
10 JESIEŃ 1II (103) 2020

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

◀ 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 
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