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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-
biegać o niebo dla dusz cierpiących w czyśćcu? Prze-
cież i tak, wcześniej czy później, tam się znajdą...

Aby za czymś tęsknić, trzeba znać jego wartość. Im 
bardziej człowiek jest przekonany o wartości jakiejś 
rzeczy, tym usilniej o nią zabiega i za nią tęskni. Im 
bardziej kogoś kochamy, tym mocniej chcemy dla nie-
go tego, co najlepsze. 

Dusze w czyśćcu cierpią, tęskniąc za niebem, czyli 
za oglądaniem Boga. To jest ich największe cierpienie. 

W Tradycji Kościoła znane jest wyjaśnienie śmierci 
Maryi jako wydarzenia miłości Matki do Syna. Mat-
ka tęskni za Synem i pragnie odejść ze świata, aby być 
z Nim już na zawsze. 

Nie ma nic złego w tym, abyśmy tęsknili za przeby-
waniem z Bogiem i tymi, których kochamy w niebie. 
Ważne, aby owa tęsknota była przeżywana w dosko-
nałym poddaniu się woli Bożej. Prośmy też Boga, aby 
spełnił tęsknotę dusz czyśćcowych.

Jest bezinteresowny

Szczególną cechą miłości wobec dusz w czyśćcu cier-
piących jest bezinteresowność. Niosąc pomoc duszom 
w czyśćcu cierpiącym należy kierować się Chrystusową 
zasadą: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). 
Wzorem takiej postawy jest Maryja, która w Niepokala-
nym Poczęciu doświadczyła bezinteresownego daru Boga 
miłosiernego. W tej tajemnicy Jej życia odkrywamy prze-
cież prawdę o całkowitej darmowości Bożej łaski, na któ-
rą nie możemy zasłużyć, ale którą mamy przyjąć. Wspa-
niałomyślność miłości ku duszom w czyśćcu cierpiącym 
może być tylko bezinteresowna i jest cechą ludzi cichych, 
którzy nie szukają rozgłosu ani sławy. Mogą ją pielęgnować 
ci, którzy rozumieją wartość życia w ukryciu i doceniają 
każdy jego szczegół, nawet najmniejszy. Czyniąc wszystko 
z miłości do Boga, najwięcej mogą pomóc innym, a sami 
szybko postępują na drodze świętości.  ■

Orędowniczka 
zmarłych

 F
O

T.
 P

IX
AB

AY


