywać. Chcielibyśmy także 
i ten budynek przekształcić w dom 
pielgrzyma. Nie jest to miejsce tak 
popularne jak Fatima, ale liczymy 
na zainteresowanie. Nie chodzi przy 
tym o to, że teraz zamierzamy być 
hotelarzami. Dostosowujemy się 
do nowych okoliczności i potrzeb 
duszpasterskich. Obecnie do Portu-
galii pielgrzymują miliony wiernych, 
którzy potrzebują opieki duszpaster-
skiej. Chcielibyśmy dla nich stworzyć 
centrum duchowości mariańskiej, 
gdzie mogliby pogłębiać swoją mi-
łość do Matki Bożej i swoje zaufanie 
do Miłosierdzia Bożego.  ■

 O. Kazimierz Wyszyński,
który sprowadził marianów 
do Portugalii, zmarł 
w Balsamão 
i tam znajduje się 
jego grób.
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Ks. Janusz Kumala MIC

Maryja otacza macierzyńską opieką ludzi, którzy 
pielgrzymują na tej ziemi, zdążając do niebieskiej 

chwały, a także wszystkich tych, którzy w czyśćcu doj-
rzewają do nieba.

W jaki sposób Maryja może nas inspirować w nie-
sieniu pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym? Jakich 
cech duchowej postawy możemy się uczyć od Maryi, 
aby nasza pomoc była coraz bardziej ofiarna?

Pragnie zbawienia

Ten niesie pomoc duszom w czyśćcu, kto jest oży-
wiony pragnieniem zbawienia dla siebie i dla innych. 
Bo jeśli ktoś lekceważy swoje zbawienie, nie troszczy 
się o przyjaźń z Bogiem, to nie będzie go interesował 
los innych – ani ludzi żyjących na ziemi, ani tym bar-
dziej przebywających w czyśćcu. 

Aby nieść pomoc duszom zmarłych trzeba do głębi 
przejąć się pragnieniem Boga, którym jest zbawienie 
każdego człowieka. On „chce, żeby wszyscy ludzie zo-
stali zbawieni” (1 Tym 2,4), dlatego posłał swego Syna, 
aby był dla wszystkich „źródłem zbawienia wiecznego” 
(Hbr 5,9).

Maryja w szczególny sposób współpracowała z dzie-
łem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i żarliwą miłość 
dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. 
Dlatego stała się nam matką w porządku łaski, a wzię-
ta do nieba, ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia 
wiecznego. Na Jej wzór mamy stawać się „matkami”, czyli 
troszczyć się o nadprzyrodzone życie innych ludzi, aby 
każdy z nich osiągnął pełnię zbawienia w niebie. Naszą 
modlitwą możemy przyczyniać się, aby zmarli przebywa-
jący w czyśćcu „rodzili się dla nieba”. 

Tęskni za niebem

Jeśli ktoś nie tęskni za niebem, to dlaczego ma za-
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Orędowniczka 
zmarłych
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Poruszył Pan trudny temat, w którym 
łatwo o przywołanie kilku banalnych 
stwierdzeń na temat śmierci albo oka-
zanie zdziwienia wobec tych, którzy 
się jej boją. Nie jestem zwolennikiem 
brawurowych przemówień na temat 
tego, czego się (jeszcze) nie doświad-
czyło. Złoto sprawdza się w tyglu, 
a wiarę człowieka w zmartwychwsta-
nie w kontekście sytuacji granicznych.

Może właśnie to słowo jest naj-
trafniejsze – sytuacja graniczna. 
Granica oznacza przejście z jednej 
rzeczywistości do drugiej, ale jest 
też sytuacją, która weryfikuje nasze 
prawo do przejścia. Może więc boi-
my się o to, czy mamy prawo spo-
dziewać się tego, w co wierzymy – 
po drugiej stronie?

Wierzymy w zmartwychwstanie 
umarłych jako jeden z artykułów 
wyznania wiary. Musimy jednak pa- 
miętać, że każdy z elementów Cre-
do ma sens tylko dlatego, że naj-
pierw wyznajemy wiarę w Boga. 
Dusze sprawiedliwych są w ręku 
Boga. Może więc chodzi o sprawie- 
dliwość? Nie oznacza ona jednak 
lęku przed tym, że nasze rachun-
ki ostatecznie mogą różnić się od 
tych, jakie przygotował Bóg. To nie 
tylko kwestia ilościowa naszych 
zasług. Bardziej chodzi chyba o to, 
czy wierzymy, że dobro nas uprze-
dza? Człowiek sam z siebie nie two-
rzy dobra, ale w nim uczestniczy 
i może je pomnażać. Dobro to nie 

dobra materialne, nawet duchowe. 
Dobro to moc stwórcza tkwiąca 
w człowieku od zaistnienia w Bogu. 
On jest dobry nie ze względu na 
czyny, ale na istotę. Właśnie dlate-
go, że jest dobrem, wszystko co czy-
ni, jest dobre. Kiedy więc wierzymy, 
że dobro nas uprzedza, wierzymy 
tym samym, że u początku naszego 
myślenia i działania jest Bóg. To co 
robię, robię z Nim, a to co od Niego 
pochodzi, nie może być złe.

Modlitwa za zmarłych jest wy-
razem właśnie takiej postawy. Nie 
modlimy się za nich dlatego, że 
wierzymy w niepodważalność ich 
zasług. Nie modlimy się, wierząc, 
że przekonamy Boga do tego, że 
ich życie wyglądało inaczej. Mod-
limy się za zmarłych, bo wierzymy, 
że u samych podstaw budowali na 
Bogu, że przynajmniej próbowali 
wierzyć, że dobro uprzedzało ich 
czyny.

Modlimy się za zmarłych, bo 
mamy nadzieję, że kiedyś ktoś po-
modli się za nas, wspominając, 
że niezależnie od naszych zasług 
próbowaliśmy wierzyć, że Bóg nas 
uprzedzał w naszym życiu i naszej 
śmierci, że uprzedzi nas również 
w naszym zmartwychwstaniu.  ■

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i Ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

tel. 503-079-511;  501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Coraz częściej – może ze 
względu na wiek – za-

stanawiam się nad śmiercią, 
a właściwie nad tym, dlaczego 
ludzie się jej boją. Niewątpli-
wie boimy się bólu, cierpienia, 
niedołężności powodowanej 
wiekiem. Ale dlaczego boimy 
się samej śmierci, nieuchron-
nego przejścia, w które prze-
cież całe życie wierzymy? 
Nawet modlitwa za zmarłych 
często jest formą przerzucenia 
tematu z nas na „nich”.
 Mężczyzna

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 
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