
Po tamtej STRONIE 
 
 

Drogi Przyjacielu! 

Ukochani w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym Bracia i Siostry, 

Pragniemy oddać w Wasze ręce wiedzę na temat kresu naszej ziemskiej 
wędrówki przygotowaną przez Zespół Redakcyjny prowadzący stronę 
internetową „... po tamtej stronie...”: 

 http://www.potamtejstronie.pl/index.html 

Publikacja pomaga zrozumieć sedno i sens naszej wiary i nauczania 
Jezusa Chrystus o dobrej nowinie, która zawarta jest na kartach Nowego 
Testamentu, w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich, Listach Apostolskich, 
czy też już wcześniej w Starym Testamencie. 

 

Dzięki temu nowemu spojrzeniu na nauczanie Kościoła, wzbogacone o doznania mistyczne świętych 
Kościoła, jak i osób w sposób szczególny umiłowanych przez Boga a przez to obdarzonych 
szczególnymi charyzmatami Bożymi, gdzie poprzez ich objawienia tzw. Prywatne, możemy na nowo 
odkryć cel naszej ziemskiej pielgrzymki do domu Ojca, o czym zapewnił nas Nasz Pan Jezus Chrystus: 
... w domu Ojca mego jest mieszkań wiele... a Ja pozostanę z Wami do końca świata... 

 

Bracie i Siostro, może straciłeś niedawno ukochaną osobę. 
Chcemy, abyś wiedział, że w tym trudnym czasie nie jesteś 
sam. Twórcy tego materiału, to osoby osierocone. Straciliśmy 
swoich najbliższych i przeszliśmy lub nadal przechodzimy tę 
samą drogę, co Ty - drogę niewysłowionej rozpaczy, 
ogromnego bólu, smutku, buntu, bezsilności, niezrozumienia, 
drogę wewnętrznych rozterek i duchowych poszukiwań. 
Chcemy podzielić się z Tobą owocami tego bólu. 

 

 

Ta publikacja, to efekt intensywnych poszukiwań Tych, którzy pragnęli wzgłębić we wszelki możliwy 

dostępny sposób „TABU” dotyczące umierania i tego, co "po tamtej stronie."  

Rozpoczęliśmy je po śmierci ukochanych nam osób, kiedy to poczuliśmy ogromną potrzebę uzyskania 

odpowiedzi na wiele pytań i kiedy nasza dotychczasowa wiara rozsypała się w drobny pył. W tym celu 

przemierzyliśmy wiele dróg - drogę różnych religii, drogę dobrze udokumentowanych świadectw, drogę 

logiki i wyciągnęliśmy dla nich wspólny mianownik. Odkryliśmy wiele niesamowitych faktów, doszliśmy 

do zaskakujących wniosków.  

Odzyskaliśmy wiarę w to, że nasi bliscy nadal żyją! 



Również Ciebie zapraszamy do zanurkowania w świat duchowy, co - jak wierzymy - przyniesie Ci 

nadzieję na to, że życie nie kończy się w momencie śmierci.  

Nadzieja ta oparta jest na bardzo mocnym fundamencie. Tu poznasz także odpowiedzi na szereg 

pytań, jakie zadaje sobie chyba każdy w obliczu śmierci. Zobacz, jaką drogę przechodzi wielu z nas i 

dokąd ta droga prowadzi. 

Osieroceni dla Osieroconych 

 
 

Ból rozstania 

Jak przeżyć żałobę? Jak poradzić sobie z ogromnym bólem po stracie? Niestety nie ma na to gotowej 

recepty. Każdy człowiek jest inny i ze smutkiem radzi sobie inaczej. My ograniczymy się jedynie do 

zebrania różnych podpowiedzi, jak z bólem straty radzą sobie inni osieroceni. Może akurat uda Ci się 

tutaj znaleźć jakiś sposób dla siebie? Ten dział jest także podpowiedzią dla tych, którzy szukają 

pomocy psychologicznej dla innych osieroconych. 

 

Czas żałoby 

Żałoba jest naturalną reakcją na utratę bliskiej osoby, z którą człowiek był związany emocjonalnie. Jest 

często długim procesem godzenia się z bolesną stratą i nauką życia bez bliskiej osoby. Żałobę 

charakteryzują następujące stany: 

 

Charakterystyczne stany żałoby: 

o Smutek 
o Rozpacz 
o Poczucie pustki 
o Głębokie przygnębienie 
o Osamotnienie 
o Wyobcowanie 
o Zagubienie 
o Zaniedbywanie własnego życia 
o Utrata zainteresowania światem zewnętrznym 
o Poczucie niemożności zastąpienia utraconej osoby kimś innym 

 

Żałoba przebiega bardzo indywidualnie. Głębokie przygnębienie po stracie 
najbliższych (matki, ojca, żony, męża, dziecka) trwa zwykle około roku. Nie 
jest to jednak regułą. Bywa, że powrót do normalnego życia trwa znacznie 
dłużej. Ważne jest, by przeżyć wszystkie etapy żałoby. 

 

 

 



Oni żyją! 

Skąd ta pewność?  

Ponieważ - wbrew powszechnie panującej opinii, jakoby "nikt jeszcze stamtąd nie wrócił" - jednak 

czasem wracają, a fakty te są doskonale udokumentowane. Wracają, by dać świadectwo, że życie 

ludzkie nie kończy się wraz ze śmiercią. Wracają, by przekonać nas, że oprócz wymiaru 

fizycznego, w którym żyjemy, naprawdę istnieje zupełnie inna rzeczywistość, którą pochopnie 

zwykliśmy wkładać między bajki - rzeczywistość duchowa.  

Wracają jedynie za pozwoleniem Boga.  

 

Zdarza się, że Bóg pozwala na objawianie się dusz 

czyśćcowych osobom świątobliwym, które dzięki 

swojemu ogromnemu zaangażowaniu w "sprawy 

tamtego świata" stanowią dla pokutujących dusz 

nieocenioną pomoc. 

 

 

 

 

 

 

Zmarli w życiu świętych 
 

Święty Maksymilian Maria Kolbe ukazuje się matce 

 

"Będąc zaprzyjaźniony z franciszkanami, dzięki uprzejmości o. dr Czesława 

Barana, w archiwum franciszkańskim w Warszawie odnalazłem oryginalne listy 

matki św. Maksymiliana Kolbego pisane w okresie okupacji. Jeden z tych listów 

zwrócił moją szczególną uwagę. W liście tym Maria Kolbe pisze, że była świadkiem 

przedziwnego wydarzenia dotyczącego jej syna. Otóż w 1941 roku, w krótce po 

męczeńskiej śmierci Maksymiliana, Maria Kolbe obudziła się o 7 rano. 

 



Gdy zaczęła poranną modlitwę, usłyszała delikatne jakby pukanie do drzwi, które otworzyły się i… 

nagle zobaczyła ku wielkiemu zdziwienia swego syna w habicie. Był radosny, twarz miał uśmiechniętą i 

otaczało go przedziwne światło. W pierwszej chwili pani Kolbe zaniemówiła z wrażenia, wyczuwając 

intuicyjnie, że chociaż widzi syna, to jednak jest to jakaś nieziemska jego postać. Zapytała po chwili 

milczenia: „Synu, czy Niemcy ciebie puścili?” Tajemnicza postać przeszła przez pokój, zbliżyła się do 

okna i rzekła: „Nie martw się o mnie, matko. Tam, gdzie jestem, jest pełnia szczęścia”. To 

powiedziawszy… znikł nagle! Wówczas pani Kolbe zrozumiała, że jej syn na pewno nie żyje, a widziała 

jego ducha. Na potwierdzenie tego faktu jeszcze tego dnia otrzymała wiadomość o śmierci 

Maksymiliana Kolbego. W dalszym opisie tego zjawiska Maria Kolbe z naciskiem i całą świadomością 

podkreśla, że nie był to sen, lecz realne przeżycie na jawie, które widziała i słyszała własnymi 

zmysłami." 

Źródło: Kraszewski Z. "Tajemnica życia wiecznego," Oficyna Wydawnicza Adam, s. 146 

Święty Ojciec Pio spotyka duszę czyśćcową 

 
"Było to zimą, w opuszczonym klasztorze w Foggi. O. Pio siedział przy 
kominku i ogrzewał się: "Pozostałem sam blisko kominka. Byłem zatopiony 
w modlitwie, kiedy drzwi otworzyły się i wszedł stary człowiek. Ubrany w 
starą pelerynę powszechnie noszoną przez starych ludzi w San Giovanni 
Rotondo i usiadł obok mnie. Spojrzałem na niego, lecz wcale nie 
pomyślałem o tym, jak udało mu się wejść do klasztoru o tej porze.  
 
Spytałem go: 
- Kim jesteś? Czego chcesz? 
 
Mężczyzna odpowiedział: 
- Ojcze Pio, jestem Pietro di Mauro, przezywany Precoco. Zmarłem w tym 
klasztorze 18 września 1908 r. W pokoju nr 4, wtedy ten klasztor był 
jeszcze przytułkiem dla bezdomnych.  
 

 
 
Pewnej nocy zasnąłem z palącym cygarem, moje łóżko zapaliło się. Udusiłem się i spaliłem żywcem. 
Jestem nadal w czyśćcu i potrzebuję Mszy św. aby moja dusza została stąd uwolniona. Pan Bóg 
pozwolił mi przyjść do ciebie i poprosić o twoje modlitwy. 
 
 
Po wysłuchaniu jego opowieści przyrzekłem mu: 
 
- Możesz być pewny, że jutro odprawię Mszę św. za twoje uwolnienie. Wstałem i poszedłem za nim do 
drzwi klasztoru. Nie zdawałem sobie sprawy, że o tej porze drzwi były dobrze zamknięte na klucz i 
zaryglowane dwoma żelaznymi sztabami. Otworzyłem drzwi i pożegnałem starego człowieka, mówiąc 
mu do widzenia. Była pełnia księżyca, a plac przed klasztorem był pokryty śniegiem. Było tak widno, 
jak w ciągu dnia i nagle zdałem sobie sprawę, że ten mężczyzna, który był tuż obok mnie, zniknął. 
Byłem przerażony i powróciłem do gościnnego pokoju i omal nie zemdlałem". 
Kilka miesięcy później o. Paolino dowiedział się, że Petro di Mauro rzeczywiście istniał. Zmarł 18 
września 1908 r. na skutek pożaru." 

Źródło: Kraszewski Z. "Tajemnica życia wiecznego," Oficyna Wydawnicza Adam, s. 163 



Siostra Faustyna i dusza zakonnicy 

"Pod koniec postulatu (29 IV 1926) przełożeni wysłali mnie do Krakowa do 

nowicjatu. Radość niepojęta panowała w duszy mojej. Kiedyśmy przyjechały 

do nowicjatu, Siostra (…) przychodzi do mnie (po śmierci) i każe mi iść do 

Matki Mistrzyni i powiedzieć, żeby Matka prosiła jej spowiednika księdza 

Rosponda, żeby za nią odprawił jedną mszę św. i trzy akty strzeliste.  

W pierwszej chwili powiedziałam, że dobrze, ale na drugi dzień pomyślałam 

sobie, że nie pójdę do Matki Mistrzyni, ponieważ niewiele rozumiem, czy to 

sen, czy jawa. I nie poszłam.  

 

Na przyszłą noc powtórzyło się to samo wyraźniej, w czym nie miałam żadnej wątpliwości. Jednak rano 

postanowiłam sobie, że nie powiem o tym Mistrzyni. Dopiero powiem, jak ją zobaczę wśród dnia. Zaraz 

się z nią (umarłą) spotkałam na korytarzu, robiła mi wyrzuty, że nie poszłam zaraz i napełnił duszę 

moją wielki niepokój, więc natychmiast poszłam do Matki Mistrzyni i opowiedziałam wszystko, co 

zaszło. Matka odpowiedziała, że tę sprawę załatwi. Natychmiast spokój zapanował w mej duszy, a na 

trzeci dzień owa siostra przyszła i powiedziała mi: „Bóg zapłać”." 

Źródło: Kowalska F. "Dzienniczek," Wydawnictwo Księży Marianów 2009, s. 28 

 

Święty Andrzej Bobola ukazuje się zakonnikowi 

"W listopadzie 1819 roku w celi klasztornej ojców dominikanów w 

Wilnie podczas nocnej modlitwy ukazała się jaśniejąca postać 

Andrzeja Boboli.  

Do przestraszonego o. Alojzego Korzeniewskiego Bobola rzekł: „Nie 

lękaj się! Bóg wysłuchał twoją modlitwę i oto jestem przed tobą, 

ponieważ mnie niejednokrotnie wzywałeś. Polska 

zmartwychwstanie, a ja zostanę jej patronem. Stanie się to po 

wielkiej bitwie narodów.” Zdumionemu zakonnikowi brewiarz 

wypadł z ręki: „Ojcze Andrzeju, czy to, co ja widzę, nie jest snem 

lub zjawą?” – zapytał. W odpowiedzi usłyszał wyraźny głos: „Nie! 

Twoja wizja jest rzeczywista, a na dowód tego pozostawię ci znak.” 

Bobola uczynił ruch ręką i znikł. O. Korzeniewski tej nocy już nie 

mógł zasnąć. Dopiero rano ze zdumieniem razem z konfratami zauważył na stoliku drewnianym dłoń 

odciśniętą tak dokładnie, że można było rozpoznać nawet linie papilarne. Wyznaczono nawet nagrodę 

za wskazanie, jaką techniką zostało to wykonane, ale najwięksi fachowcy nie potrafili na to 

odpowiedzieć." 

Źródło: Kraszewski Z. "Tajemnica życia wiecznego," Oficyna Wydawnicza Adam, s. 62 



Święty Ojciec Pio spotyka zmarłego przyjaciela 

"O. Giuseppe Antonio był bliskim przyjacielem o. Pio przez wiele lat. 
Przebywając w klasztorze św. Anny w Foggi ciężko zachorował na 
dolegliwości nerkowe. 30 grudnia 1936 roku powiadomiono o. Pio, że jego 
drogi przyjaciel jest śmiertelnie chory i prosi o modlitwę w swej intencji. 
Jeszcze tej samej nocy, gdy o. Pio był pogrążony w modlitwie za swego 
przyjaciela, usłyszał pukanie do drzwi celi. 
 
„Proszę wejść” – powiedział o. Pio – „słyszałem, że jesteś chory” 
-„Czuję się dobrze. Wszystkie moje bóle zniknęły na zawsze. Przyszedłem 
podziękować ci za twoje modlitwy”.  
 
Tajemnicza postać nagle znikła, gdy o. Pio wstał, chcąc pożegnać się z 
przyjacielem. Rano otrzymał wiadomość, że o. Giuseppe Antonio zmarł w 
nocy." 
 
 

Źródło: Kraszewski Z. "Tajemnica życia wiecznego," Oficyna Wydawnicza Adam, s. 165 

Święta Małgorzata Maria Alacoque i dusza zakonnika 

"Kiedy byłam przed Najświętszym Sakramentem w dzień Bożego 
Ciała, zjawiła się przede mną nagle jakaś osoba zanurzona w 
ogniu. Politowania godny stan, w jakim się znajdowała, 
pobudzający mnie do obfitych łez uświadomił mi, że cierpi w 
czyśćcu.  
 
Powiedziała mi, że jest duszą zakonnika benedyktyna, który mnie 
spowiadał pewnego razu i polecił mi przystępować do Komunii 
świętej.  

Przez wzgląd na to pozwolił mu Bóg zwrócić się do mnie, abym 

przyniosła mu ulgę w jego cierpieniach.  

 

Prosił mnie, bym przez trzy miesiące ofiarowała za niego wszystko, co tylko będę mogła zrobić i 
wycierpieć. Obiecałam mu to wypełnić, skoro tylko otrzymam pozwolenie od swojej Przełożonej. 
Powiedział mi, że powodem jego wielkich cierpień było to, iż przedkładał swój interes nad chwałę Bożą 
przez zbytnie przywiązanie do dobrej opinii o sobie; drugim powodem był brak miłości względem braci; 
trzecim - nadmiar uczuć naturalnych wobec stworzeń. Trudno mi wyrazić, co musiałam wycierpieć 
przez te trzy miesiące, gdyż zakonnik ten nie opuszczał mnie wcale i zdawało mi się, że widzę go 
całego w ogniu wśród tak dotkliwych boleści, że prawie ustawicznie jęczałam i płakałam. Przełożona 
moja, przejęta współczuciem, nakazała mi mocne pokuty, zwłaszcza dyscypliny. Wreszcie pod koniec 
trzech miesięcy ujrzałam do przepełnionego radością i chwałą: odchodził cieszyć się swoim szczęściem 
wiecznym, a dziękując mi powiedział, że będzie się za mną wstawiał u Boga." 

Źródło: Kraszewski Z. "Tajemnica życia wiecznego," Oficyna Wydawnicza Adam, s. 92-93 



 

Prywatne objawienia 

Nie tylko święci doświadczają spotkań z tamtym światem. Bardzo często zmarli objawiają się osobom 

prywatnym. Dlaczego jednak o tych objawieniach na co dzień nie słyszymy? Ponieważ współczesny i 

tak bardzo postępowy świat wyrobił w nas przekonanie, że jeśli czegoś nie da się dotknąć i zmierzyć, to 

to po prostu nie istnieje. Oto relacje tych, którym świat duchowy zrobił niespodziankę: 

Odwiedziny mamy 

 

"Moja więź z mamą była bardzo, niezwykle wręcz 

silna. Zawsze najbardziej bałam się jej utraty i 

niestety kiedyś ten smutny dzień nastąpił. Boleśnie 

przeżywałam tę stratę. Pewnej nocy, a właściwie było 

to już nad ranem około godziny 5:00 zbudziło mnie 

głaskanie po głowie.... Wyraźnie czułam, że ktoś stoi 

za mną i czule, z troską głaszcze mnie po głowie. 

Myślałam, że to córka, która spała w pokoju obok, 

ale sposób głaskania na to nie wskazywał. 

Odchyliłam lekko głowę do tyłu, żeby zobaczyć, kto 

mnie głaszcze i wtedy zobaczyłam twarz Mamy, matczyną , kochaną i uśmiechniętą. Chciałam wydać 

okrzyk radości i szczęścia, ale głos uwiądł mi w gardle ze wzruszenia. Bardzo szybko widok ten rozwiał 

się. Ja zaś wyskoczałam z łóżka, upadłam na podłogę i zaczęłam mocno płakać ze wzruszenia." 

Źródło: Relacja ustna 

Pisarz Vittorio Messori odbiera telefon od zmarłego wuja 

"Jeżeli taka jest wola Boża, to ludzie zmarli mogą przekazać ludziom 

żyjącym na ziemi bardzo ważne informacje, prosić ich o modlitwę i wzywać 

do nawrócenia. Vittorio Messori opowiada o swym nadzwyczajnym 

doświadczeniu w czasie, kiedy był licealistą. W pierwszą rocznicę śmierci 

jego wujka Alda, który zmarł na udar mózgu, był sam w domu, ponieważ 

jego rodzice z bratem wyjechali do rodzinnej miejscowości Sassuolo. W 

nocy, kiedy był pogrążony w głębokim śnie, zbudził go dźwięk telefonu.  

Tak po latach Messori opisuje to nadzwyczajne doświadczenie:" 

"Podniosłem słuchawkę: usłyszałem straszny zgiełk szumów, świstów, zgrzytów, zakłóceń, jak to 

zwykle, gdy dzwonił ktoś z daleka. Po kilku "Słucham! Słucham!" usłyszałem - wyraźny i dobrze 

rozpoznawalny - znajomy mi głos wujka. Zadyszany powiedział: "Vittorio, Vittorio! Tu Aldo! U mnie 

wszystko w porządku! W porządku!" Pamiętam te słowa tak dokładnie, jakby to było wczoraj.  



Zaraz potem usłyszałem hałas: rozmowa została przerwana, koniec połączenbia. Spojrzałem na 

zegarek. Potem, po powrocie, rodzice powiedzieli mi, że było to dokładnie o godzinie - zgadzało się co 

do minuty - o której rok wcześniej zmarł wujek (...) Podejrzenie o makabryczne żarty, pomyłkę, 

halucynacje nie wchodzi w grę. Nie był to też sen, zważywszy, że byłem przytomny zarówno w czasie 

rozmowy, jak i po telefonie." 

Źródło: "Miłujcie się!" nr 5-2009 

Dziewczynka bawi się ze zmarłą koleżanką 

"Będąc dzieckiem straciłam koleżankę w tragicznych okolicznościach, 

zginęła pod kołami ciężarówki wracając do domu ze szkoły. Ta śmierć 

bardzo mną wstrząsnęła, pierwszy raz zetknęłam się z unieuchronnym i 

odczułam brak codziennego kontaktu z nią.  

Po jakimś czasie jednak znów zaczęłam spotykać moją zmarłą koleżankę - a 

to w piaskownicy, a to na huśtawkach. Najczęściej gdy byłam sama. Byłam 

wtedy dzieckiem, nie do końca rozumiałam, czym jest śmierć, dlatego też te odwiedziny nie budziły 

jeszcze wtedy we mnie żadnych podejrzeń." 

Źródło: Relacja ustna 

Spotkanie ze zmarłym ojcem 

"Kiedy miałem szesnaście lat, zmarł mój ojciec. Wtedy jeszcze nie 
umiałem pogodzić się z jego śmiercią i codziennie chodziłem na 
cmentarz, spędzając tam nieraz wiele godzin. Pewnego razu w ciągu dnia 
ojciec pojawił mi się przed oczyma. Byłem bardzo zaskoczony i naprawdę 
go widziałęm - takiego, jak za najlepszych czasów jego życia. Ukazując 
się, patrzył na mnie z uśmiechem i powiedział to jedno zdanie, którego 
nigdy nie zapomnę: "Ja nie leżę w grobie." Tym samym dał mi do 
zrozumienia, że żyje nadal i jest blisko mnie. Poczułem ulgę i ostatecznie 
mogłem pogodzić się z jego śmiercią." 

Źródło: Jakoby B. "Spotkania z tamtym światem," Oficyna Wydawnicza 
Adam, 2008 s. 91 

Spotkanie ze zmarłym upośledzonym synem 

"Po jego śmierci ujrzałam jasnobłękitne, złotawe światło o 

niespotykanym blasku. Nie potrafię opisać tych barw. W świetle tym 

widziałam istotę: to był mój siedmioletni syn, o którym sądziłam, że 

niczego nie postrzega. Teraz odczuwałam jego całą wielkość i piękno. 

Wiedziałam, że w tym nowym dla siebie stanie jest uwolniony od 

wszelkich ograniczeń swego ciała. Potrafił teraz tańczyć, śmiać się i 

cieszyć. Był najzupełniej wyzwolony; był spełniony - taki, jakim nigdy 

nie znałam go za życia." 

Źródło: Jakoby B. "Spotkania z tamtym światem," Oficyna Wydawnicza Adam, 2008 s. 91 



Zmarła siostra zakonna opiekuje się chorym 

"Podczas swojej pracy dziennikarskiej Messori szczegółowo zbadał i 

opisał szokujące wydarzenie. Otóż pewien zamożny mieszkaniec 

Turynu ciężko zachorował i potrzebował stałej fachowej opieki. 

Zadzwonił do klasztoru sióstr zakonnych z prośbą, aby przysłały mu 

pielęgniarkę, która by się nim zaopiekowała. Po tym telefonie 

każdego wieczoru do jego domu przychodziła siostra zakonna, która 

troskliwie się nim zajmowała. Po kilku miesiącach turyńczyk 

wyzdrowiał i wtedy wybrał się z żoną do klasztoru, aby podziękować 

siostrze pielęgniarce.  

Możemy wyobrazić sobie ich zdziwienie, kiedy usłyszeli, że siostra, o 

którą pytali, od wielu lat nie żyje.  

 

Ponieważ trudno im było w to uwierzyć, siostry zaprowadziły ich na cmentarz, aby na grobie sami 

rozpoznali zdjęcie zmarłej. Dopiero wtedy się przekonali, że to z całą pewnością była ta sama 

zakonnica. Fakt ten sprawił, że małżeństwo to wróciło do Pana Boga; oboje małżonkowie zaczęli 

gorliwie się modlić i przystępować do sakramentów pokuty oraz Eucharystii." 

Źródło: "Miłujcie się!" nr 5-2009 

 

Dwuletnie dziecko widzi swojego zmarłego ojca 

"Po śmierci mojego dwudziestoletniego syna Bernda siedziałam 
pewnego dnia w kuchni z jego przyjaciółką i ich dwuletnim 
synkiem. Bernd i jego chłopczyk mieli ze sobą bardzo 
serdeczny kontakt. Nagle chłopiec wskazał rączką w róg kuchni 
i krzyknął uradowany: "Tu jest Bernd!"  
 
Przyjaciółka syna zbladła. Mały zerwał się, pobiegł do pokoju 
gościnnego, a potem do łazienki. Przy czym wciąż krzyczał, 
niemalże triumfalnie: "Bernd! Bernd!" Kiedy w końcu dotarł do 
najdalszego rogu łazienki, powiedział: "Teraz poszedł."  
 
Przeżycie to wywarło na mnie niesamowite wrażenie i pomogło 
mi uwierzyć, że Bernd nadal żyje." 
 

Źródło: Jakoby B. "Spotkania z tamtym światem," Oficyna Wydawnicza Adam, 2008 s. 93 



Spotkanie ze zmarłym wujem 

"Przed swoją śmiercią wuj Frederick był przykuty do łóżka na skutek 
rozedmy płuc. Był moim ostatnim z najstarszych, żyjących jeszcze 
krewnych. Byliśmy ze sobą rzeczywiście bardzo mocno zżyci.  
 
Pewnego dnia rozmawialiśmy o jego zbliżającej się śmierci i powiedziałam 
mu wtedy: "Dlaczego po prostu nie masz tego już za sobą? Twoja żona 
Adelaide z pewnością już na ciebie czeka." Odparł: "Naprawdę? Wierzysz w 
to?" Odpowiedziała;: "Tak.  
 
Śmierć jest, jak uroczyste zakończenie szkoły życia." Po śmierci wuja 
poszłam na mszę żałobną. Siedziałam w trzeciej ławce razem z moim 
kuzynostwem.  
 
Podczas nabożeństwa obserwowałam, jak trumnę ze zwłokami przenoszą od 
wejścia w stronę głównego ołtarza. Mniej więcej trzy metry ponad trumną 

ujrzałam wuja Fredericka! Miał na sobie czarną togę i biret. Był zadowolony i szczęśliwy; gdzież tam - 
był wprost swawolny! Wyglądał, jak za życia, tyle że wydawał się świecić od wewnątrz. Zdjął biret, 
pomachał nim i powiedział: "Masz rację! Masz rację! To jest dokładnie tak, jak powiedziałaś!  
 
Wuj Frederick był całkiem leciwy, teraz jednak poruszał się żwawo i z całą swobodą, jak zapewne czynił 
to za swych młodzieńczych lat. Powiedział jeszcze: "Czy wiesz o tym, że wszyscy wracają i mogą 
przyglądać się swojemu pogrzebowi? Jestem tu, żeby ci o tym powiedzieć, że tak naprawdę jest." 
Ciotka Adelaide była obok wuja, po jego prawej stronie, a cała rodzina stała tuż za nim. Dosłownie 
widziałam ludzi, których mogłam rozpoznać - moich rodziców, dziadków i innych krewnych z dwóch linii 
mojej rodziny. Nie byli przejrzyści, lecz głównie widziałam ich twarze. Wyglądało to, jak zdjęcie 
grupowe." 

Źródło: Guggenheim B. J. "Pozdrowienia z niebios", BMG Publishing 2005, s. 317 

Mały chłopczyk opowiada o spotkaniu ze zmarłą prababcią 

"Pewnego dnia przyszedł do mnie mój 3 letni synek i zaczął opowiadać mi o spotkaniu z prababcią, 

która zmarła na długo przed jego urodzeniem. Powiedział, że spotkał się z prababcią, która powiedziała 

mu, żeby był grzeczny i zawsze słuchał rodziców. Opowiedziała mu również, w którym mieszkała 

pokoju, o czym mój synek wcześniej nie wiedział. Było to dla mnie bardzo dziwne, ponieważ nigdy 

wcześniej nie rozmawialiśmy z synkiem o jego prababci." 

Źródło: Relacja ustna 

 
 
 
 
 
 



Regularne odwiedziny 
Zaglądając do wiarygodnych źródeł odnajdujemy świadectwa nie tylko jednorazowych wizyt zmarłych, 

ale także świadectwa mające charakter stałych kontaktów zmarłych z żyjącymi. Możemy tu wyróżnić 

dwie grupy takich odwiedzin - odwiedziny dusz pokutujących oraz pojawianie się świętych. Głównym 

celem wizyt dusz czyśćcowych jest uzyskanie pomocy w ich oczyszczeniu.  

Dusze te otzymały bowiem możliwość pomocy od osób szczególnie świątobliwych, jeśli te zgodzą się 

wziąć na siebie cierpienia zastępcze lub wspierać zmarłych swą modlitwą. Zmarli bowiem nic już dla 

siebie zrobić nie mogą. Wraz z końcem ziemskiego etapu życia kończy się czas gromadzenia łask. 

Zmarli są więc zdani tylko na żyjących. Dusze pokutujące dostarczają nam także pewnej wiedzy na 

temat spraw ostatecznych. Święci z kolei pojawiają się, by udzielić ważnych wskazówek - jak żyć, by 

osiągnąć Zbawienie. Oto przykłady całych serii kontaktów zmarłych z żyjącymi: 

Maria Simma (1915-2004) 

Była to wizjonerka, pochodząca z alpejskiej wioski Sonntag w Austrii. Od 

dzieciństwa pomagała duszom czyśćcowym, modląc się za nie i ofiarowując 

odpusty. Od roku 1940 zaczęły się jej ukazywać dusze zmarłych z prośbą o 

modlitewną pomoc.  

Maria Simma pomagała duszom również poprzez post oraz zastępcze 

cierpienia pokutne. Zmarli pojawiali się jej w różny sposób - jedne w 

codziennym ubraniu, inni za mgłą.  

Dusze pochodzące z najniższych "kręgów" czyśćca budziły przerażenie. Im bardziej postępowało ich 

oczyszczenie dzięki modlitwom i ofiarom widzącej, tym radośniejsze się stawały. Dusze czyścowe 

podkreślały, jak wielką wagę ma uczestniczenie we Mszy Świętej za życia oraz jak wielką pomocą dla 

nich są Msze Święte oraz Komunia ofiarowane w ich intencji, jałmużna, post i cierpienia. 

Więcej: Simma M. "Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, Wydawnictwo Księży Marianów" 

Stefania Fulla Horak (1909-1993) 

Była to wizjonerka, która początkowo była ateistką. Dzięki specjalnej Bożej łasce 

od 1935 roku zaczęła jej się ukazywać święta Magdalena Zofia Barat, która stała 

się jej przewodniczką duchową. Wtedy właśnie Stefania Horak nawróciła się na 

katolicyzm. Otrzymała też liczne charyzmaty, jak dar bezpośrednich kontaktów z 

Panem Jezusem oraz Matką Bożą, dar widzenia zmarłych, dar prorokowania i 

czytania w sercach. Jakiś czas później zaczęli ukazywać jej się inni zmarli święci - 

św. Jan Maria Vianney, św. Andrzej Bobola, św. January oraz św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus.  



Za jej pośrednictwem Bóg pragnie przypomnieć Kościołowi o olbrzymich korzyściach płynących z 

obcowania ze świętymi, o łatwości nawiązywania z nimi kontaktów i o niepowetowanych stratach 

wynikających z lekceważenia jednej z największych prawd wiary katolickiej, jaką jest Dogmat Świętych 

obcowania oraz istnienia Czyśćca i Piekła. Stefania Horak otrzymała również dość szczegółowe wizje 

nieba, piekła i czyśćca. 

Więcej: Horak F. "Święta Pani," Wydawnictwo Arka 

Eugenia von der Leyen (1867-1929) 

Była to wizjonerka, należąca do niemieckiej arystokracji. Otrzymała całą serię 

objawień dusz czyśćcowych. Na polecenie swego spowiednika prowadziła 

dziennik objawień.  

Czytając jej zapiski, możemy prześledzić drogę oczyszczania się duszy po 

śmierci.  

Ukazujące się jej dusze były w większości tymi najbardziej cierpiącymi - 

pochodziły z dolnych "kręgów" czyśćca, a więc z pogranicza czyśćca i piekła. 

Im bardziej były nieczyste, tym bardziej nieludzki, zdeformowany oraz 

odrażający miały kształt.  

Były też - jak za życia - agresywne i pełne nienawiści, często nienawiści do Kościoła. Był to stan, w 

jakim ci ludzie umarli.  

Przychodziły po pomoc, ponieważ dusze zmarłych nic dla siebie po śmierci zrobić już nie mogą, są 

zdane jedynie na żyjących.  

Tak więc po wielu modlitwach i ofiarach widzącej, duchy zaczynały odzyskiwać właściwy wygląd, a 

Eugenia mogła je rozpoznać. W miarę oczyszczania, duchy stawały się coraz bardziej jasne i przyjazne.  

Na początku objawień zjawy milczały. Nie wolno im było przemawiać do żyjących, dopóki nie osiągnęły 

odpowiedniego stopnia oczyszczenia.  

Kiedy zmarli mogli już mówić, posługiwali się prostymi słowami i krótkimi wyrażeniami. Duchami, które 

się jej ukazywały, byli mieszkańcy miejscowości, w której mieszkała.  

Podkreślali oni, jak wielką pomocą jest Msza święta, ofiara i modlitwa za 
zmarłych.  

Opowiadali o swoich wielkich cierpieniach czyśćcowych i ogromnym miłosierdziu Boga, dzięki któremu 

mają szansę na zbawienie. Dusze modliły się też razem z widzącą. Przestawały przychodzić, gdy 

otrzymały od Eugenii konieczną pomoc. 

Więcej: Van den Aardweg G. "Spragnione dusze. Zjawy z Czyśćca," Rosikon Press 



Pamiątki z odwiedzin 

Bywa, że pojawiający się zmarli pozostawiają jakiś ślad po swojej wizycie. Dzieje się tak dlatego, 

ponieważ żyjący już po spotkaniu ze zmarłym często mają wrażenie, że doświadczyli halucynacji lub 

utracili zmysły. Zanych jest wiele przypadków, w których zmarli przypieczętowali swoją wizytę 

odciskiem dłoni na ciele, ubraniu, modlitewniku, stoliku, czy korporale. 

Święty Andrzej Bobola pozostawia odcisk dłoni 

 

W listopadzie 1819 roku w celi klasztornej ojców dominikanów 

Wilnie podczas nocnej modlitwy ukazała się jaśniejąca postać 

Andrzeja Boboli. Do przestraszonego o. Alojzego Korzeniewskiego 

Bobola rzekł: „Nie lękaj się! Bóg wysłuchał twoją modlitwę i oto 

jestem przed tobą, ponieważ mnie niejednokrotnie wzywałeś. 

Polska zmartwychwstanie, a ja zostanę jej patronem. Stanie się to 

po wielkiej bitwie narodów.”  

Zdumionemu zakonnikowi brewiarz wypadł z ręki: „Ojcze 

Andrzeju, czy to, co ja widzę, nie jest snem lub zjawą?” – zapytał. 

W odpowiedzi usłyszał wyraźny głos: „Nie! Twoja wizja jest 

rzeczywista, a na dowód tego pozostawię ci znak.” Bobola uczynił 

ruch ręką i znikł. O. Korzeniewski tej nocy już nie mógł zasnąć. 

Dopiero rano ze zdumieniem razem z konfratami zauważył na stoliku drewnianym dłoń odciśniętą tak 

dokładnie, że można było rozpoznać nawet linie papilarne. Wyznaczono nawet nagrodę za wskazanie, 

jaką techniką zostało to wykonane, ale najwięksi fachowcy nie potrafili na to odpowiedzieć. Stolik nie 

zachował się niestety do dnia dzisiejszego - spłonął w pożarze. 

Źródło: Kraszewski Z. "Tajemnica życia wiecznego," Oficyna Wydawnicza Adam, s. 62 

Wypalona dłoń na korporale z Jasnej Góry 

Wydarzenie datowane jest na około 1880 rok. Na Jasnej Górze nie 

zachował się niestety dokument opisujący je, ale relacja ojca Reichela, 

księdza z parafii Psie Pole obok Wrocławia.  

Oto jego słowa: 

"Dwóch księży w klasztorze (zakonu Paulinów), przed bardzo wielu laty, 

obiecało sobie wzajemnie, że ten z nich, który pierwszy umrze, da 

drugiemu znak z zaświatów. Jeden z nich od dawna już nie żył, lecz nie 

dał żadnego znaku. O tym złożonym wzajemnie przyżeczeniu myślał 

właśnie drugi ksiądz, kiedy po skończeniu mszy, jak zwykle, składał 

korporał na dziewięć części. W jego głowie zaświtała wówczas szatańska 



myśl, że być może nie ma żadnego życia po śmierci. W tym momencie na korporale pojawiła się ręka i 

po chwili znikła. Jak wyraźne i rozległe pozostały ślady wypaleń po dotyku tej ręki, widać na 

dziewięciokrotnie złożonej tkaninie. Miały one kształt ludzkiej dłoni." 

Źródło: Van den Aardweg G. "Spragnione dusze. Zjawy z Czyśćca," Rosikon Press, s.73 

Wypalone ślady palców na modlitewniku 

 

Wypalone ślady palców prawej ręki na kartkach niemieckiego 

modlitewnika, należącego do Georga Schnitza, żyjącego w 

Sarralbe (...) Pozostawił je duch jego zmarłego brata Josepha 

Schnitza, który dotknął modlitewnika 21 grudnia 1838 roku. 

Prosił o modlitwy błagalne i wstawiennictwo u Boga, aby 

zadośćuczynić za brak pobożności podczas życia ziemskiego. 

Szczególnie zdumiewa to, że wypalone na modlitewnikach 

odciski palców nie znajdują się najprawdopodobniej w 

miejscach przypadkowych, lecz na określonych stronach, jakby 

zmarła osoba usiłowała zwrócić uwagę na konkretną modlitwę. Ilustracja (...) przedstawia ślady palców 

na słowach modlitwy: "Panie Jezu miłosierny, nie zważaj na ich przewinienia, ale wezwij ich do 

Królestwa Niebieskiego" i "wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im 

świeci..." Są to słowa z Mszy za zmarłych. 

Więcej: Van den Aardweg G. "Spragnione dusze. Zjawy z Czyśćca," Rosikon Press, s.71 

 

Wypalony ślad dłoni na biurku 

Duch ojca Panzini, dawnego opata Mantui, pozostawił cztery 

wypalone ślady, kiedy pojawił się 1 listopada 1731 roku w 

przeddzień Wszystkich Świętych czcigodnej Matce Izabeli 

Fornari, przeoryszy Ubogich Klarysek w zakonie św. 

Franciszka w Todi (Umbria, Włochy). Na biurku matki Izabeli 

pojawił się wypalony ślad lewej dłoni i wyryty głęboko w 

drzewie znak krzyża (...) Ten sam ślad lewej dłoni widoczny 

był także na kawałku papieru. Zjawa pozostawiła także 

odciski prawej dłoni na rękawie tuniki matki Izabeli, które 

przepaliły materiał, zostawiając również wypalony znak na 

rękawie halki siostry. 

Więcej: Van den Aardweg G. "Spragnione dusze. Zjawy z Czyśćca," Rosikon Press, s.68 



Muzeum Dusz Czyśćcowych 

W Rzymie, w kościele Sacro Cuore del Suffagio znajduje się Muzeum Dusz 
Czyśćcowych. W gablotkach zgromadzone są przedmioty, które zostały 
naznaczone przez dusze czyśćcowe proszące o miłosierdzie i modlitwę. Na 
przedmiotach tych są wypalone ślady rąk i palców. Przedstawiona jest też 
dokładna dokumentacja tych zdarzeń. Pozostawione znaki mają przemówić do 
współczesnych ludzi, którzy by uwierzyć, potrzebują konkretnych dowodów i 
świadków różnych wydarzeń. 

Więcej: Van den Aardweg G. "Spragnione dusze. Zjawy z Czyśćca," Rosikon 
Press, s.5 

 

Jak wygląda umieranie? 

W tym miejscu zebraliśmy wszytkie te relacje, które dotyczą 

samego momentu odchodzenia. Są to zarówno relacje osób, 

które doświadczyły stanów z pogranicza śmierci (NDE), jak i 

wspomnienia samych zmarłych, które w różnych 

okolicznościach otrzymali żyjący. Choć pełną odpowiedź na 

pytanie, jak dokładnie wygląda umieranie uzyskamy dopiero 

przy własnej śmierci, przeżycia te potwierdzają jedno - 

istnienie duszy, która wcale nie potrzebuje ciała, by 

zachować pełną świadomość i tożsamość.  

 

Wiele relacji, to doświadczenia śmierci klinicznej. Temat ten jest 

dość kontrowersyjny. Ci, którzy doświadczyli NDE twierdzą, że było 

to najważniejsze wydarzenie w ich życiu, którego nie sposób opisać 

słowami. Swoje przeżycie uważają za bardziej rzeczywiste, niż 

cokolwiek innego i podkreślają, że ono całkowicie odmieniło ich 

życie oraz stosunek do śmierci. Z drugiej strony naukowcy 

podkreślają, że żadna z tych osób tak naprawdę nie umarła, a 

jedynie "o śmierć się otarła." Dowodzą, że w momencie umierania, 

dochodzi do niedotlenienia mózgu, a to powoduje stany szczęścia, 

euforii i różne wizje.  

Obie strony mają wiele racji, a ich argumenty wcale się nie wykluczają. Pośród wielu relacji są jednak 

takie, którym warto się przyjrzeć bliżej, ponieważ występują w nich elementy potwierdzające 

prawdziwość owych wizji. Są to przede wszystkim: wstrząsające spotkanie ze Światłością (czego nie da 

się wywołać w warunkach laboratoryjnych) lub wizje piekła, które całkowicie odmieniają życie 

pacjentów. To uzyskana podczas "śmierci" wiedza, której chory wcześniej nie posiadał.  



Szczególnie zastanawiające są także relacje małych dzieci, które po "wizycie w zaświatach" opowiadają 

o niezwykłym spotkaniu z Chrystusem i potrafią wyjaśnić trudne zagadnienia teologiczne. Istnieją 

również niezwykle wstrząsające historie chorych, którzy twierdzą, że podczas swojej śmierci klinicznej, 

stanęli przed sądem Bożej Sprawiedliwości, a ich powrót do ciała wiąże się z konkretną misją zleconą 

przez Boga - głosić Jego miłosierdzie i ostrzegać ludzkość przed samopotępieniem. 

 

Nadprzyrodzone wizje 

 

Zdarza się, że umierający tuż przed śmiercią doświadczają 

nadprzyrodzonych wizji. Najczęściej widzą niezwykłe 

światło, a także swoich bliskich zmarłych, Aniołów, świętych, 

których czcili za życia, Matkę Bożą, a nawet samego 

Chrystusa. Równie często widzą wokół siebie demony, które 

walczą o duszę. 

 

 

Umierająca widzi niezwykłe światło 

Moja chora mama powiedziała do mnie tuż przed śmiercią, że widzi piękne, niezwykle intensywne, ale 

nieoślepiające światło. Nie mogła wyjść z zachwytu jak cudowne to było przeżycie. Nie znajdowała słów 

na opis tego doznania. Słuchałam zdumiona, nie wiedziałam co powiedzieć. Byłam przekonana, że 

chodziło mamie o księżyc. Odpowiedziałam jej, że rzeczywiście na niebie jest piękny księżyc, na co 

moja mama oburzyła się mówiąc, że wcale nie chodzi jej o księżyc. Nie mogła też zrozumieć, dlaczego 

ja nie widzę tego światła. Mama była wręcz upojona tym doznaniem, długo jeszcze miała je w pamięci. 

Dziś jestem przekonana, że światłem tym był Chrystus - "Światłość świata." 

Źródło: Relacja ustna 

 

Dziewczynka widzi Anioły 

"Lekarz onkolog był swiadkiem, jak siedmioletnia dziewczynka w ostatnim stadium białaczki podniosła 

się na łóżku i powiedziała do swej mamy: "Ci aniołowie, ależ oni są piękni! Mamusiu, widzisz ich? 

Słyszysz, jak spiewają?" 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 33 



Mężczyzna widzi swoich bliskich zmarłych 

"Do mego wuja H.S., leżącego na łożu śmierci, ale jeszcze w pełni przytomnego, przyszli sąsiedzi w 

odwiedziny. Gdzieś po godzinnej rozmowie wuj nagle podniósł się, siadł na łóżku i patrząc prosto we 

drzwi, rzekł do zdumionych sąsiadów: „Na mnie już czas, przyszli po mnie”. Na pytanie: kto przyszedł? 

– (nikt bowiem do mieszkania nie wszedł) – wuj zdążył jeszcze powiedzieć: ”Rodzice przyszli – mama, 

tata; o… i koledzy ze szkoły też są…” Nim zdążono się zorientować, wuj opadł na poduszkę i skonał z 

uśmiechem na ustach. To na pewno nie były halucynacje i złudzenia. To były istotne widzenia 

przytomnego jeszcze człowieka." 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 32 

Święta Gemma Galgani widzi demony 

"Na łożu śmierci Gemma Galgani poprosiła o egzorcyzmy, ponieważ widziała obok siebie demona pod 

postacią czarnego i groźnego psa. Były to ostatnie, daremne próby nieprzyjaciela mające na celu 

wprowadzenie zamętu i rozpaczy w duszę umierającej" 

Źródło: Colucci P. "Gdy duchy przychodzą," Dehon 2006, s. 170 

Nie odchodzą sami... 

Umierający nie odchodzą sami. W przechodzeniu do wieczności towarzyszą im ich 

bliscy - wcześniej zmarli krewni i przyjaciele. Wiemy to na podstawie relacji 

personelu medycznego - lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i opiekunów 

chorych, którzy będąc najbliżej umierających pacjentów, obserwują ich 

zachowania i słyszą rozmowy. 

 

Umierająca widzi swojego dawno zmarłego męża 

 

"Pielęgniarka obecna przy łóżku umierającej 70-letniej kobiety, 

chorej na raka, opowiadała lekarzowi, iż do ostatniej chwili 

rozmawiała ona spokojnym głosem z kimś dla pielęgniarki 

niewidzialnym. Z uśmiechem na twarzy zapewniała swego dawno 

zmarłego męża, jak bardzo było go jej brak. Nie mogła doczekać 

się, kiedy znów będą mogli połączyć się ze sobą. „Już niedługo 

będę przy tobie” – zawołała, wyciągając ręce i w tej chwili zmarła" 

 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 38 



Umierająca widzi zmarłego ojca i zmarłą kuzynkę 

"Chora w czasie konania nagle uniosła głowę, jej twarz rozpromieniła się 

i zawołała: „Och, jakie to piękne, widzę w kącie pokoju jasność, co za 

wspaniałe postacie… A tam stoi mój ojciec i uśmiecha się do mnie… 

Cieszy się, że przychodzę do niego”. W tym momencie do pokoju wszedł 

mąż umierającej kobiety, która była jeszcze na tyle przytomna, że go 

poznała, nakazując mu: „Pamiętaj o dziecku, żeby mu nie zrobiono 

krzywdy”. Przerwała i znowu jej wzrok skierował się ku postaciom, które 

jej się ukazały. Zawołała: „O, nawet Vida jest przy ojcu… (zmarła 

poprzedniego dnia kuzynka konającej). Ojcze, już idę do ciebie…” i w 

tym momencie zmarła." 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 37 

Pielęgniarka widzi świetliste postacie 

"Francuska pielęgniarka Ivonne de Vlieger z Bretanii, oświadczyła 

naczelnemu lekarzowi swego szpitala, że kiedy podeszła z lekami do 

Delanay’a, pacjenta ciężko chorego na obrzęk płuc, ten zawołał do niej: „Czy 

pani nie widzi, jak dookoła mnie wszystko faluje i unosi się? Czy pani nie 

widzi mgły, jaka mnie otacza? Czuję się coraz lepiej, mija przykry ucisk. 

Czuję, jak mnie te mgły przenikają, ustępują i znowu zalewają. Mam 

wrażenie, jakbym leżał, kołysząc się na fali rzeki. Nie, jakbym ja sam był 

jedną z tych fal… Chciałbym…”  

Chory opadł na poduszki. Oczy miał zamknięte… Wiedziałam – mówi dalej pielęgniarka – że zbliża się 

koniec i zastanawiałam się, czy już teraz powiadomić rodzinę, gdy nagle odniosłam wrażenie, jakby w 

pokoju prócz pacjenta i mnie, były obecne jeszcze jakieś inne osoby. Odwróciłam się, przypuszczając, 

że może ktoś z chorych przyszedł tu z oddziału i chce czegoś ode mnie, lecz nikogo nie spostrzegłam. 

Zwróciłam się więc ponownie w stronę chorego i wówczas zobaczyłam coś dziwnego. Dookoła łóżka 

unosiło się kilka postaci utworzonych jakby ze świetlistej mgły. Te mgliste postacie zdawały się być 

zajęte umierającym pacjentem, nie mogłam się jednak zorientować, co z nim robiły. W tej samej chwili 

rozległ się dzwonek wzywający mnie gdzie indziej. Musiałam przejść do drugiej sali, gdzie byłam zajęta 

około dziesięciu minut u innego chorego… Kiedy powróciłam do konającego Delanay’a, przejrzystych 

postaci już nie widziałam; przypuszczałam, że pojawiły się one w mojej wyobraźni i starałam się 

szybko zapomnieć o tym zdarzeniu. Pan Delanay był spokojniejszy, lecz zbladł. Podeszłam do niego i 

stwierdziłam, że podczas mojej nieobecności skonał. Serce jego już nie biło, a biedne płuca były 

nieczynne. Zamknęłam mu oczy i zamierzałam właśnie powiadomić dyżurnego lekarza o zgonie, gdy 

znów odniosłam wrażenie, jakby ktoś stał w pobliżu mnie. Odwróciłam się i z przerażenia zdrętwiałam. 

Zmarły, którego ciało leżało na łóżku, stał przede mną." 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 33 



Dziecko widzi zmarłą przy porodzie matkę 

W szpitalu znalazła się 11-letnia dziewczynka z wadą serca, której matka zmarła w czasie porodu. W 

trzecim dniu pobytu dziewczynka oswiadczyła nagle pielegniarce, ze jej mamusia przyszła do niej i 

przyniosła jej sliczną, bialą sukienkę. Z usmiechem na buzi poprosiła pielegniarkę, aby pomogła jej się 

podnieść, bo mamusia zamierza ją zabrać ze sobą. Wizja trwała pół godziny, po czym dziecko 

straciwszy przytomność zmarło. 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 39 

Kobieta widzi zmarłego męża 

Chora na raka jelit sześćdziesięcioletnia kobieta, leczona w szpitalu, otworzyła nagle oczy. Zaczęła 

rozmowę ze swym zmarłym mężem; oświadczyła mu, że już do niego idzie. W tym momencie twarz jej 

wypiękniała. Pogodny uśmiech i wyraz tęsknoty sprawiały wrażenie, jakby się chciała komuś rzucić na 

szyję. Nagle zawołała: „Guy, już idę!...” W tej samej chwili skonała. Nawet nie zauważyła, że lekarz 

cały czas stał przy niej. Miało się wrażenie, że kobieta znajduje się w innym świecie, jakby przeżywała 

coś wspaniałego i wzruszającego. 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 35 

Moment przejścia 

Co czuje osoba umierająca? Czy zawsze wie, że umiera? 

A może, kiedy jest nieprzytomna, umiera w pełnej 

nieświadomości? Co dzieje się z duszą w momencie 

odłączenia od ciała? Jak wyglądają pierwsze chwile w 

zaświatach? Przyglądnijmy się wynikom prac Raymonda 

Moody'ego - naukowca, który zbadał ponad sto 

przypadków śmierci klinicznej i na tej podstawie 

opracował pewien powtarzający się schemat umierania. 

O tym, jak wygląda śmierć mówi nam także zmarła w 

2007 roku wizjonerka, mająca za życia regularny kontakt 

ze zmarłymi, Stefania Horak. 

Schemat Moody'ego na podstawie relacji ze śmierci klinicznej 

Człowiek leży na łożu śmierci. Podczas, gdy jego cielesna wędrówka zbliża się do punktu 

szczytowego, słyszy, jak lekarz stwierdza śmierć. Równocześnie słyszy bardzo niemiły 

szum, przenikliwe dzwonienie lub brzęczenie i ma zarazem uczucie szybkiego 

poruszania się przez długi, ciemny tunel. Potem nagle znajduje się poza tym ciałem, 

jednakowoż w tym samym otoczeniu, jak dotąd. Jak gdyby był obserwatorem, spogląda 

z pewnego oddalenia na własne ciało, jakby z innego wymiaru.  



Z tego szczególnego punktu obserwacyjnego, głęboko poruszony w swych doznaniach, uczestniczy w 

usiłowaniach reanimacyjnych. Po pewnym czasie zbiera się w sobie i zaczyna coraz bardziej 

przyzwyczajać do swej niezwykłej sytuacji. Odkrywa, że posiada on jeszcze ciągle „ciało”, które jednak 

zarówno w swej jakości, jak i w swych możliwościach różni się istotnie od ciała fizycznego, które 

opuścił. Szybko następują nowe wydarzenia. Inne istoty zbliżają się do umierającego, by go powitać i 

pomóc mu. Spostrzega duchy zmarłych dawniej krewnych i przyjaciół, ale przede wszystkim pojawia 

się przed nim emanująca miłością i ciepłem istota świetlna. Ta istota kieruje do niego, nie używając 

słów pytanie, które ma skłonić go do oceny swego życia. Pomaga mu przy tym przesuwając jak gdyby 

przed nim panoramę najważniejszych stadiów jego życia w błyskawicznej retrospekcji. Naraz wydaje 

się umierającemu, że zbliża się do bariery czy granicy, stanowiącej wyraźnie linię dzielącą życie 

ziemskie od tego, co ma być potem. Ale w tej samej chwili staje mu się jasne, że musi powrócić na 

ziemię, bo czas jego śmierci jeszcze nie nadszedł. Przy późniejszych wysiłkach opowiedzenia o swych 

przeżyciach innym ludziom natrafia on na wielkie trudności. Najpierw nie jest w stanie znaleźć w języku 

ludzkim słów, które potrafiłyby w sposób odpowiedni wyrazić przeżycie z tego rodzaju. A że 

równocześnie spotyka się z niedowierzaniem i drwiną, rezygnuje zupełnie z opowiadania o tym innym. 

Niemniej doznane przeżycie pozostawia głębokie ślady w jego psychice, kształtując na nowo pojęcie 

życia i jego stosunek do śmierci. 

Źródło: Kraszewski Z. "Tajemnica życia wiecznego," Oficyna Wydawnicza Adam, s. 77 

 

Śmierć według wizjonerki Stefanii Horak 

W chwili, kiedy dusza rozstaje się z ciałem, człowiek - choćby był 

nieprzytomny, choćby śmierć nastąpiła momentalnie czy we śnie - na błysk 

chwili, na ułamek sekundy ma świadomość własnej śmierci. I choćby był na tę 

śmierć przygotowany, choćby jej pragnął i nie lękał się jej przedtem, w tym 

jedynym, rozstrzygającym momencie uczuje z niczym nie dającą się 

porównać grozę.  

Bezpośrednio po śmierci staje dusza przed Sądem Najwyższej 

Sprawiedliwości. Skończyło się bowiem niewyczerpane dotąd Boże 

miłosierdzie.  

Do chwili pogrzebu dusza nie oddala się jeszcze od ziemi. Są to ostatnie chwile przed podjęciem kary, 

czy nagrody, kiedy jej wolno jeszcze niewidzialnie krążyć wśród ludzi (...)  

Z chwilą pochowania ciała, wszelki kontakt duszy z ziemią na razie się urywa i dusza idzie na wyrokiem 

wyznaczone jej miejsce, od którego zacznie się jej nagroda, czy pokuta.  

Od pierwszej chwili rozstania się z ciałem ma dusza druzgoczące lub radosne zrozumienie ogromu i 

potęgi świata, do którego weszła, w przeciwstawieniu do nędzy i małości wszystkiego, co zostawiła za 

sobą.  



Doznaje też nagłego olśnienia. Oto to, co dotąd ludzkim umysłem uważała za realne, za istniejące, 

właśnie wcale nie istnieje. Zaś to wszystko, co przeważnie nazywała nierzeczywistym, nierealnym i 

wymyślonym jest jedyną, nieodmienną, wiekuistą prawdą. 

Źródło: Horak F. "Święta Pani," Arka 2009, s. 153 

Istnienie poza ciałem 
Dusza może istnieć bez ciała. Skąd takie twierdzenie? 

Przyjrzyjmy się fenomenowi wyjścia z ciała (OOBE), 

którego często doświadczają osoby bliskie śmierci.  

Mają one poczucie opuszczenia własnego ciała i unoszenia 

się. Oglądają pomieszczenie "z lotu ptaka." Widzą innych 

ludzi, słyszą ich rozmowy, obserwują wszystko, co dzieje 

się w pomieszczeniu, kiedy ich ciało pozbawione 

świadomości leży w bezruchu i ma oczy zamknięte.  

Czują się lekkie i co ważne - nie cierpią, choć bardzo cierpiały, przebywając w ciele. Twierdzą, że mogą 

przenikać ściany i udawać się w różne miejsca, a na dowód tego po powrocie do ciała relacjonują z 

najmniejszymi szczegółami, jak wyglądają pomieszczenia, w których nigdy wcześniej nie były lub 

sytuacje, których widzieć nie mogły. Charakterystyczną cechą takich przypadków jest brak kontaktu ze 

światem materialnym podczas ich "wyjścia z ciała". Próby kontaktu z rodziną, nie przynoszą rezultatu - 

nikt ich nie widzi, nie słyszy, nie czuje ich dotyku... Oto podobne relacje: 

Pacjent udaje się do swojego domu 

"Przywieziono (do kliniki - przypis red.) elektryka, który przez nieuwagę dotknął kabla o napięciu 380 

V. Dopiero po trzech godzinach został odratowany i odzyskał przytomność.  

Opowiedział wówczas Causanillasowi (lekarzowi - przypis red.), który był jednocześnie 

parapsychologiem, że po uderzeniu prądem przewinęły się przed jego oczami obrazy z minionego 

życia. Potem nagle znalazł się w domu z żoną i dziećmi. Zaczął przemawiać do nich, ale oni go nie 

słyszeli, ani nie widzieli. Poczuł się więc zignorowany. Wtedy ze złości zrzucił wszystkie talerze ze stołu, 

pozrywał obrazy ze ścian i wrócił do szpitala. Zobaczył wówczas siebie na stole operacyjnym, jak 

lekarze go operują. Bardzo się tym przeraził i w tym czasie się przebudził.  

Lekarz, chcąc sprawdzić prawdziwość opowiadania uratowanego od śmierci pacjenta, pojechał tego 

dnia na przedmieścia Monterrey, gdzie mieszkała rodzina chorego. Okazało się, że wszystko, co on 

mówił, było prawdą. Już przed domem montera spotkał dzieci, które opowiadały sobie, że w domu po 

południu straszyło. Nagle spadły ze stołu talerze, choć się nikt do stołu nie zbliżał, a ze ściany zleciały 

obrazy, chociaż gwoździe ze ścian nie wypadły i wieszaki obrazów były nieuszkodzone. Żona i 



domownicy potwierdzili to wszystko, co opowiadały dzieci. Duch elektryka był więc na pewno w domu 

w czasie, kiedy znajdował się on w stanie śmierci klinicznej" 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 64 

Dziewczynka spaceruje po szpitalu 

Było to kilkadziesiąt lat temu. Bylam martwa przez ponad pół 

godziny po długiej i nieudanej reanimacji, czyli 50 minut od ustania 

pracy serca! Moje martwe ciało przykryto sztywnym przescieradłem, 

a moje ciało przewieziono do kostnicy.  

W tym czasie unosiłam się w górze korytarza szpitalnego. 

Wyślizgnęłam się z mojego ciała przez głowę, tak jak się rozbiera 

ciężki płaszcz zimowy.  

Doznałam uczucia powrotu z zimna do ciepłego, rodzinnego domu, w którym czekają kochani najbliżsi 

ze szklanka ciepłej herbaty. Poczułam ogromną ulgę, niesamowity spokój, nie czułam żadnego bólu 

mojego ciała, które mi dokuczało niemiłosiernie. Nie czułam też strachu. Obserwowałam wszystko, na 

co tylko miałam ochotę. Zwiedzałam wszystkie zakamarki szpitala, do których na co dzień nie miałam 

dostępu.  

Obserwowałam reanimację własnego ciała, a także poczynania lekarzy operujących w innych salach 

szpitalnych. Moja dziecięca radość była nie do opisania, bo nagle nikt mi niczego nie zabraniał. Czułam 

się także "czystsza" i o wiele mądrzejsza od innych, nawet od rodziców, którzy przecież byli dla mnie 

największym autorytetem.  

Choć byłam dzieckiem, w jednym momencie pojęłam sens życia i smierci, wszystko stało się dla mnie 

jasne. Moja dusza była napełniona niezwykłym szczęściem, spokojem, jasnością i miłością, jakich nigdy 

w życiu nie zaznałam. Widziałam moich rodziców rozmawiajacych z lekarzem prowadzącym, a potem 

pogrążonych w rozpaczy w poczekalni szpitalnej. Nie rozumiałam, dlaczego płaczą. Chciałam ich 

pocieszyć, żeby nie płakali. Mówiłam, błagałam, ale oni mnie niestety nie słyszeli i nie widzieli. 

Pamiętam, że byłam zła na nich, gdyż poczułam się przez nich zignorowana.  

Po spotkaniu ze swiatłością, wróciłam na ten ziemski padól pełna boleści i tęsknoty za moim 

prawdziwym domem. 

Źródło: http://forum.gazeta.pl/forum/f,847,Zaloba_strata_osierocenie.html 



Pacjentka ogląda akcję reanimacyjną 

Jakiś rok temu zostałam przyjęta do szpitala z powodu choroby serca. 

Następnego dnia leżąc w łóżku, zaczęłam odczuwać bardzo silny ból w 

piersi. Nacisnęłam guzik znajdujący się przy łóżku, żeby wezwać 

pielęgniarki; przybiegły zaraz i zajęły się mną. Było mi niewygodnie 

leżeć na plecach, więc się obróciłam, a kiedy to zrobiłam, przestałam 

oddychać i stanęło mi serce. Wtedy usłyszałam, jak pielęgniarki 

zawołały: "Umiera! Umiera!"  

W tej samej chwili poczułam, że wychodzę ze swego ciała, że zsuwam się z materaca, pod prętem z 

boku łóżka - zupełnie, jakbym przeniknęła przez ten pręt - i ześlizguję się na ziemię. A potem zaczęłam 

powoli się unosić; kiedy to się ze mną działo, widziałam, jak do pokoju wbiegają jeszcze inne 

pielęgniarki - było ich chyba z tuzin. Mój lekarz akurat miał obchód, więc go wezwały; wszedł, a ja 

pomyślałam: "ciekawa jestem, co on teraz zrobi." Przepłynęłam koło stolika - zobaczyłam go z boku i 

to bardzo wyraźnie - uniosłam się pod sufit i zatrzymałam, patrząc w dół. Miałam wrażenie, że jestem 

papierkiem dmuchniętym do góry.  

Obserwowałam stamtąd, jak mnie reanimowali! Moje ciało leżało w dole wyciągnięte, widziałam je 

wyraźnie, a oni wszyscy stali wokoło. Usłyszałam, jak jedna z pielęgniarek powiedziała: "O Boże! Ona 

umarła", gdy tymczasem inna pochyliła się, żeby mi zrobić oddychanie usta - usta. Dokładnie 

widziałam jej głowę z tyłu. Nigdy nie zapomnę jej włosów, były krótko przycięte. Potem zobaczyłam, że 

wtaczają do pokoju jakąś maszynę, która powodowała wstrząsy klatki piersiowej. Włączyli ten aparat i 

zobaczyłam, że moje ciało podskakuje na łóżku i słyszałam, że każda moja kostka trzeszczy. To było 

okropne. Kiedy tak patrzyłam, jak ugniatają mi klatkę piersiową i nacierają ręce i nogi, pomyślałam: 

"Dlaczego zadają sobie tyle trudu? Przecież jest mi dobrze". 

Źródło: Moody R. "Życie po życiu," Zysk i S-ka 2006 s. 43 

Nie widzieli mnie ani nie słyszeli... 

W roku 1989 Alicja spodziewała się trzeciego dziecka (...) "Kilka dni 

przed porodem (...) dostała silnego krwotoku (...) Pomoc zjawiła się 

szybko (...) W karetce ratownik wciąż do niej mówił, nie pozwalał jej 

zasnąć. Dojechali do szpitala, ale krwotoku nie udało się zatamować 

(...) Czas uciekał... Nagle wszystko zniknęło (...) Po chwili usłyszała: 

"Trzeba ratować dziecko." Zrozumiała, że lekarze przestali walczyć o 

nią, a skupili się na ratowaniu noworodka.  

Wtedy (...) zobaczyła wszystko z góry. "Patrzyłam na siebie leżącą. Już nie miałam brzucha, byłam 

płaska, wokół wirowały kolory, a ja czułam niezwykłą przyjemność, ale też lęk z powodu unoszenia się 

nad stołem (...)" Widziała, że wszędzie było pełno krwi. Lekarze pochylali się nad nią. Przeprowadzali 

operację. Pielęgniarka stała przy jej głowie podtrzymując ją. "Słyszałam, jak rozmawiają, ale nie 

rozumiałam, co się ze mną dzieje.  



Próbowałam zwrócić na siebie uwagę, ale mnie nie widzieli, ani nie słyszeli (...) Wyfrunęłam więc na 

ulicę. W jednej z klatek w bloku stała para młodych ludzi. Powiedziałam do nich: "Stoję przy was. 

Naprawdę mnie nie widzicie? Żadnej reakcji. Nikt mnie nie dostrzegał" 

Wspomnienia ze śmierci 

Czy naprawdę niemożliwe jest dowiedzieć się, jak 

wygląda moment śmierci? Czy naprawdę nikt z tamtej 

strony nie wrócił?  

A może to my nie dopuszczamy do siebie takiej 

możliwości, że własną śmierć można jednak przeżyć i 

kontynuować życie w zupełnie innej rzeczywistości i 

jeszcze komuś stąd o tym opowiedzieć?  

Zmarła w roku 2007 Anna Dąmbska, nazywana Bożą Łączniczką otrzymała charyzmat słyszenia głosu 

Boga oraz słyszenia zmarłych.  

Przez wiele lat spisywała więc orędzia dla świata, które - jak twierdziła - przekazywał jej Bóg. 

Spisywała również swoje rozmowy z bliskimi, którzy już odeszli. Co mówili jej zmarli o momencie 

przejścia? 

Mówi Matka 

- "Czy cierpiałaś w chwili śmierci? – zapytałam 

- Nic takiego nie było. To była radość. 

- Kto był przy tobie? 

- BÓG! Potem moi rodzice, twój ojciec i wszyscy, którzy kochali mnie. Nie czułam śmierci. To tak, jak 

otwarcie oczu. Czułam radość ze spotkania z bliskimi. Byli przy mnie, cały tłum. Była radość... 

- Czy widziałaś mnie? 

- Widziałam i martwiłam się, że nie mogę dać ci znać, jak mi dobrze. Nie myśl o tym, co przeszło 

(okoliczności choroby, śmierci, pogrzebu). Wszystko jest tak, jak miało być. A teraz jesteś na nowej 

drodze życia. Cały czas czuwam nad tobą, nie opuszczę cię."  

"(...) Jeszcze nie umarłam zupełnie, a On już był przy mnie. ON sam witał mnie i przyjmował, jak 

ojciec, jak przyjaciel, jak opiekun. Jego słowa powiedziane z radością: "Teraz już na zawsze jesteś ze 

Mną!" Ta dobroć, żebym nie zdążyła się nawet przestraszyć.  



Ta miłośc tak rozumiejąca mnie, że przyszła uprzedzić wszystko, obdarować, podtrzymać, uprzedzić 

przestrach i od razu dawać, tulić do serca, wynagradzać cierpienia, zmęczenie, ból i trwogę ostatnich 

dni. Nie widziałaś ich, ale były. Tak bardzo się bałam agonii (tyle o tym czytałam), sądu, 

sprawiedliwości Bożej, na którą zasłużyłam.  

A zamiast tego przychodzi On i cieszy się, że może mnie mieć u siebie. Czy ty to rozumiesz? Taki jest 

ON! 

"Napisałaś "rocznica śmierci", a przecież wiesz już, że to inaczej wygląda. Rocznica naszego fizycznego 

rozstania się - tak można by ją nazwać. Ja mówię: dzień mego wyzwolenia, przybycia do Jego 

Królestwa, dzień spotkania się z Królem i Zbawcą, i Przyjacielem najbliższym, dzień otwarcia oczu, 

odzyskania pełni świadomości, dzień prawdziwych i uroczystych narodzin, przybycie do swojego domu. 

Czy może być coś piękniejszego?" 

"(...) Jest to najcudowniejsza chwila: koniec próby, cierpień, tęsknoty, lęku i niepewności, koniec 

wszystkiego, co złe. Pozostaje już tylko radość, szczęście na wieki". 

"Jak myślisz, czy ktoś w takiej chwili ma ochotę zajmować się sprawami pogrzebu, oglądać swoje ciało, 

wszystkie zabiegi, ceremonie urzędowe? Jeśli coś odciąga i mąci radość, to rozpacz i ból żyjących. 

Trzeba wtedy pamiętać, że dla zmarłego - to święto, nowy świat, świadomość własnej nieśmiertelności 

i niezniszczalności." 

Źródło: Anna "Świadkowie Bożego Miłosierdzia," WAM, 1995, s. 11, 26, 

Mówi przyjaciel Bartek 

"(...) Nie mogę powiedzieć ci, jak wygląda "umieranie." Nie było go. Natychmiast byłem cały - tu; 

przytomny i jasno rozumiejący sytuację."  

"Żebyś wiedziała, co to jest za szczęście, kiedy się nagle spotyka 

twarzą w twarz tych, którzy byli "odliczeni na straty", wykreśleni, 

jako "straceni dla nas na zawsze". A tu nagle okazuje się, że 

żadnych strat nie ma, że ludzie nie giną, nie przepadają, że są żywi, 

tacy sami, serdeczni, życzliwi, koleżeńscy, że wreszcie x razy już ci 

pomogli w życiu i ty dopiero teraz widzisz, że nie zapomnieli cię - 

przeciwnie, czekają, są bardziej bliscy nawet, niż byli." 

Źródło: Anna "Świadkowie Bożego Miłosierdzia," WAM, 1995, s. 80 



Mówi ciocia Joanna 

 

"Nie czułam bólu. Nic. Jeden moment, jedna tysiączna momentu, 

jak gdyby drgnienie, wyrwanie rośliny z gruntu i... nic więcej. Byłam 

sobą nadal, tyle że poza zwłokami Joanny, poza salą, szpitalem - 

słowem wszystkim, co mnie mierziło i od czego pragnęłam odejść 

jak najszybciej i na zawsze.  

Ucieszyłam się, że udało mi się przeżyć swoją śmierć świadomie od początku do końca i zrozumiałam, 

że właściwie jest niedostrzegalna - chyba ten lekki wstrząs , drgnienie jak gdyby oddzielenia, 

oderwania (...) i chciało mi się śmiać, kiedy pomyślałam, jaką ze śmierci robimy tragedię." 

Źródło: Anna "Świadkowie Bożego Miłosierdzia," WAM, 1995, s. 42 

 

On pokonał śmierć 
 
 

Kim był Jezus Chrystus?  

Jedni widzą w Nim Mesjasza, inni tylko proroka. Jeszcze inni 

jedynie mędrca i nauczyciela.  

To chyba najbardziej kontrowersyjna postać w historii 

ludzkości. Dlaczego? Ponieważ to On może być kluczem do 

poznania przez nas prawdy o tym skąd przychodzimy, po co 

istniejemy i dokąd zmierzamy.  

To On może być pozostawionym przez Boga drogowskazem do Nieba.  

To od uznania Jezusa Chrystusa za Boga i przyjęcia Jego nauczania, 

bądź ich odrzucenia zależeć może nasze zbawienie.  

To właśnie wokół Jego postaci trwa odwieczny spór. Czy to możliwe, 

żeby Jezus Chrystus rzeczywiście był Bogiem? Czy to możliwe, żeby Bóg 

objawił się nam właśnie w ten sposób? Zamiast ustawiać się od razu po 

którejkolwiek stronie tego sporu, spróbujmy przyglądnąć się temu, co o 

Jezusie Chrystusie mówi nam Pismo Święte. 

 



Oczekiwany od wieków 

W tym miejscu postaramy się wykazać, że Jezus Chrystus był oczekiwanym od tysiąca lat Mesjaszem. 

W Starym Testamencie znajduje się ponad 300 proroctw, które stopniowo odsłaniają jedno oblicze - 

oblicze Jezusa Chrystusa. Oto niektóre z nich: 

Proroctwo o Mesjaszu Wypełnienie w Chrystusie 

Będzie potomkiem Dawida  
(2Sm 7,12-13) 

Był potomkiem Dawida  
(Mt 1,1) 

Narodzi się z żydowskiej dziewicy  
(Iz 7,14, Jr 31,22) 

Narodził się z żydowskiej Dziewicy 
(Łk 1,34-35) 

Narodzi się w Betlejem Efrata  
(Mi 5,1) 

Narodził się w Betlejem Efrata 
(Mt 2,5-6) 

Urodzi się w czasach Heroda  
i Cesarstwa Rzymskiego (Rdz 49,10) 

Narodził się w czasach Heroda i 
Cesarstwa Rzymskiego (Mt 2,3) 

Jego narodzeniu towarzyszyć będą 
znaki  

na niebie (Lb 24,17-19) 

Jego narodzeniu towarzyszyła 
gwiazda betlejemska (Mt 2,2) 

Oddadzą Mu pokłon królowie 
Wschodu  

i ofiarują Mu złoto i kadzidło (Iz 60) 

Trzej Królowie oddali Mu pokłon i 
ofiarowali złoto, kadzidło i mirrę (Mt 

2,1-11) 

Będzie słychać płacz dzieci  
(Jr 31,15-17) 

Rzeź niemowląt na polecenie Heroda, 
który obawiał się Mesjasza (Mt 2,16-

18) 

Będzie przebywał w Egipcie  
(Jr 23,5-6) 

Ucieczka do Egiptu  
(Mt 2,1) 

Jego misja zostanie zapowiedziana i 
przygotowana przez wysłannika (Iz 

9,1-2) 

Był zapowiedziany przez Jana 
Chrzciciela  
(Mt 11,10) 

Objawi się przede wszystkim w 
Galilei  

(Iz 9,1-2) 

Osiadł w Galilei  
(Mt 4,12-17) 

Nie zamilknie wobec tych, którzy 
bezczeszczą świątynię (Ps 69,10) 

Wyrzycił kupców ze świątyni (J 2,13-
17) 

Będzie dokonywał cudownych 
uzdrowień  
(Iz 35,5-6) 

Jednym dotknięciem uzdrawiał 
ślepych, głuchych, chromych i 

niemych (Mk 10,51) 

Będzie mówił w przypowieściach  
(Iz 6,9) 

Nauczał w przypowieściach 
(Mt 13,13) 

Objaśni pisma, które odnosiły się do 
Niego  

(Ps 40,8-9) 

Objaśniał proroctwa, które spełnią 
się na Nim 
(Łk 24,44) 

Będzie człowiekiem, ale objawi się  
jako Bóg (Jr 23,5-6) 

Twierdził, że jest Bogiem i działał jak 
Bóg  

(J 10,33) 

Położy kres grzechowi  
(Dn 9,24) 

Zgładził grzechy świata  
(Hbr 10,11-14) 

Wjedzie do Jerozolimy na oślicy  
(Za 9,9) 

Wjazd do Jerozolimy na osiołku  
(J 12,12-15) 

Padnie ofiarą spisku wszystkich 
możnych  
(Ps 2,2) 

Skazanie na śmierć przez 
arcykapłanów  
(Mt 26,3-4) 

Zostanie zdradzony przez przyjaciela, Zdradzony przez apostoła Judasza  



który jadł z Nim przy jednym stole 
(Ps 41,10) 

(Mk 14,17-18) 

Zostanie wydany za trzydzieści 
srebrnych monet (Za 11,12-13) 

Judasz otrzymał za wydanie 
Chrystusa 30 srebrników (Mt 26,14-

15) 

Pozwoli się ubiczować, znieważyć, bić 
i pluć w twarz (Iz 50,6) 

Był biczowany, policzkowany, pluto 
Mu w twarz (Mt 26,67) 

Zostanie skazany na śmierć 
niesprawiedliwym wyrokiem (Iz 

53,8) 
Piłat nie znalazł w nim winy (J 18,38) 

Zostanie skazany na śmierć przez 
ukrzyżowanie (Ps 22,17) 

Został ukrzyżowany  
(Mt 27,26) 

Będzie wzgardzony i odrzucony  
(Iz 53,3) 

Znienawidzono Go i wyszydzano  
(Łk 23,35) 

Będzie przebity za nasze 
nieprawości  

(Iz 53,5) 
Został przebity włócznią (J 19,34) 

Kiedy będzie Mu się chciało pić, 
podadzą Mu ocet (Ps 69,22) 

Podano mu gąbkę nawilżoną octem 
(Mt 27,48) 

Będzie się modlić za swoich wrogów  
(Iz 53,12) 

"Wybacz im Panie, bo nie wiedzą, co 
czynią" 

(Łk 23,34) 

Podzielą między siebie Jego szaty  
(Ps 22,19) 

Żołnierze podzielili między siebie 
Jego szaty  

(J 19,23-24) 

Tego dnia zaćmi się słońce  
(Am 8,9) Mrok ogarnął całą ziemię (Mt 27,35) 

Zostanie pochowany w grobie 
człowieka majętnego (Iz 53,9) 

Grób należał do Józefa z Arymatei, 
członka Wielkiej Rady (Mt 27,57-60) 

Zostanie zabity 483 lata po wydaniu 
dekretu o odbudowie świątyni 

jerozolimskiej  
(9,24-27) 

Został zabity między 30-33 rokiem 
(Łk 3,1) 

Ciało Mesjasza nie ulegnie 
rozkładowi  
(Ps 16,9-10) 

Ciało nie uległo rozkładowi  
(Dz 13,33-37) 

Mesjasz zmartwychwstanie  
(Ps 16,8-11; Iz 53,10-11) 

Chrystus Zmartwychwstał  
(Mt 28,6) 

Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego 
dnia  

(Oz 6,1-3) 

Chrystus Zmartwychwstał dnia 
trzeciego  
(J 20,1) 

Pan pokona śmierć  
(Iz 25,8) 

Wskrzeszanie umarłych  
(J 11, 17-45) 

Wstąpi do Nieba  
(Dn 7,13-14) 

Wstąpił do Nieba  
(J 3,13) 

 



Pan życia i śmierci 

Tylko Bóg mógł to uczynić... 

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain 

"Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a 

szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy 

miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a 

ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok 

Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!» Potem 

przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i 

rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!»  

Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i 

mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o 

Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie." (Łk 7,11-17). 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Wskrzeszenie córki Jaira 

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i 

donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz 

Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł 

przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!». I nie pozwolił 

nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 

Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. 

Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł 

do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, 

tylko śpi». I wyśmiewali Go.  

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i 

wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to 

znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!"  

Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 

zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. (Mk 

5,35-43) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Wskrzeszenie Łazarza 

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni 

spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od 

Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło 

przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy 

zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na 

spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do 

Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i 

teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił 

Boga. Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie."  

Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. 

Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 

będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, 

Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.  

Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. 

Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, 

lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i 

pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, 

aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i 

rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i 

Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? 

Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: "Oto jak go miłował!" Niektórzy 

z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?"  

A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 

spoczywał kamień. Jezus rzekł: "Usuńcie kamień." Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, 

już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie." Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że 

jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: 

"Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu 

na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał." To powiedziawszy zawołał 

donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane 

opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.  

Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić." Wielu więc spośród Żydów przybyłych do 

Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego” (J 11, 17-45) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Wszystkim płaczącym w podarunku... 

https://www.youtube.com/watch?v=4tlbZO7Js24&list=RD4tlbZO7Js24#t=11 

 

Władca demonów 

Chrystus w Ewangelii pokazuje nam, że złe duchy wcale nie należą do świata fantazji, ale są 

prawdziwie realnymi bytami, które stanowią ogromne zagrożenie dla każdego człowieka. Podczas 

pobytu na ziemi, na oczach wielu, często nieprzychylnych Mu świadków wyrzucał złe duchy, prowadził 

też z nimi dialog. Sam także był dręczony przez diabła. Co więcej, to właśnie zły duch jako pierwszy 

rozpoznał w Nim Mesjasza. 

Uzdrowienie opętanego niewidomego i niemego 

"Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. 

Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy 

pełne były podziwu i mówiły: «Czyż nie jest to Syn Dawida?» Lecz 

faryzeusze, słysząc to, mówili: «On tylko przez Belzebuba, władcę złych 

duchów, wyrzuca złe duchy». Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: 

«Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto 

ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi. Jeśli szatan wyrzuca 

szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego 

królestwo? I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo 

je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami.  

Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie 

przyszło do was królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu 

mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I 

dopiero wtedy dom Jego ograbi.  

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza." (Mt 12,22) 
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Uzdrowienie opętanego 

"Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz 

od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus 

rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!". Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym 

krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś 

nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne." I wnet rozeszła się wieść o 

Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej." (Mk 1,23) 
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Uzdrowienie opętanego z Gerazy 

"Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. 

Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów 

człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w 

grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. 

Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy 

kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż 

dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po 

górach.  

Skoro z daleka ujrzał Jezusa przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebogłosy: "Czego chcesz ode 

mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!" Powiedział mu 

bowiem: "Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka.  

I zapytał go: "Jak ci na imię?" Odpowiedział Mu: "Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu". I prosił Go 

na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili Go 

więc: "Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli". I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i 

weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły 

w jeziorze.  

Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. 

Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie "legion", jak siedział ubrany i przy 

zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, 

a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go 

opętany, żeby mógł zostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: "Wracaj do domu, 

do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą". Poszedł więc i zaczął 

rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili." (Mk 5,1) 
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Uzdrowienie opętanego chłopca 

 

"Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w 

Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw 

ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. On ich zapytał: «O czym 

rozprawiacie z nimi?» Odpowiedział Mu jeden z tłumu: «Nauczycielu, 

przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, 

gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i 

drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie 

mogli». On zaś rzekł do nich: «O plemię niewierne, dopóki mam być z 

wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie!»  



I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i 

tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?» Ten zaś odrzekł: 

«Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, 

zlituj się nad nami i pomóż nam!». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, 

kto wierzy». Natychmiast ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»  

A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, 

rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego!». A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych 

wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął go 

za rękę i podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: «Dlaczego 

my nie mogliśmy go wyrzucić?» Rzekł im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem»." (Mk 

9,14) 
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Uzdrowienie dziewczyny dręczonej przez złego ducha 

"Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy 

z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona 

przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili 

Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami!» Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które 

poginęły z domu Izraela».  

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł: «Niedobrze jest 

zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, 

które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja 

wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa." (Mt 15,21) 
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Cudotwórca 

Chrystus dokonywał wielu cudów. Bóg bowiem różnymi drogami dociera do ludzi. Niektórzy potrzebują 

właśnie cudów, by uwierzyć. Chrystus czyniąc cuda zawsze wymagał wiary. Jednak nie wiary w 

spełnianie się życzeń, ale wiary w Boga, który nie podlega żadnym prawom ziemskim i dla którego nie 

istnieje nic niemożliwego. 

Przemienia wodę w wino 

"Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka 

Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 

zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus 

Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze 

nie nadeszła godzina moja?»  



Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć 

stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie 

lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do 

nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta 

weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 

którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 

Jego uczniowie." (J 2,1) 
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Ucisza burzę 

"Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się 

gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy 

przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: "Panie, ratuj, giniemy!" A On im 

rzekł: "Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?" Potem wstał, rozkazał wichrom 

i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że 

nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?" (Mt 8,23) 
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Chodzi po jeziorze 

"Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili 

Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł 

sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam 

tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od 

brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.  

Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po 

jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, 

zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz 

przemówił do nich: "Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!" Na to odezwał się Piotr: "Panie, jeśli to Ty 

jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie" A On rzekł: "Przyjdź!" Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po 

wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 

"Panie, ratuj mnie!" Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: "Czemu zwątpiłeś, małej 

wiary?" Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: 

"Prawdziwie jesteś Synem Bożym." (Mt 14,22) 
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Dokonuje pierwszego rozmnożenia chleba i ryb 

"Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały 

się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i 

uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest 

puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!" 

Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie 

mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj!" Kazał tłumom 

usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 

błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, 

i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 

pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci." (Mt 14,13) 
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Dokonuje drugiego rozmnożenia chleba i ryb 

"W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli 

co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: "Żal Mi tego 

tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A 

jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; 

bo niektórzy z nich przyszli z daleka". Odpowiedzieli 

uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić 

ich chlebem?" Zapytał ich: "Ile macie chlebów?" 

Odpowiedzieli: "Siedem". I polecił ludowi usiąść na ziemi. A 

wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i 

dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił 

błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. 

Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił." (Mk 8,1) 
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Ukazuje się w chwale 

"Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i 

zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: 

twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A 

oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy 

on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się 

głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 

słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A 

Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!" 



Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im 

mówiąc: "Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie." (Mt 17,1) 
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Uzdrowiciel 

Chrystus dokonał wielu uzdrowień. Nie wszystkie zostały tak szczegółowo opisane przez Ewangelistów, 

jak te, zebrane poniżej. Chrystus uzdrawiał jednym dotknięciem i uwalniał ludzi z chorób, na które 

cierpieli często od urodzenia. Było to impulsem do przyjęcia przez wielu żydów i pogan wiary 

chrześcijańskiej. 

Uzdrowienie trędowatego 

"Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty 

trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, 

mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego 

ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż 

się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał 

Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz tym szerzej rozchodziła się 

Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On 

jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się." (Łk 5,12) 
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Uzdrowienie paralityka 

"Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w 

Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i 

Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem 

jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali 

się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w 

żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę 

spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich 

wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy».  

Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. 

«Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?» Lecz 

Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej 

powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź"?  

Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» - rzekł do 

sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, 



wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; 

wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: "Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj". (Łk 5,17) 
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Uzdrowienie chorej ręki 

"W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni 

zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On 

wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» 

Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy 

wolno źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?» I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: 

«Wyciągnij rękę!» Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się 

między sobą, co by uczynić Jezusowi." (Łk 6,6) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Uzdrowienie niewidomego 

"Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i 

prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził 

go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: 

«Czy widzisz co?» A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy 

chodzą, dostrzegam ich niby drzewa». Potem znowu położył ręce na 

jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko 

widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: 

«Tylko do wsi nie wstępuj!»." (Mk 8,22) 

 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Uzdrowienie głuchoniemego 

"Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości 

Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na 

bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, 

westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się!  

Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał 

im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni 

zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę»." (Mk 

7,31) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Uzdrowienie kobiety w szabat 

"Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam 

kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była 

pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy 

Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, 

jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a 

natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz 

przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat 

uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy 

pracować.  

W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!» Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż 

każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki 

Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w 

dzień szabatu?» Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze 

wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego." (Łk 13,10) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Uzdrowienie chorego na puchlinę 

"Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go 

śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał 

uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni milczeli. On 

zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do 

studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?» I nie mogli mu na to odpowiedzieć." (Łk 14,1) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Uzdrowienie chromego nad sadzawką 

"Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W 

Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku 

Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo 

chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na 

poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i 

poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, 

doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę.  

Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy 

Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: «Czy chcesz stać się 

zdrowym?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, 

gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną».  



Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje łoże i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął 

swoje łoże i chodził." (J 5,1) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Uzdrowienie niewidomego 

"Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 

niewidomym - on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie 

zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły 

sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest 

dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem 

na świecie, jestem światłością świata». To powiedziawszy splunął na ziemię, 

uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: 

«Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» - co się tłumaczy: Posłany.  

On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, 

mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni 

przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Mówili więc do niego: 

«Jakżeż oczy ci się otwarły?» On odpowiedział: «Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje 

oczy i rzekł do mnie: "Idź do sadzawki Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i 

przejrzałem»." (J 9,1) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Uzdrowienie dwóch niewidomych 

"Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, 

Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, 

że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według 

wiary waszej niech wam się stanie!» I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: 

«Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po 

całej tamtejszej okolicy." (Mt 9,27) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok 

"A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 

przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie 

pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc 

przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła 

bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa».  



 

Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast 

uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego 

płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie 

dotknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i 

drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do 

niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!»." (Mk 5,25) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

 

Nauczyciel 
 

Wiele słyszymy na temat tego, że Jezus Chrystus był wielkim mędrcem i 

nauczycielem. Różne sekty religijne wykorzystują Wizerunek Jezusa 

Chrystusa, by uwiarygodnić swoje tezy w oczach niezbyt zorientowanych 

w swojej religii katolików. Przyglądnijmy się zatem, czego naprawdę 

nauczał Jezus Chrystus: 

C 

 

 

 

Czego nauczał Jezus Chrystus? 

 

o Śmierć nie jest końcem życia, a jedynie końcem ziemskiego etapu życia w ciele. 
Jest Bramą, Przejściem, początkiem życia w zupełnie innej rzeczywistości, ukrytej przed ludzkim 
wzrokiem. 

o Celem ludzkiego życia nie jest grób, ale życie wieczne. Jezus mówi o dwóch drogach - o 
Królestwie Niebieskim i wiecznym potępieniu. To człowiek całym swoim życiem doczesnym 
dokonuje wyboru na wieczność. Może wybrać albo drogę z Bogiem, albo drogę bez Boga. 

 

o Ostrzega nas przed szatanem. Uświadamia nam, że jest on realnym bytem i ogromnym 
zagrożeniem dla każdej duszy.  

o Prawdziwa śmierć, której należy się obawiać, to śmierć duszy, czyli wieczne potępienie. 

 



o Życie jest tylko jedno. Nie istnieje reinkarnacja. Od tego, jak przeżyjemy swoje życie i jakich 
wyborów dokonujemy, zależy los naszej duszy po śmierci ciała. 

o Uczy prawdziwej miłości do ludzi, która nie kończy się na sobie i swoich najbliższych, ale 
jest dawaniem siebie innym, często obcym ludziom, jest całkowitym zapomnieniem o sobie, 
własnym interesie i własnej wygodzie. 

 

o Każdy człowiek zostanie kiedyś rozliczony z tej miłości, której Bóg od nas wymaga. 
o Ci, którzy nie byli doskonali za życia, będą musieli złe czyny odpokutować. 
o Sam staje się dla nas "prototypem człowieka Nieba". Całym swoim życiem naucza, jak żyć, by 

zasłużyć na Niebo. Przy czym na każdym kroku kompletnie nas zaskakuje. Całkowicie wywraca 
nasz ludzki sposób postrzegania świata i ukazuje, jak diametralnie różni się spojrzenie 
"ziemskie" od spojrzenia Boga, krtóre jest pełne niespodzianek: to, co w życiu ziemskim cenimy 
najbardziej i do czego wciąż dążymy (sukces, władza, pieniądze, kariera, uroda, zdrowie, dobre 
samopoczucie, wygoda, szczęście, bogactwo), to tylko chwilowe, pozorne szczęście, które jest 
tak naprawdę niczym. To tylko "złudzenie".  

 

o Po naszej śmierci żadna z tych rzeczy nie będzie miała znaczenia. Natomiast to, od czego przez 
całe życie uciekamy ("naiwna," dziecięca wiara, ufność Bogu, upokorzenie, niesprawiedliwość, 
bieda, cierpienie, choroba) przyniosą w życiu wiecznym obfite owoce. Całe zło, które za życia 
nas spotyka, a które (Jak On) z pokorą znosimy, to nasz ogromny skarb po śmierci. Chrystus 
uczy więc nas patrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy - z perspektywy życia wiecznego, 
spoglądać na świat oczami Boga. 

 

o Jest Bożą Tajemnicą, dlaczego tak właśnie jest.  
o Jezus Chrystus nie odpowiedział na pytanie, dlaczego.  
o Zamiast tego z głęboką pokorą znosił wszelkie udręki, jakie zgotował mu ten "zawsze wszystko 

lepiej wiedzący i mądrzejszy świat." Choć był niewinny, został znienawidzony przez tłumy, 
prześladowano Go, opluwano, wyszydzano, pogardzano Nim, biczowano, nieludzko torturowano, 
został w końcu zabity na Krzyzu, a jednak nie wyrzekł się Prawdy. 

 

o Pokazał nam, że droga do Nieba, to nie zawsze droga wszelkich przyjemności, ale 
często droga krzyżowa, droga przez cierpienie, przez pokorne znoszenie 
niesprawiedliwości, jakie nas spotykają. 

 

o Chrystus nie tylko nauczał, że jest Panem Życia i Śmierci, ale na potwierdzenie swoich słów, 
dokonał wielu cudów - wskrzesił z martwych swego przyjaciela Łazarza, który od kilku dni "już 
cuchnął w grobie", córkę Jaira oraz młodzieńca z Nain.  

o W cudowny sposób uzdrawiał tych, którzy przez całe życie cierpieli na liczne dolegliwości - 
przywracał wzrok, słuch, uzdrawiał trędowatych, uwalniał opętanych od wpływu złych duchów. 
Uświadamiał nam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 

 

o Gdyby Jezus Chrystus jedynie nauczał, zapewne Jego nauki szybko poszłyby w zapomnienie. 
Stało się jednak coś, co było dla współczesnych Mu chrześcijan prawdziwą bombą, potężną 
motywacją do tego, by ze wszystkich swoich sił, do końca swoich dni świadczyli o Chrystusie, a 
nawet nie wyrzekli się Go w obliczu czekającej ich śmierci.  

o Apostołowie - świadkowie Chrystusa, a także wielu Jego uczniów było przecież bestialsko 
torturowanych, obdzieranych ze skóry, wieszanych na krzyżu głową w dół, ścinanych, krojonych 
na kawałki. Mogli oni uratować swoje życie jednym sposobem - wyrzec się Chrystusa.  



o Dlaczego tego nie zrobili? Ponieważ ujrzeli Chrystusa Zmartwychwstałego.  
o W ten właśnie sposób Chrystus przypieczętował ostatecznie swoje nauczanie, dał nam 

świadectwo, że wszystko, czego nauczał było Prawdą i że śmierć nie jest końcem ludzkiego 
życia. Tak, jak On zmartwychwstał, tak i my wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy.  

o Dał nam świadectwo, że istotnie jedynie On rzeczywiście jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

 

Prorok 
 

 

Pan Jezus podczas swojego pobytu na ziemi znał przyszłość. Doskonale 

wiedział, jaki czeka go los, kiedy zginie, jak również kto Go zdradzi i jak 

zareagują Jego uczniowie. 

 

 

 

Zapowiedź męki i zmartwychwstania 

Pierwsza zapowiedź:  

"Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od 

starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A 

Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 

Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz 

nie na sposób Boży, lecz na ludzki." (Mt 16,21) 

Druga zapowiedź:  

"A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 

Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili." (Mt 17,22) 

 

Trzecia zapowiedź: 

"Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: "Oto idziemy do 

Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na 

śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie". (Mt 20,17)  



Ostatnia zapowiedź: 

"Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: "Wiecie, że po dwóch dniach jest 

Pascha, i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie". (Mt 26,1) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Zapowiedź prześladowań 

"Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i 

w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed 

namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na 

świadectwo im i poganom.  

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić.  

 

W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz 

Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną 

przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego 

imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, 

uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn 

Człowieczy." (Mt 10,17) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Zapowiedź zesłania Ducha Świętego 

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę 

prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 

Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie 

zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie 

zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie 

już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W 

owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was." (J 

14,15) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Zapowiedź zburzenia świątyni 

"Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle 

świątyni. Lecz On rzekł do nich: "Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu 

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony." (Mt 24,1) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Ujawnienie zdrajcy 

"To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim 

mówi. Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak 

Szymon Piotr i rzekł do niego: "Kto to jest? O kim mówi?" Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł 

do Niego: "Panie, kto to jest?" Jezus odparł: "To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam 

mu". Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po 

spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: "Co chcesz czynić, czyń 

prędzej!". Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał 

pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na 

święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc." (J 

13,21) 
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Zapowiedź zaparcia się Piotra 

Wówczas Jezus rzekł do nich: "Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę 

pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Odpowiedział Mu 

Piotr: "Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię." Jezus mu rzekł: "Zaprawdę, powiadam 

ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz". Na to Piotr: "Choćby mi 

przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie". Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. (Mt 26,31) 
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Kapłan 

 

Jezus naucza modlitwy 

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na 

rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, 

powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 

wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w 

ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie 

bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe 

wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie 

Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak 

się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! 

Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak 

jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my 

przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj 



od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 

Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień." (Mt 6, 5-

15) 
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Jezus zapowiada ustanowienie sakramentu Bierzmowania 

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 

Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, 

którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 

ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do 

was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, 

ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu 

moim, a wy we Mnie i Ja w was." (J 14,15-20) 

Ustanowienie sakramentu Bierzmowania 

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 

uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z 

nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 

mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy 

w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc 

powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym 

języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i 

podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i 

mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części 

Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - 

słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie 

wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym winem» - drwili 

inni". (Dz 2,1-13) 
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Jezus ustanawia Świętego Piotra głową Kościoła 

"Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z 

proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział 

Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: 

«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało 

i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 



Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 

klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz 

na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On 

jest Mesjaszem." (Mt 16,13-20) 
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Jezus przypomina o sakramencie Małżeństwa 

Sakrament małżeństwa ustanowił Pan Bóg mówiąc do pierwszych 

rodziców: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 

ziemię."  

Jednak w miarę upływu lat o nakazie Bożym zapomniano. Uległ 

on także zepsuciu przez grzech pierworodny. Zaczęło dochodzić 

do poligamii, związków kazirodczych, czy homoseksualnych.  

Chrystus powtórzył więc, czym według zamysłu Bożego powinno być małżeństwo. Przypomniał o jego 

nierozerwalności: "Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za 

Jordan. Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc 

Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» 

On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I 

rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A 

tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela». (Mt 19,1-6) 
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Jezus ustanawia Mszę Świętą 

"A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 

Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, 

zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać 

nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich 

i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie 

między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił 

z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».  

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, 

które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: 

«Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana". (Łk 22,14-20) 
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Jezus ustanawia sakrament Kapłaństwa 

Sakrament kapłaństwa Jezus ustanowił wraz z ustanowieniem sakramentu Eucharystii w Wielki 

Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy słowami "To czyńcie na Moją pamiątkę." (Łk 22,19) Cała 

działalność Jezusa była związana z tworzeniem Kościoła, powołaniem głowy Kościoła (św. Piotr), 

powołaniem pierwszych biskupów (12 Apostołów), wyznaczeniem drogi, jaką powinien pójść Jego 

Kościół i ustanowieniem sakramentów. 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Jezus ustanawia sakrament Pokuty 

"Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie 

ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec 

Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i 

powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane». (J 20, 19-23) 
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Jezus ustanawia sakrament Chrztu i rozsyła Apostołów 

Jezus nie tylko sam poddał się obrzędowi Chrztu na samym początku 

swej publicznej działalności, ale wręcz nakazał Chrzest: Wtedy Jezus 

podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka 

władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28,18-20) 
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Jezus ustanawia sakrament Namaszczenia Chorych 

O ustanowieniu sakramentu chorych przez Chrystusa dowiadujemy się 

ze słów św. Jakuba Apostła: "Choruje ktoś wśród was? Niech 

sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go 

olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego 

ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 

odpuszczone. (Jk 5,14-15) 
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Niewinnie Ukrzyżowany 

"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (...) Ja zaś jestem robak, a nie 

człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, 

którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową: «Zaufał Panu, 

niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje» (...) Przebodli ręce i 

nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym 

widokiem; moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię (...)  

 

(Fragmnty Psalmu 22, zawierającego proroctwo dotyczące ukrzyżowania Mesjasza. Psalm ten powstał 

na setki lat przed narodzeniem Chrystusa, a jego początkowe słowa wypowiedział Jezus umierając na 

Krzyżu) 

Pojmanie Jezusa 

"Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim 

wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 

Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego 

pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i 

pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?»  

 

Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, 

wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus 

rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza 

giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście 

zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?» W owej chwili Jezus rzekł do 

tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w 

świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma 

proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli." (Mt 26,47-46) 
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Jezus przed Wysoką Radą 

"Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się 

uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam 

na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała 

Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, 

jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: «On powiedział: 

"Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować"».  



Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają 

przeciwko Tobie?» Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga 

żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim 

jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 

Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich». Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje 

szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co 

wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest śmierci». Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go 

pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: «Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?»" (Mt 26,57-68) 
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Jezus przed Piłatem 

"Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: 

«Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim 

jestem». A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy 

zapytał Go Piłat: «Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?» On jednak 

nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A 

był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego 

chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się 

więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, 

Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bowiem, że przez 

zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu 

ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się 

z Jego powodu». Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a 

domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam 

uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego 

nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie 

złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, że nic nie osiąga, a 

wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego 

Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas 

uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie." (Mt 27,11-26) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Męka i śmierć Jezusa 

"Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili 

koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz 

szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki 

dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: 

«Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po 

głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne 

Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.  



Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż 

Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione 

goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, 

rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego 

winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po 

prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, 

mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli 

jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!» Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, 

powtarzali: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z 

krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież 

powiedział: "Jestem Synem Bożym"». Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od 

godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus 

zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 

opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich 

pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: 

«Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym 

głosem i wyzionął ducha." (Mt 27,27-50) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Po śmierci Jezusa 

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia 

zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, 

którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, 

weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, 

którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, 

zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym». Było tam 

również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka.  

Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka 

Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza. (Mt 27,51-56) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

 

Zmartwychwstały 
Po Zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się swoim uczniom. Niedowierzanie apostoła Tomasza oraz 

nawrócenie Szawła, gorliwego prześladowcy chrześcijan, któremu w drodze do Damaszku ukazał się 

Jezus, w wyniku czego Szaweł nawrócił się, przyjął imię Paweł i stał się największym głosicielem 

Chrystusa Zmartwychwstałego, to dwa niezwykłe świadectwa, będące potwierdzeniem prawdziwości 

wydarzeń w Jerozolimie. 



Straż przed grobem 

"Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: 

«Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: "Po trzech dniach powstanę". 

Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie 

wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: "Powstał z martwych". I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż 

pierwsze». Rzekł im Piłat: «Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie». Oni poszli i 

zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż." (Mt 27,62-66) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie 

 

"A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus 

kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 

położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni 

obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 

grobu.  

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także 

Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była 

na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł 

do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 

nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili 

znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, 

nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - 

jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» 

Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła 

się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu 

płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty 

Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona 

obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej 

Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci 

i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"». Poszła 

Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział»." (J 20,1) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom 

"A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 

«Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 

Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i 

nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała 

ani kości, jak widzicie, że Ja mam».  

Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 

zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i 

jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 

jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i 

w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: 

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 

odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. 

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni 

mocą z wysoka»." (Łk 24,36) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Świadectwo niewiernego Tomasza 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 

«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 

zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 

włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy 

uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus 

przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 

wam!»  

 

Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do 

mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg 

mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli». (J 20, 19-31) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Ukazuje się uczniom z Emaus 

"Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze 

do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt 

stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą 

o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 

rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus 

przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 

niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 

 

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden 

z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 

który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co 

się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i 

całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się 

spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się 

to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy 

Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 

niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na 

to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 

powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od 

Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 

mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z 

n imi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy 

serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie 

wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im 

oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich 

spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba." (Łk 24,13) 
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Wniebowstąpienie 

"Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się 

z nimi i został uniesiony do nieba." (Łk 24,50) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

 

Świadectwo Szawła 

"Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów 

Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w 

Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy 

mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. 

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle 

światłość z nieba.  

A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» 

«Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do 

miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze 

zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył 

oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie 

widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. 

«Ananiaszu!» - przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» A Pan do niego: 

«Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli». (I ujrzał w 

widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał). «Panie - 

odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim 

w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego 

imienia». «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie 

imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla 

mego imienia». Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, 

bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został 

napełniony Duchem Świętym». Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został 

ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz 

zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: 

«Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby 

ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?» A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten 

jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku." (Dz 9,1) 
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Świadkowie wydarzeń 

Żyjącym w czasach Chrystusa Żydom raczej trudno było uwierzyć w wiadomość o 

Jego Zmartwychwstaniu i to pomimo tego, iż Chrystus wielokrotnie ten fakt 

zapowiadał. Nie mogła to być jednak tylko plotka lub wielkie oszustwo, gdyż zbyt 

wiele osób zapłaciło za tę prawdę własnym życiem. Byli to nie tylko pobożni, oddani 

Chrystusowi żydzi. Był wśród nich również Apostoł Tomasz - ten, który zarzekał się, 

że nie uwierzy, dopóki nie zobaczy i własnoręcznie nie przebada Jezusa. Był to także 

wielki prześladowca Chrześcijan, w którego życiu wydarzyło się coś, co sprawiło, że 

stał się jednym z najwększych głosicieli Chrystusa Zmartwychwstałego przez resztę 

swego życia. Wszyscy najwięksi głosiciele prawdy o Chrystusie przypieczętowali swoje świadectwo, 

dobrowolnie oddając za nie życie, ginąc często w ogromnych męczarniach. 

 

Świadectwa Apostołów i Uczniów 
 

Apostoł Jakub 

 

Jako pierwszy z grona Apostołów poniósł śmierć za Chrystusa. Zginął w roku 42 
podczas pierwszych prześladowań chrześcijan na polecenie Heroda Agryppy. Miał 
wtedy 40 lat. Dzieje Apostolskie podają: "Herod zaczął prześladować niektórych 
członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to 
spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra." (Dz 12,1-3) Wiemy też, że Jakub był 
sądzony przez członków Sanhedrynu i skazany na śmierć przez nauczanie, iż 
Chrystus jest Bogiem i że zbawienie jest tylko w Nim. 

 

 

Apostoł Mateusz 

 

To właśnie on napisał jedną z Ewangelii, która podkreśla, że w osobie Jezusa 
Chrystusa spełniły się wszystkie proroctwa Starego Testamentu dotyczące 
Mesjasza. Nie są znane dokładne okoliczności jego śmierci. Według niektórych 
autorów poniósł męczeńską śmierć w Etiopii, inne z kolei źródła podają, że został 
ścięty mieczem lub zasztyletowany w Persji przez rozwścieczony tłum. Zginął 
prawdopodobnie w roku 60. 

 

 



Apostoł Bartłomiej 

 

Apostoł Bartłomiej około roku 60 wyruszył w podróż misyjną do Indii. Założył tam 
pierwszą gminę chrześcijańską, głosząc Ewangelię wśród Hindusów. Wkrótce 
potem naraził się na gniew króla, który wydał na niego wyrok śmierci. Bartłomiej 
został żywcem obdarty ze skóry, a następnie ukrzyżowany. Było to w roku 62. 

 

 

Apostoł Piotr 

 

Był on jednym z najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa. Był także pierwszym, 
który Go uznał za Mesjasza. To dla Chrystusa zostawił on swoją żonę i majątek To 
on został wybrany przez Jezusa na Głowę Kościoła. Apostoł Piotr został skazany na 
śmierć podczas prześladowania chrześcijan przez Cesarza Nerona. Ukrzyżowano 
go w Rzymie, na Wzgórzu Watykańskim 29 czerwca 67 roku. Najprawdopodobniej 
na jego własną prośbę ukrzyżowano go głową w dół, ponieważ mówił, iż nie jest 
godzien umrzeć, jak Chrystus. Umierając ujrzał swoją żonę również prowadzoną 
na śmierć. Krzyczł do niej: "Moja najdroższa, pamiętaj o Panu!" 

 

Apostoł Andrzej 

 

Apostoł Andrzej. Prowadził misje ewangelizacyjne na terenie Grecji. Został skazany 
na śmierć przez gubernatora rzymskiego Agetesa, który polecił ukrzyżować Andrzeja 
za to, że cudownie uzdrowiona przez niego żona gubernatora nawróciła się na 
chrześcijaństwo. Agetes pozwolił jednak przybić Andrzeja gwoździami, tylko 
przywiązał do krzyża sznurami. Chciał, by zginął on powolną śmiercią z głodu, 
pragnienia i wyczerpania. Pod krzyżem zaczęły zbierać się jednak tłumy ludzi, którzy 
słuchali nauk Andrzeja. Jednocześnie zaczęto naciskać na gubernatora, by uwolnił 
skazańca. Agetes uwolnił w końcu Andrzeja pod warunkiem, że opuści miasto i 
przestanie nauczać o Chrystusie. Andrzej nie wyraził na to zgody. Wtedy Agetes 
darował mu życie bez żadnych warunków. Kiedy jednak zdjęto Andrzeja z krzyża 
zmarł z wyczerpania. Umierając wypowiedział następujące słowa: "Jezu Chryste, 

którego widziałem, którego kocham, w którym jestem i będę, przyjmij mnie w pokoju do Twojego 
wiecznego przybytku, aby poprzez moje wyjście, wielu podobnych mi mogło wejść do Ciebie i spocząć 
w Twojej chwale." Był rok 69. 

Apostoł Tomasz 

Apostoł Tomasz prowadził misje ewangelizacyjne w wielu krajach. 
Mieszkańcy tych krajów uznawali go za świętego, gdyż jego nauczanie 
naznaczone było wieloma cudami. Tomasz został zamordowany w 
jaskini w 72 roku . Został kilkakrotnie przebity włócznią przez ludzi 
wynajętych przez braminów, którzy obawiali się, że chrześcijaństwo 
zdobędzie przewagę nad hinduizmem. Tomaszowi pomimo licznych 
ran udało się wyczołgać z jaskini i dowlec do kaplicy, gdzie chwycił się 
kamiennego krzyża. Podobno umierając modlił się "Panie, dziękuję Ci 
za wszystkie Twoje łaski. W Twoje ręce oddaję mojego ducha". W 
miejscu egzekucji postawiono kamienny głaz, na którym wyryto 
krzyż. W roku 1558, w czasie Mszy Świętej, z wyrytego kamienia 



polała się krew, która ciekła co roku w dniu 18 grudnia przez kolejnych 146 lat. 

Apostołowie Szymon i Juda 

Apostołowie Szymon i Juda zmarli śmiercią męczeńską około roku 79 po tym, jak dwóch magów, za 
sprawą Apostoła Mateusza wypędzono z Etiopii. Magowie ci ruszyli tropem apostołów. Udało im się 
podburzyć przeciwmo nim tłumy, które zaczęły ich obrzucać kamieniami. Później Juda został przebity 
włócznią, zaś Szymona posiekano mieczami na kawałki. 

Apostoł Maciej 

Zastąpił on apostoła Judasza po tym, jak wydawszy Jezusa popełnił samobójstwo przez powieszenie. 
Po wielu misjach ewangelizacyjnych w okolicach Morza Czarnego powrócił do Jerozolimy, gdzie około 
roku 80 za głoszenie Chrystusa został ukamieniowany przez tłum. 

Apostoł Filip 

 

Apostoł Filip został ukrzyżowany około roku 90 na polecenie cesarza Domicjana, który 
rozpoczął gwałtowne prześladowania chrześcijan. Miał wtedy 87 lat. Został 
ukrzyżowany głową w dół. Jego ostatnie słowa brzmiały: "Niech otoczy mnie szata 
Twojej (Jezusa) chwały oraz krąg Twojej wiecznej światłości, dopóki nie przeminą 
wszyscy władcy tego świata oraz smok zła, który jest nam przeciwny." 

 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Męczeństwo Szczepana 

 

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on 
pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po 
prawicy Boga. I rzekł: "Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po 
prawicy Boga." A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego 
wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe 
szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który 
modlił się: "Panie Jezu, przyjmij ducha mego!" A gdy osunął się na kolana, zawołał 
głośno: "Panie, nie poczytaj im tego grzechu!" Po tych słowach skonał. (Dz 7,54) 

 

Źródło: Dominiczak H. "Powroty z tamtego świata," Michalineum 2008, s. 43-52 

 

Świadectwo niedowiarka 

Apostoła Tomasza nie było wówczas, kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom po Zmartwychwstaniu. Jak 
wielu z nas - kompletnie nie dopuszczał do siebie myśli, że Jezus może powstać z martwych. Stąd jego 
mocne słowa, że nie uwierzy, dopóki sam się nie przekona. Być może podejrzewał zbiorową 
halucynację swoich towarzyszy, a może myślał, że inni apostołowie spotkali człowieka tylko do 
Chrystusa podobnego, a może wręcz obawiał się jakiegoś wielkiego oszustwa? W każdym razie bronił 
się przed "ślepą wiarą" w to wydarzenie i zapowiedział, że nie uwierzy, dopóki osobiście nie przekona 
się, iż Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Określił też kryteria, które miałyby go przekonać - 
włożyć palce w dziury po gwoździach i rękę w dziurę po włóczni. Chciał mieć gwarancję, że to nie 
zwidy, że to nie sobowtór, że to nie oszustwo. I Jezus dał mu możliwość osobistego przekonania się o 



prawdziwości Zmartwychwstania. Najpierw pojawił się w pomieszczeniu pomimo drzwi zamkniętych, 
pokazując w ten sposób, że ciało Jego nie podlega już prawom ziemskim. Później dał się zbadać przez 
Tomasza według przyjętych wcześniej przez niego kryteriów. Reakcja Tomasza mówi sama za siebie: 
"Pan mój i Bóg mój!" 

"Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc 
uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do 
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu 
Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»." (J 
20, 19-31) 

 

Świadectwo nawróconego prześladowcy Chrześcijan 

Szaweł nienawidził chrześcijan. Był jednym z największych i 
najbardziej zaciekłych przeciwników Chrystusa. Miał pochodzenie 
faryzejskie. Jednak pewnego dnia w jego życiu wydarzyło się coś, 
co spowodowało w nim ogromną przemianę - z największego 
prześladowcy chrześcijan stał się największym obrońcą i 
głosicielem Chrystusa Zmartwychwstałego. Przybrał wtedy imię 
Paweł i znamy go, jako Apostoła Pawła. Choć nie należał do grona 
Apostołów wybranych przez Jezusa, jego również zalicza się do 
Apostołów. Również Święty Paweł poniósł śmierć męczeńską w 
obronie prawdy o Jezusie. 

W roku 67 został ścięty mieczem.  Co takiego wydarzyło się w 
jego życiu, że tak diametralnie się przemienił? 

 

"Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów 
Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i 
przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy 
zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na 
ziemię, usłyszał głos, który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?"  

"Kto jesteś, Panie?" - powiedział. A On: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do 
miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić." Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze 
zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.  

Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, 
trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się 
pewien uczeń, imieniem Ananiasz. "Ananiaszu!" - przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: 
"Jestem, Panie!" A Pan do niego: "Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo 
właśnie się modli." (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, 
aby przejrzał). "Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten 
człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, 
którzy wzywają Twego imienia." "Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za 
narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie 
musiał wycierpieć dla mego imienia." Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i 
powiedział: "Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś 
przejrzał i został napełniony Duchem Świętym." Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał 
wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły." (Dz 9,1) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Całun 
 

Pozostaje jeszcze jeden ważny świadek - Całun Turyński. 

Najnowsze wyniki badań dowodzą, że obraz na Całunie powstać 

mógł jedynie poprzez silne promieniowanie. Przebadany przez 

lekarzy medycyny sądowej wizerunek człowieka z Całunu 

potwierdza wszystkie tortury, jakim według Ewangelii poddawany 

był Jezus. Krew człowieka z Całunu ma tę samą grupę, co krew na 

chuście z Orvietto - relikwi, która według podań również okrywała 

ciało Chrystusa. Na Całunie odkryto też ślady pyłków roślin, 

pochodzące dokładnie z tych rejonów, w jakich według podań miał 

przebywać Całun okrywający ciało Chrystusa.  

 

 

Oto najnowsze stanowisko naukowców dotyczące Całunu Turyńskiego: 

"W grudniu 2011 r. zostały ogłoszone najnowsze wyniki pięcioletnich badań tego Wizerunku, 

przeprowadzonych przez najwybitniejszych naukowców we włoskim Ośrodku Badań Jądrowych we 

Frascati pod Rzymem. Włoska Narodowa Agencja do spraw Nowych Technologii, ENEA oświadczyła, że 

po pięciu latach intensywnych badań i prób odtworzenia wizerunku, który widnieje na Całunie 

Turyńskim, współczesna nauka nie jest w stanie stworzyć reprodukcji tego odbicia. Badacze przekonali 

się, że obraz ten jest acheiropoietos - czyli nie uczyniony ludzką ręką. Naukowcy wysuwają hipotezę, 

że powstanie odbicia ukrzyżowanego ciała na Całunie Turyńskim nastąpiło na skutek gwałtownego 

wybuchu olbrzymiej energii elektromagnetycznej, jakby potężnego błysku światła, które spowodowało 

przypalenie zewnętrznych włókien tkaniny. Odbicie ma kolor przezroczystożółty; nie ma na nim 

żadnych farb ani innych barwników. Przędza zżółkła silniej tylko w zewnętrznej części. Odbicie jest 

niezmywalne, nie można go niczym wywabić. Obraz jest idealnie płaski; w ogóle nie uległ deformacji i 

zgodnie z prawami optyki jest rzutem równoległym. Naukowcy obliczyli, że tajemniczy błysk energii, 

który doprowadził do powstania obrazu na Całunie (4,36 na 1,10 m), musiałby mieć moc 34 000 

miliardów watów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. Obecnie na świecie nie istnieje 

urządzenie, które by mogło wygenerować promieniowanie o takiej mocy.  



Najbardziej zaawansowane technicznie obecnie dostępne aparaty mogą wytworzyć promieniowanie o 

sile kilku miliardów watów UV próżniowego. 

Wyniki badań naukowców z ENEA jednoznacznie wskazują na fakt, że współczesna nauka nie jest w 

stanie dokonać reprodukcji wizerunku Człowieka z Całunu Turyńskiego i równocześnie kwestionują 

badania wieku Całunu przeprowadzone w roku 1988 metodą węgla C14. Dzisiaj już mamy całkowitą 

pewność, że badania węglem C14 w 1988 r. odbyły się na wadliwej, pobranej nieprawidłowo próbce z 

Całunu. Było w niej tylko 40% oryginalnej starożytnej lnianej tkaniny, a pozostałe 60% materiału 

stanowiły bawełniane nici ze średniowiecza użyte do naprawy tego fragmentu płótna. W wyniku 

karygodnego zaniedbania specjaliści od datowania węglem C14 nie przeprowadzili konsultacji ze 

znawcami starożytnych tkanin ani nie wykonali wstępnej analizy chemicznej próbki. Stało się to główną 

przyczyną uzyskania przez nich błędnego wyniku, który sugerował powstanie Całunu w średniowieczu. 

W rzeczywistości ze średniowiecza pochodzi nie Całun, tylko łata stanowiąca większą część zbadanej 

próbki." 

Źródło: Miłujcie się! nr 2-2012 

Film o najnowszych ustaleniach naukowych w sprawie Całunu 

CAŁUN TURYŃSKI NOWE ODKRYCIA cz 1 

https://www.youtube.com/watch?v=P1jxXGTTx6A 

CAŁUN TURYŃSKI NOWE ODKRYCIA cz 2 

https://www.youtube.com/watch?v=YdrBeJ8blSk 

CAŁUN TURYŃSKI NOWE ODKRYCIA cz 3 

https://www.youtube.com/watch?v=oAJ1zmk0RK0 

CAŁUN TURYŃSKI NOWE ODKRYCIA cz 4 

https://www.youtube.com/watch?v=NxiodKxJdWQ 



Śmierć i co dalej? 

Co nas czeka po śmierci? Dokąd trafi nasza dusza? Gdzie są teraz nasi 

bliscy? Co nam mówi Pismo Święte? Co obiecał Chrystus? Jakie są 

dowody na prawdziwość przekazu biblijnego? W tym dziale znajdziesz 

odpowiedzi na te pytania. 

 
 

 

Obietnica życia wiecznego 

Chrystus wielokrotnie dawał wyraz temu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, nawet życie pomimo 

śmierci. Na oczach wielu, często nieprzychylnych Mu Żydów wskrzeszał umarłych. W końcu i On sam 

umarł, a potem zmartwychwstał, po czym wstąpił do Nieba. Przyszedł na ziemię po to, by i nas 

poprowadzić do Nieba. Taką właśnie pozostawił obietnicę tym, którzy pójdą za Nim, a obietnicę tę 

przypieczętował swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. 

"Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem" 

 

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie 
drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd 
idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i 
prawdą, i życiem". Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie."(J 
14,1) 

 

"Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem." 

 

"Marta rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz 
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga." Rzekł do niej Jezus: 
"Brat twój zmartwychwstanie." Rzekła Marta do Niego: "Wiem, że 
zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym." Rzekł do niej 
Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i 
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz 
w to?" Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn 
Boży, który miał przyjść na świat". (J 11,21) 

 

 



"Dziś ze Mną będziesz w Raju" 

 

"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) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

Jego dzieło kontynuowali Apostołowie, których przecież sam Chrystus przez długi czas do tej misji 

przygotowywał. 

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało... 

"A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani 

władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości 

Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 

tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie 

ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, 

czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 

pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują." (1 Kor 2,6) 

 

Zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe 

"Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują 

się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli 

wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, 

którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład 

pszenicznym lub jakimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie 

zechciał; każdemu z nasion właściwe. Nie wszystkie ciała są takie 

same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. 

Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, 

inne – ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny – księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością 

od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś 

niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje 

mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też 

ciało niebieskie. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam 

duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było 

potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; 

jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić 

będziemy obraz [człowieka] niebieskiego." (1 Kor 15,35-49) 



Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

 

Po śmierci są tylko dwie drogi 

Wiemy już, że celem ludzkiego życia nie jest grób, ale życie wieczne. Ale dokąd dokładnie może trafić 

dusza i od czego właściwie zależy jej los? 

 

Wieczność z Bogiem albo bez Boga 

Jezus Chrystus nauczał, że po śmierci ciała są tylko dwie drogi - albo wieczność 
z Bogiem (Niebo) albo wieczność w odłączeniu od Boga (Piekło). Tu nie ma nic 
pośredniego. Istnieje także Czyściec, który jest "przedsionkiem Nieba," jest 
czasem oczyszczenia i oczekiwaniem na możliwość oglądania Boga. Jest więc 
częscią Królestwa Bożego. To człowiek całym swoim życiem doczesnym 
dokonuje wyboru na wieczność.  

 

Warunkiem otrzymania łaski Nieba jest dobrowolne wybranie Boga - życie w przyjaźni z Nim i w łasce 
(bez grzechu śmiertelnego, który jest zaprzeczeniem tej przyjaźni). Jezus ostrzega nas także przed 
piekłem i szatanem. Uświadamia nam, że szatan jest realnym bytem i ogromnym zagrożeniem dla 
każdej duszy. Prawdziwa śmierć, której należy się obawiać, to właśnie śmierć duszy, czyli wieczne 
potępienie. 

 

"Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej 

roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między 

pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 

Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na 

swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny 

człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" 

 

 

A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i 

pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem 

żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; 

pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza". (Mt 13,24-30) 

 



Kiedy uczniowie Jezusa zapytali, jak należy interpretować tę przypowieść, odpowiedział: 

"Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 

dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.  

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec 

świata, a żeńcami są aniołowie.  

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.  

 

Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy 
dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! (Mt 
13,37-43)  

 

Zbawienie jest tylko w Chrystusie 
 

I nie oznacza to bynajmniej, że jeśli zmarły nie chodził co niedzielę do 

kościoła, to nie dostąpi Zbawienia, bo bo nikt z nas nie wie, co miał w sercu 

lub czy w chwili śmierci o nie nie poprosił (a właśnie moment śmierci może być 

dla niektórych ostatnią deską ratunku do uzyskania Zbawienia).  

 

Chodzi o to, że jedynie dzięki śmierci Chrystusa na Krzyżu, możemy osiągnąć Niebo.  

Nic nie jest naszą zasługą, gdyż nawet najbardziej świątobliwy człowiek splamiony jest grzechem, a 

Boga nie może oglądać nic niedoskonałego, nic nieczystego.  

Możliwość Zbawienia wysłużył nam Chrystus, który odkupił grzechy 
każdego człowieka.  

Chce On zbawić wszystkich ludzi, jednak nie każdy chce przyjąć tę łaskę.  

Chrystus przyszedł na świat również po to, by wskazać nam najkrótszą drogę do Nieba - drogę za Nim. 

Jest to droga trudna, droga wielu wyrzeczeń, często droga krzyżowa. 

"Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 

straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.  



Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? 

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 

swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania." (Mt 16,24) 

Jest to droga gromadzenia łask, które zaowocują często dopiero po drugiej stronie. W jaki sposób? 

Łaski te skracają czas oczyszczania. Jednym ze sposobów gromadzenia łask jest pobożny udział w 

Eucharystii. Chrystus sam to obiecał: 

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 

świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam 

dać [swoje] ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie 

będziecie 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." (J 

6,51-58) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

 

Sąd 

Pewne jest, że czeka nas sąd. Mówi o tym Pismo Święte. Teologowie rozróżniają dwa rodzaje sądu - 

sąd szczegółowy i sąd ostateczny. Czym różnią się one od siebie? Kiedy który sąd nastąpi? I z czego 

właściwie będziemy sądzeni? 

Sąd Szczegółowy 

Sąd Szczegółowy następuje bezpośrednio po śmierci ciała. Jest on 

szczególnym oświeceniem Bożym, spojrzeniem na swoje czyny "oczami 

Boga" po to, by ujrzeć je w Prawdzie.  

Taki "rachunek" ze swojego życia będzie musiał wykonać każdy.  

 

Będzie musiał rozliczyć się przed Bogiem przede wszystkim z podobieństwa do Chrystusa i 

przestrzegania przykazań, czyli z prawdziwej miłości do Boga i bliźnich, uczciwości w najmniejszych 

rzeczach, z każdego wypowiedzianego słowa, ze szczerego miłosierdzia, z otrzymanych zdolności, z 

pracy nad sobą, z dobrych uczynków. Sąd szczegółwty jest wreszcie odebraniem wypracowanego przez 

całe życie miejsca w wieczności. O tym, że zapłata następuje zaraz po śmierci, mówi wiele tekstów 

Nowego Testamentu, na przykład słowa Chrystusa wypowiedziane na Krzyżu do dobrego łotra "Dziś ze 

Mną będziesz w raju" oraz przypowieść o ubogim Łazarzu: 



"Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w 

dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i 

psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go 

na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.  

 

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 

I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w 

wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, 

synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, 

a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 

chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię 

więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni 

nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 

słuchają!" "Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się 

nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, 

nie uwierzą". (Łk 16,19) 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 



Paruzja i Sąd Ostateczny 
Sąd Ostateczny odbędzie się natomiast na końcu ludzkiej historii, kiedy to 

Chrystus, jak obiecał, zjawi się w chwale. Do wydarzenie jest 

nazywane Paruzją. Sądowi Ostatecznemu podlegać będą wszyscy ci, 

którzy tego momentu dożyją.  

Jako że każde wypowiedziane przez nas słowo i każdy nasz czyn może mieć wpływ na innych ludzi, 

prawdopodobnie właśnie wtedy poznamy ostatecznie owoce naszego życia w ujęciu całościowym, czyli 

jaki wpływ miało nasze życie na losy całej ludzkości. Wtedy okaże się, czy byliśmy dla niej lekarstwem, 

czy trucizną. Cząstka ludzkości, za którą podczas sądu poniesiemy odpowiedzialność, to ci wszyscy 

ludzie, których spotykamy w swoim życiu, a także wszyscy ci, do których trafiły i na których decyzje 

miały wpływ nasze słowo, nasz przykład, nasza rada, czy nasza pomoc. To właśnie wtedy Dobro ma 

zatriumfować ostatecznie, a ten wielki triumf Dobra polegał będzie na tym, że zostało ono 

wyprowadzone ze Zła, które przez wieki dopuszczał Bóg. Sąd Ostateczny Chrystus zapowiedział w 

następujących słowach: 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 

zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 

narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od 

kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  

 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 

posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a 

przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".  

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 

Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i 

przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im 

odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili".  

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 

przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie 

daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."  

Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, 

albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, 



powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 

uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego". (Mt 25,31) 

Z opisu tego jasno wynika, że Bóg wcale nie wymaga od człowieka rzeczy niemożliwych. Bóg powierzył 

każdemu człowiekowi zadanie. Jest nim miłość wobec bliźnich, których Bóg stawia na drodze naszego 

życia. 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 

 

Oni widzieli Niebo 
O istnieniu Nieba mówi nie tylko Pismo Święte. Prawdę tą potwierdzają dusze pokutujące, które 

przychodzą prosić o pomoc, a także wielu wizjonerów, którym została udzielona szczególna łaska 

widzenia tej innej, ukrytej przed ludzkim wzrokiem rzeczywistości. Oto zapiski tych, którym dane było 

oglądać Niebo: 

Niebo w wizji Świętej Siostry Faustyny 

"Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, 

jakie nas czeka po śmierci.  

Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; 

widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie 

stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i cześć z 

uszczęśliwienia i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga 

– Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To 

Źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, 

tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia.  

 

Rozumiem teraz św. Pawła, który powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w 

serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. – I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz, 

która ma w oczach Jego nieskończoną wartość, a tą jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz 

miłość – i z jednym aktem czystej miłości Bożej nie może iść nic w porównanie. O, jakimi niepojętymi 

względami Bóg darzy duszę, która Go szczerze miłuje. O, szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na 

ziemi Jego szczególnymi względami, a nimi są dusze małe i pokorne." 

Źródło: Dzienniczek Siostry Faustyny, 777-778 



Niebo w wizji Vicki - wizjonerki z Medjugorie 

"Raj jest bezkresną przestrzenią. Jaśnieje tam światłość nie znana na 

ziemi. Widziałam tam wielu ludzi i wszyscy są bardzo, bardzo szczęśliwi. 

Śpiewają i tańczą… Porozumiewają się między sobą w sposób nie znany na 

ziemi. Znają się od wewnątrz. Ubrani są w długie tuniki, zaobserwowałam 

tuniki w trzech różnych kolorach. Ale te kolory nie przypominają barw 

ziemskich, podobne są do żółci, szarości i czerwieni.  

Z ludźmi przebywają także anioły. Gospa wszystko nam tłumaczyła. „Zobaczcie, jacy ci ludzie 

szczęśliwi, mówiła. Nic im nie brakuje!” 

Źródło: Siostra Emmanuel, "Medjugorie lata 90", Promic 2009, s.56 

Niebo według Stefanii Horak 

"Jakie jest Niebo? Gdyby to chcieć po naszemu wyrazić, trzeba by powiedzieć przede 

wszystkim, że Niebo jest - tęczowe. Wszystko tam bowiem przetłumaczone jest na 

kolory.  

Świat zmysłowy zna zaledwie znikomą cząstkę istniejących we wszechświecie barw - 

tę, którą nasze śmiertelne oczy muszą rozpoznać. Wzrok duszy wyłapuje 

nieskończoną niepojętą ich ilość. Nasze ziemskie barwy w porównaniu z tamtymi są 

szare i brudne.  

Nie możemy sobie stworzyć nawet pojęcia o ich skali i bogactwie (...) Mdła, nieporadna wyobrażnia 
ludzka, nie mogąc na to znaleźć innego określenia, mówi że szczęściem wiecznym jest śpiew głoszący 
chwałę Bożą i ustawiczne patrzenie w Oblicze Boga.  

Niebo, to nie bezruch i bezczynność. Patrzenie w oblicze Boga, to niemożność czynienia czegokolwiek 
inaczej, niż wedle Jego woli. Gdyby to chcieć znowu do czegoś zrozumiałego nam porównać, można by 
powiedzieć, że stan zbawionej duszy, to posłuszne, celowe i twórcze krążenie jej świadomości w rytm 
uderzeń Wszechmocy Bożego Serca. A to jest szczęście!  

Zbawiona dusza widzi i rozumie, zna i podziwia Bożą Potęgę, Dobroć, Świętość i Mądrość i tą Mądrością 
się syci, czerpie z niej, żyje nią. (...) Wszystko jest sprawiedliwe. Wszystko jest dobre i jasne. Wszyscy 
posiadają to, co ich wypełnia, to za czym tęsknili i w czasie ziemskiej wędrówki i to, do czego nie umieli 
przez niedociągnięcia duchowe.  

Tu urzeczywistnia się wszystko, co nasza wyobraźnia mogła stworzyć. Wszystkie bowiem najbardziej 
fantastyczne myśli ludzkie są ledwie bladym, dalekim refleksem pomysłowości Bożej. Każda Jego myśl 
jest równocześnie aktem stwórczym. W Niebie odnajdzie dusza wszystkie upragnienia, ale odnajdzie je 
w formie doskonałej. Odnajdzie tam to nawet, co niepomyślane leżało na dnie, jako tęsknota." 

Źródło: Horak F. "Święta Pani", Wydawnictwo Arka 2009, s.175 

http://www.potamtejstronie.pl/smierc/z_nieba.html 



„Co dzieje się duszą zaraz po śmierci? 
 
PO TAMTEJ STRONIE... 
 
O. Zaraz po śmierci dusza staje przed trybunałem Chrystusa na sąd szczegółowy. 
P. Z czego odbywa się sąd szczegółowy nad duszą? 
O. Na sądzie szczegółowym dusza będzie sądzona ze wszystkiego, a więc z myśli, słów, 
uczynków i z opuszczenia dobrego; a wyrok ten zostanie zatwierdzony na sądzie powszechnym, 
który jest jakby ujawnieniem na zewnątrz wyroku na sądzie szczegółowym. 
P. Co się stanie z duszą po sądzie szczegółowym? 
O. Po sądzie szczegółowym dusza, jeżeli nie będzie mieć łaski z powodu grzechu śmiertelnego, zaraz 
idzie do piekła; jeżeli jest w stanie łaski, a jest także wolna od wszystkich grzechów powszednich i od 
wszystkich kar doczesnych, idzie zaraz do nieba; jeżeli zaś jest wprawdzie w stanie łaski, 
ale jeszcze ma na sobie jakiś grzech powszedni, albo jakąś nieodpokutowaną karę doczesną, 
dostaje się do czyśćca, dopóki nie uczyni w zupełności zadość sprawiedliwości Bożej” (Katechizm 
Katolicki pod redakcją Piotra kard. Gasparriego). 
 
 
Ogromna jest liczba tekstów oficjalnej nauki Kościoła na temat istnienia i natury czyśćca. 
 
Wiemy więc z całą pewnością, że w czyśćcu dusze cierpią z powodu czasowego pozbawienia wizji 
uszczęśliwiającej oraz innych kar. Kary te różnią się między sobą czasem trwania i intensywnością. 
Możemy te kary złagodzić lub skrócić przez nasze modlitwy, zamawiane Msze święte, posty i inne akty 
pobożne. Czyściec zakończy się po Sądzie Ostatecznym i dusze które w nim przebywały zostaną 
nagrodzone wizją Boga w chwale nieba. 

 
 
„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są 
jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego 
wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, 
by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK 
1030). 
 
„To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś 
całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa 
czyśćcem” (KKK 1031). 
 
„Po paruzji będzie tylko stan zbawienia lub potępienia, nie będzie 
natomiast czyśćca. Być może sąd ostateczny okaże się czymś 
w rodzaju czyśćca dla ludzi potrzebujących oczyszczenia swojej 
miłości, którzy dożyją momentu ukazania się Zbawiciela w chwale” 
(ks. M. Kaszowski). 
 
 
 

 
 
„Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, 
oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego 
samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem ‚piekło'” (KKK 1033). 
 
„Dusze cierpiące, zamknięte w łonie ziemi, czują woń naszych modlitw i ofiar, które za nie składamy, 
tak że doznają obfitej pociechy i wcześniej wznoszą się do nieba” (św. Atanazy). 
 
„Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej modlitw za zmarłych niż te, które 
zanosimy za żyjących, gdyż zmarli bardziej potrzebują tej pomocy, nie 
mogąc tak jak żywi pomóc sobie samym i zasłużyć, żeby Bóg ich 
wybawił” (św. Tomasz z Akwinu). 
 



„Och, jak niebezpieczny jest grzech popełniany z premedytacją. Nieczęsto człowiek go żałuje, a bez 
odkupienia będzie dźwigał winę tak długo, jak będzie w nim trwać – to znaczy dopóty będzie chciał 
grzeszyć lub chciał do grzechu wrócić” (św. Katarzyna z Genui). 
 
Podsumowując. Każdy grzech człowieka pociąga za sobą nie tyko winę, ale także karę doczesną. Wina 
zmazywana jest w sakramencie pokuty. Pozostaje jeszcze kara doczesna, czyli pewne wyrównanie 
rachunku miłości jaki został zaburzony przez grzech. Stąd należy pamiętać, że po spowiedzi istnieje 
jeszcze jeden warunek tzn. zadośćuczynienie za grzechy. Czasem jest to proste (w przypadku 
kradzieży trzeba oddać ukradzione rzeczy lub pieniądze), czasem zadośćuczynienie wymaga użycia 
większej ilości środków. Poza tym trzeba pamiętać o karze doczesnej, która pozostaje. Stąd Kościół 
pozwala uzyskiwać odpusty za siebie lub/i za zmarłych. Odpust taki jest darowaniem kary doczesnej 
za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.  
 
 
Czyściec jest więc tą częścią Kościoła (tzw. Kościół oczyszczający się), która nie odpokutowała 
swoich grzechów tu na ziemi lub wniosła w śmierć jakiś grzech powszedni. Dlatego należy 
troszczyć się i pytać siebie samego np. w wieczornym rachunku sumienia czy jestem w stanie łaski 
uświęcającej. Jeśli nie, to wzbudzić akt żalu doskonałego i postanowić spowiedź jak najszybciej. 
Po śmierci bowiem nie będzie już możliwości decyzji, przedłuży się na wieczność stan naszego wyboru 
za życia. 
 
„(…) aby się z Bogiem zjednoczyć we wspólnocie życia, musimy być, jak On, miłością. Nawet 
najmniejszy atom, najdrobniejsze ziarenko egoizmu nie może połączyć się z Bogiem. (…)  
 
Miłość może przyjąć jedynie miłość. (…) Aby miłość się rozwinęła w szczęśliwość, trzeba, żeby egoizm 
wypalił się w oczyszczającym żalu. (…) Bóg jest niezmienny i ogień Jego miłości jest ciągle ten sam. 
To my zachowujemy się w różny sposób wobec tej niewypowiedzianej i nieskończonej miłości. Jeśli 
jesteśmy jej przeciwni, ogień Boży jest dla nas torturą, jeśli zdolni do oczyszczenia, ten ogień nas 
oczyszcza, jeśli jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, uszczęśliwia nas” (F. Varillon, Radość wiary, radość 
życia, Kraków 1989, s. 220-222). 
 

Módlmy się zatem: 
 
Kyrie elejson. 
Chryste elejson. 
Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. 
Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi. 
Wszystkie święte niebieskie duchy, 
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, 
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, 
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, 
Wszyscy święci Męczennicy, 
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, 
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła, 
Wszyscy święci Kapłani i Lewici, 
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, 
Wszystkie święte panny i wdowy, 
Wszyscy święci i święte Boże, 
 
Bądź im miłościw, przepuść im Panie! 
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie! 
Od mak czyśćcowych, wybaw ich Panie. 
Przez Twoje Wcielenie, 
Przez Twoje Narodzenie, 
Przez Twój Chrzest i post święty, 



Przez trudy Twego życia, 
Przez Krzyż i Mękę Twoja, 
Przez Śmierć i pogrzeb Twój, 
Przez Zmartwychwstanie Twoje, 
Przez Wniebowstąpienie Twoje, 
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela, 
 
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas Panie. 
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył, 
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył, 
Abyś je z czyśćca wybawić raczył, 
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
 
Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych. 
Od wszystkich ich więzów. 
 
Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic 
Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, 
którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen. 
 
 

ODPUSTY 
 
ODPUSTY: http://voxdomini.com.pl/vox_art/odpust2.html 
 
Wiara Kościoła w odpust sięga starożytności, kiedy wierzono, że może on wyrażać miłosierdzie Boga 
(Jezus powiedział do Piotra: „Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, a co zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie” – Mt 16,19) poprzez darowanie kar doczesnych. Odpustu 
dostępuje „chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za 
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela 
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (Encheridion indulgentiarum, Normae de 
indulgentiis z 1999, s. 21). 
 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa samo słowo odpust rozumiano jako darowanie lub złagodzenie 
kar kościelnych. W Kościele była wtedy w praktyce tak zwana pokuta publiczna za szczególnie ciężkie 
grzechy (morderstwo, zaparcie się wiary...). Otrzymujący rozgrzeszenie musiał publicznie odpokutować 
zło, a nawet przez pewien czas był odłączony od wspólnoty kościelnej. Mogli oni jednak spełniać pewne 
czyny dla dobra wspólnoty Kościoła, za które otrzymywali odpust. Z czasem publiczne pokuty 
zarzucano na rzecz tak zwanych pokut domowych (post, jałmużna, modlitwa), co wiązało się z ich 
złagodzeniem. Kary te nakładane przez Kościół, mógł on sam także darować, zwłaszcza w sytuacji 
zagrożenia śmiercią. Tworzyła się w tym czasie także praktyka przenoszenia tych łask na zmarłych, 
zwłaszcza tych, którzy nie zdążyli odpokutować kar ziemskich i mogą być jeszcze w czyśćcu. 
Odpust był odmierzany dniami kary kościelnej, stąd wzięło się liczenie go na dni i lata. Od wieku XI 
Kościół wprowadził odpusty zupełne (np. Papież Urban II na synodzie klermonckim w roku 1095 udzielił 
go krzyżowcom). 
 
Kościół zaczął coraz więcej udzielać łask i wiązać je z pobożnymi czynami, nawiedzeniami świętych 
miejsc itp. Zawsze jednak nauczał, że odpust nie jest darowaniem grzechów, bo tego dostępuje się 
jedynie przystępując do sakramentalnej spowiedzi, lecz – darowaniem kar za grzechy. Odpust ma 
zatem niższą wartość niż sakramenty, które są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej. 
Ofiarowanie odpustów za zmarłych, nie oznacza jednakże, że Papież czy biskup jest w stanie, według 
swej woli, uwolnić dusze z czyśćca. Wierzymy, że ofiarując odpust za zmarłych, wypraszamy 
szczególne łaski Boga za wstawiennictwem całego Kościoła – tak żyjących jak i zmarłych będących już 
w Niebie. 
 
Praktyka odpustów upowszechniła się bardzo w Kościele średniowiecznym do tego stopnia, że wiele 
modlitw, nabożeństw, medalików, figurek itp. miało przypisane odpusty. Wynikało to głównie z chęci 
Kościoła, aby udzielać jak najwięcej łask. Z czasem niestety praktyki te (jak np. pobożne ucałowanie 



krzyżyka) stały się magicznymi rytuałami, do których prosty lud przywiązywał więcej znaczenia niż do 
sakramentów. Pojawili się też różnego rodzaju naciągacze, niestety także duchowni, który uczynili z 
odpustów „towar” (np. znany w XVI w. dominikanin Tetzel, którego nadużycia spowodowały 
wystąpienie Lutra). Odpowiedzią na te nadużycia była Reformacja oraz Sobór w Trydencie. Dzięki 
Soborowi wiele z nich zostało zlikwidowanych. 
 
Sprawą odpustów zajmowano się wiele i w wieku XX. Do niedawna można było uzyskać określoną ilość 
dni odpustu za spełnienie określonej pobożnej czynności. Zmienił to Papież Paweł VI konstytucją 
apostolską Indulgentiarum doctrina z 1 stycznia 1967 r. W miejsce przeliczania odpustu na dni, 
wprowadził on rozróżnienie na odpusty zupełne i cząstkowe. W konstytucji tej umieścił ściśle określone 
warunki zyskania odpustu. 
 
Obecnie w Kościele obowiązuje nowy wykaz odpustów Enchiridion Indulgentiarum z 16 lipca 1999 r., 
ogłoszony przez Stolicę Apostolską. Wylicza on możliwości otrzymania odpustów zupełnych i niezbędne 
to tego warunki, takie jak na przykład poświęcenie się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa; 
odbycie trzydniowych rekolekcji; pobożne przyjęcie błogosławieństwa Urbi et orbi, nawet jeśli ma to 
miejsce przez radio czy TV. 
 
Nowością jest odpust za „publiczne świadectwo wierze w określonych sytuacjach codziennego życia, jak 
częste przystępowanie do sakramentów, włączenie do form życia wspólnotowego przejawów wiary i 
apostolatu, przepowiadaniem słowem i uczynkiem chrześcijańskiego zbawienia osobom oddalonym od 
wiary”. Może to wyrazić się np. poprzez modlitwę przed posiłkiem w publicznej jadłodajni, czy 
uczynienie znaku krzyża, kiedy przechodzi się obok kościoła itp. 
 
OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH 
 
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust 
następująco: 
«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. 
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za 
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela 
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych». 
 
Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków i wykonania 
określonych dzieł. 
 
Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem 
ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej. 
 
Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w 
stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien: 
 

o wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego; 
 
o wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej; 
 
o przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla 

uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.); 
 
o pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.         
 

Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii 
św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła 
związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w 
okresie kilkunastu (około 20) dni przed lub po dziele odpustowym. 
 
Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze 
nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź 
sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest komunia św. i modlitwa w intencjach 
papieskich. 
 
W przypadku osób, którym rzeczywiste przeszkody uniemożliwiają spełnienie przepisanych dzieł i 
warunków, spowiednicy mogą je zmienić (oczywiście nie dotyczy to obowiązku wyrzeczenia się 



grzechu, także powszedniego – jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione 
wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy). 
 
Odpusty można zawsze uzyskać: 
 

o DLA samego siebie 
 

o Dusz osób zmarłych. 
 
NIE można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi. 
 
 
Wyjaśnienia zaczerpnięto z Dokumentu opublikowanego w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii 
Apostolskiej, 29 stycznia 2000 r., który podpisał kard. William Wakefield Baum – Penitencjariusz 
Większy oraz Luigi de Magistris, biskup tytularny miasta Nova Regens. 
 
  
ODPUSTY CZĄSTKOWE I ZUPEŁNE ORAZ DZIEŁA Z NIMI ZWIĄZANE 
 
Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) 
lub z rzeczą (np. różańcem). 
 
Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za 
grzechy w części lub w całości. Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium 
miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem 
cząstkowym. Mianowicie zyskującemu odpust Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary 
doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez wykonanie dobrej czynności. Stąd tym więcej będzie 
darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust. 
 
Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno 
cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa. 
 
Wierni mogą uzyskać odpust zupełny wypełniając warunki określone wyżej i następujące dzieła 
obdarzone odpustem: 
 

o adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny, 
 

o pobożne przyjęcie – choćby tylko przez radio – Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego 
Miastu i Światu, 

 
o nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą –choćby tylko w 

myśli – za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące), 
 

o pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża, 
 

o udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy dni, 
 

o publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, 
 

o publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość 
Chrystusa Króla, 

 
o w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, każdy kto pobożnie używa przedmiotu religijnego 

(krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) poświęconego przez Papieża lub Biskupa i w tym dniu 
odmówi Wyznanie Wiary, 
 

o wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich zakończeniu, 
 

o przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub udział w takiej pobożnej ceremonii, 
 

o odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne uczestnictwo w niej, 
 



o odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić 
przynajmniej jedną część, jednakże pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy 
połączyć pobożne rozważanie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być 
zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, 
że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic); 

 
o odnowienie przez kapłana w 25- 50- 60-lecie święceń kapłańskich postanowienia wiernego 

wypełniania obowiązków swego powołania; uczestniczenie w Mszy św. jubileuszowej, 
 

o czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny, 
 

o nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam „Ojcze nasz” i 
„Wierzę”, 

 
o odmówienie w sposób uroczysty hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” w Wielki Czwartek, 
o odmówienie tego samego hymnu w uroczystość Bożego Ciała, 
o publiczne odmówienie hymnu „Ciebie Boże wielbimy” w ostatnim dniu roku, 
o publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu” w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego, 

 
o pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie erygowanymi, połączone z 

rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym 
odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego), 

 
o pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i 

odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”, 
 

o pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odmówienie „Ojcze nasz” i 
„Wierzę”, 

 
o pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę” (odpust 

ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące), 
 

o pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w święta Założyciela i odmówienie „Ojcze 
nasz” i „Wierzę”, 

 
o udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji 

pasterskiej, 
 

o odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę 
swego chrztu, 

 
o pobożne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam 

„Ojcze nasz” i „Wierzę” w: święto tytułu, jakiekolwiek święto nakazane, raz w roku w innym 
dniu wybranym przez wiernego, 

 
o udział w świętych czynnościach sprawowanych w kościołach stacyjnych w Rzymie w określonych 

dniach roku zaznaczonych w Mszale Rzymskim, 
 

o w momencie śmierci, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w 
tym wypadku wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu 
zupełnego), dla uzyskania tego odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub 
krzyżem. 

 
* 
Na podstawie: KPK, kan. 992-997; Indulgentiarum Doctrina, Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. 
I, z. 2; 
Enchiridion indulgentiarum (wyd. 4, lipiec 1999), Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. IX, z. 3) 
 
 
*********************** 
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*********************** 



Kazanie 
Ks. Dawid Pietras 
Gorzów Wlkp., dn. 21 II 2016r. 

CZYŚCIEC – CZAS PRZYGOTOWANIA NA NIEBO 

Dzisiejszą nauką kończymy cykl kazań na temat wieczności. Podczas trwającego okresu Wielkiego 
Postu podejmiemy refleksję o czyśćcu. Podobnie jak w poprzednich kazaniach postaramy się uniknąć 
cytowania wątpliwych objawień i nadmiernej ciekawości, związanej z tematem. Oprzemy się na 
Tradycji Apostolskiej, Biblii i na nauczaniu Świętych, którzy są zazwyczaj jednogłośni w wielu 
kwestiach. 

W tekstach II Soboru Watykańskiego czytamy: „Czcigodną wiarę naszych przodków, dotyczącą 
żywego obcowania z braćmi, którzy są w chwale niebieskiej albo oczyszczają się jeszcze po 
śmierci, obecny Sobór święty przyjmuje z wielkim pietyzmem i na nowo przedstawia 
postanowienia świętych Soborów: Nicejskiego II, Florenckiego i Trydenckiego” (Konstytucja o 
Kościele, nr 51). Zachęceni słowami ostatniego Soboru wniknijmy więc w nauczanie Kościoła na temat 
czyśćca.  

Sobory ujmowały istnienie czyśćca jako dogmat wiary. Słowa Soboru Florenckiego: „Jeśliby 
prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości Boga jeszcze przed godnym 
zadośćuczynieniem czynami pokutującymi za popełnione grzechy i zaniedbania, wówczas 
dusze ich zostaną po śmierci oczyszczone karami czyśćcowymi. Do złagodzenia tego rodzaju kar 
dopomaga im wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary Mszy św., modlitwy, jałmużny i 
inne akty pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła jedni wierni zwykli ofiarować za innych 
wiernych”.  

Natomiast Sobór Trydencki naucza: „Ponieważ Kościół katolicki pouczony przez Ducha Świętego, 
na podstawie Pisma św. i starożytnej Tradycji Ojców, na świętych Soborach, a ostatnio na 
tym ekumenicznym Soborze podał naukę, że istnieje czyściec, a dusze tam zatrzymane są 
wspomagane wstawiennictwem wiernych, zwłaszcza miłą [Bogu] Ofiarą Ołtarza – święty Sobór 
nakazuje biskupom pilnie starać się, ażeby w zdrową naukę o czyśćcu przekazaną przez świętych 
Ojców i święte Sobory wierni wierzyli, by jej przestrzegano, nauczano i ją wszędzie głoszono”. A więc 
istnienie czyśćca jest prawdą przez Boga objawioną, jest artykułem wiary, a Kościół swoim uroczystym 
nauczaniem zobowiązuje nas do wykładania na jego temat. Czyściec nazywamy karą doczesną, bo 
potrwa aż do czasu, a piekło jest karą wieczną, gdyż nie będzie miało końca. 

Istnienia czyśćca domaga się nieskończona świętość Boga.  

Św. Katarzyna z Genui zwana teologiem czyśćca w swoim dziele „Traktat o czyśćcu” pisze: „Istota 
Boża jest samą czystością i nieskazitelnością i (…) dusza, która by miała w sobie jakąś niedoskonałość, 
a nawet jej najmniejszy cień, wolałaby raczej rzucić się w tysiące piekieł niż stanąć przed Boskim 
Majestatem z jakąś zmazą na sobie. Widząc zatem, że czyściec jest na to przeznaczony, żeby ją 
oczyścić (…) sama się w niego rzuca, upatrując w tym wielkie miłosierdzie Boże”. A więc, żeby dusza, 
która żyje w stanie łaski uświęcającej mogła pójść do nieba, musi być zupełnie święta, doskonała, bo 
tego się domaga nieskończona świętość Boga, w Którego ma zanurzyć się w niebie. 

Wypowiedź Chrystusa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu sugeruje możliwość odpokutowania 
grzechów po śmierci: „Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, 
lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w 
przyszłym (Mt 12,32).  

Jezus mówi o możliwości odpuszczenia grzechów w życiu przyszłym, mówiąc o istnieniu czyśćca.  

Od czasów starotestamentalnego jahwizmu i od początku trwania Kościoła wierzono w możliwość 
odpokutowania grzechów po śmierci.  



Już Ojcowie Kościoła nauczali o tym dogmacie. Termin zaś „czyściec” z łac. purgatorium stworzono w 
XII wieku. 

 Warto również wspomnieć, że doświadczenie czyśćca mieli tacy mistycy jak chociażby: św. Katarzyna 
z Genui, św. Katarzyna z Bolonii, św. o. Pio, św. Weronika Giuliani, św. Faustyna, św. Maria Magdalena 
de Pazzi, św. Franciszka Rzymianka, św. Teresa z Awila, bł. Anna Katarzyna Emmerich, bł. o. Stanisław 
Papczyński – wielki orędownik dusz czyśćcowych.  

Znanymi mistykami, mającymi doświadczenia dusz czyśćcowych są również Anna Maria Lindmayr i 
Maria Simma. Polecam również książkę „Rękopis z czyśćca”, w którym zawarte są orędzia zmarłej s. 
Marii Gabrieli, która podaje je żyjącej współsiostrze Marii od Krzyża.  

Jeszcze jedna polska mistyczka Wanda Malczewska również doświadczała kontaktów z duszami 
czyśćcowymi. W jej zapiskach czytamy: „Dziś w nocy, gdy się przebudziłam usłyszałam glos płaczliwy: 
Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu 
czyśćcowym. Wy żyjący nie macie pojęcia jakie tu męki ponosimy. (...) My sami nic zrobić nie możemy 
ale wy możecie za nas zrobić dużo...”. Przydatną na listopad – jest książka ks. S. Dosenbacha SJ 
„Miesiąc dusz czyśćcowych”.       

Zapytajmy się więc: Kto idzie do czyśćca?  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, 
ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, 
przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości 
nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara 
potępionych, Kościół nazywa czyśćcem” (KKK 1030-31).  

W czyśćcu musimy odpokutować wszystkie grzechy lekkie oraz grzechy śmiertelne przebaczone już 
przez Boga, ale nie odpokutowane na ziemi.  

Do czyśćca idą więc ci, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej, ale nie są jeszcze 
zupełnie oczyszczeni od grzechu i nie wydoskonalili się w miłości w stopniu wymaganym dla nich 
przez Boga.  

Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek” (Mt 
5,26). Dusze czyśćcowe nazywamy więc świętymi duszami czyśćcowymi, bo są one w stanie 
łaski uświęcającej, w przyjaźni z Bogiem. Muszą się jednak wypłacić jeszcze Bożej 
sprawiedliwości. Będąc w stanie łaski uświęcającej należą do świętych obcowania i tworzą Kościół 
wraz z żyjącymi na ziemi i zbawionymi w niebie.  

Św. O. Pio, św. Tomasz z Akwinu i wielu innych mówiło, że bardzo niewiele dusz uniknie 
czyśćca. Św. J.M. Vianney w swoim kazaniu na dzień zaduszny powiedział: „Każde przewinienie, 
chociażby najlżejsze, może nas do czyśćca zaprowadzić. Wielu ze Świętych nie pierwej dostali się do 
nieba, aż po przebyciu odpowiedniego czasu w czyśćcu. (…) Św. Seweryn, arcybiskup koloński, w kilka 
lat po śmierci ukazał się jednemu ze swoich przyjaciół i powiedział, że był w czyśćcu za to, że odłożył 
do wieczora modlitwę, którą był powinien zmówić rano. (…)  

Ojcowie Święci mówią, że czyściec jest w pobliżu piekła. Łatwo to pojmiemy, gdy pomyślimy, że grzech 
powszedni niedaleko jest od śmiertelnego”.    

Podobnie jak w kwestii piekła, większość Ojców Kościoła i Świętych twierdziło, że czyściec 
znajduje się pod ziemią. Kościół jednak nie wypowiedział się oficjalnie o miejscu czyśćca, tym 
bardziej, że czyściec jest zapewne bardziej stanem niż miejscem.  

Mamy też wiele świadectw, że dusze odbywają swoją pokutę również na ziemi, w miejscach 
popełnianych grzechów.        



Czyńmy więc pokutę już w tym życiu. Nie liczmy tylko na to, że po naszej śmierci będą się za nas 
modlić i Msze zamawiać, bo na tym możemy się zawieść. A więc pokutą są: cierpliwe niesienie krzyży, 
znoszenie cierpień, sumienne wypełnianie obowiązków stanu, modlitwa, jałmużna, post, uczestnictwo 
we Mszy św., Komunia św., wzbudzanie aktów żalu, czytanie Biblii itd. To wszystko, co przynosi nam 
łaski odpustu cząstkowego.  

Pamiętajmy również, by uzyskiwać odpusty zupełne. Zanośmy modlitwy i wykonujmy czyny pokutne! 
Nie zatrzymujmy się jedynie na pokutach nakładanych przez kapłana przy spowiedzi. Trzeba również 
stanowczo podkreślić, że nasza modlitwa za zmarłych jest wspaniałym czynem miłosierdzia i 
nam samym daje odpuszczenie kar za grzechy.„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią” – mówi Pan Jezus (Mt 5,7).  

A więc modlitwa za zmarłych jest zarazem pokutą za siebie.  

Nie możemy też zapomnieć, że modląc się za zmarłych zyskujemy w nich orędowników za nas. Sobór 
Trydencki potwierdza, że dusze zmarłych mogą skutecznie wypraszać łaski dla nas. 
Podobnie modlić się będą za nas w niebie, a Bóg hojnie wynagrodzi nam w niebie nasze 
modlitwy za nie. Dążmy więc do doskonałości chrześcijańskiej, naśladując Chrystusa, a na pewno 
czyściec nasz nie będzie długi lub nawet ud nam się go uniknąć.       

Jakże łatwo odpokutować i naprawić zło tutaj na ziemi. Tu pokuta krótka i bezbolesna, jedynie 
wymagająca wysiłku duchowego i poświęcenia.  

Św. Katarzyna z Genui pisze: „Kto tu na ziemi odpokutuje swe grzechy, płaci kilkoma groszami dług 
1000 dukatów; kto zaś odpokutuje grzechy dopiero w przyszłym życiu, płaci 1000 dukatów za dług 
kilku groszy”.  

Św. Anzelm nauczał, że „jedna Msza św. pobożnie wysłuchana za życia, więcej przynosi nam pożytku, 
niż sto Mszy odprawionych za nas po śmierci”. „Więcej znaczy światełko przez nami, niż wielka 
pochodnia niesiona za nami” – św. Leon Wielki. Wspomnieć można również wiele modlitw, za 
odmawianie których Zbawiciel obiecał ocalenie od czyśćca.  

Np. modlitwa do Rany na Ramieniu św. Bernarda. Odsyłam tu szczególnie do mojego kazania „O 
wartości rozważania Męki Pańskiej”. W nim wyjaśniam dobrodziejstwo tego nabożeństwa, w którym 
ofiarujemy Ojcu zasługi Męki Chrystusa i Jego Matki. Podobnie noszącym szkaplerz karmelitański 
Maryja obiecała wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci, jeśli zachowają czystość 
według swojego stanu (tzw. przywilej sobotni).  

Również św. Michał Archanioł objawiał wielokrotnie, że w swoje święto wiele dusz swoich czcicieli 
uwalnia z czyśćca. Jest również głęboka w treść „Modlitwa o uniknięcie czyśćca”, którą odmawia się 
codziennie wieczorem.  

Jakie więc cierpienia przeżywa dusza w czyśćcu? 

Największym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem, czyli brak widzenia Boga (visio beatifica). 
Gdyby zobaczyły Boga, czyściec stałby się niebem. Blask świec, lamp, zniczy stawianych na grobach 
oznacza modlitwę o to, by Bóg, który jest światłością dał im się oglądać.  

Drugim cierpieniem jest kara ognia. Sugerują to słowa św. Pawła: „Sam wprawdzie ocaleje, ale tak 
jakby przez ogień” (1 Kor 3,15). Święci nauczali, że ogień czyśćcowy jest tym samym co piekielny. Ten 
jednak pali dla pokuty (kary doczesnej), tamten dla wiecznej kary. „Zmazy, które w chwili śmierci są 
na duszy, muszą ogniem czyśćcowym być zgładzone” – św. Grzegorz z Nyssy.  

Podobnie jak złoto oczyszczonym musi być w ogniu, tak i dusza oczyścić się musi doskonale w ogniu 
czyśćcowym, zanim zajaśnieje blaskiem chwały niebieskiej. A w Gorzkich Żalach modlimy się za dusze 
w czyśćcu słowami: „aby im miłościwy Jezus Krwią swoją świętą ogień zagasił”.  



Ponadto o ogniu czyśćcowym mówiły Sobory.  

Mistycy nauczają nas, że nie każda jednak dusza, będąca w czyśćcu doświadczy kary ognia.  

Trzecią męką jest pokuta za poszczególne grzechy nieodpokutowane.  

Św. Matylda pisze: „Przypuszczać można, że rodzaj kar czyśćcowych stoi w ścisłym związku z 
popełnianymi grzechami. Kto więc np. grzeszył nieumiarkowaniem, cierpi w czyśćcu głód i pragnienie”. 
Św. Brygida widziała dusze, dręczone najwięcej na tych członkach, którymi najwięcej grzeszyły.  

Mistyczka Fulla Horak mówi o kręgach cierpień za poszczególne grzechy. 

Święci i mistycy Kościoła nauczają nas również, że męki czyśćca są bardziej srogie niż 
największe cierpienia na ziemi. Św. Tomasz z Akwinu pisze: „Najmniejsze kary w czyśćcu są 
większe od największych cierpień na ziemi”. „Wszystkie męki, jakie świat może wymyśleć, są 
balsamem w porównaniu do najmniejszej męki czyśćca” – św. Cyryl Aleksandryjski. „Ziemski ogień 
jest, w porównaniu z czyśćcowym, rozkosznym ogrodem” – św. Magdalena de Pazzi. 

Prawda o czyśćcu może nas napełniać lękiem. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus tak pocieszała 
pewną siostrę, która bała się czyśćca: „Za bardzo obawiasz się dobrego Pana. Zapewniam Cię, że 
to Go rani. Nie lękaj się czyśćca za względu na ból, który się tam odczuwa, ale pragnij, żeby tam nie 
pójść, aby sprawić dobremu Bogu przyjemność, który nakłada tę ekspiację z taką niechęcią. Od chwili, 
gdy zabiegasz o to, żeby sprawić Mu radość we wszystkim, jeśli masz niezachwianą pewność, że On 
oczyszcza cię w każdej chwili swoją Miłością i nie zostawia jakiegokolwiek śladu grzechu w tobie, bądź 
całkowicie pewna, że nie pójdziesz do czyśćca”. Nie bójmy się więc czyśćca, tylko w zaufaniu Bogu, 
pracujmy nad naszym uświęceniem. 

Podobnie święci i mistycy nauczają nas, że cierpienia czyśćca są zazwyczaj bardzo 
długie. Oczywiście logicznym jest, że długość kary i jej intensywność jest zależna od ilości i wielkości 
nieodpokutowanych grzechów. Intensywność i długość pokuty zależy również od naszego przywiązania 
do ziemskiego życia. A więc nasza więź z Bogiem umniejsza srogość pokuty czyśćcowej. Nasze dobre 
czyny mają również wpływ na złagodzenie tego cierpienia.  

„Im mniej lub więcej ukochał kto dobra doczesne, tym powolniej lub prędzej, uzdrawia go ogień 
oczyszczający” – pisze św. Augustyn. Ojcowie Kościoła oświadczali, że czyścic trwa tak długo, 
jak mocne było przywiązanie do grzechu. A oto wypowiedzi Świętych o odczuwaniu czasu w 
czyśćcu: „Choć może niektóre dusze godzinę tylko pozostają w czyśćcu, to pewnie ciągnie im się ta 
godzina niesłychanie długo” – św. Brygida. „Jeden, jedyny dzień męki czyśćcowej można porównać z 
tysiącem dni cierpienia na ziemi” – św. Augustyn.           

Św. Katarzyna z Genui pisze, że Bóg napełnia te dusze miłością ku sobie, co pozwala im przetrwać 
najbardziej srogie cierpienia. Poddają się więc one całkowicie woli Bożej.  

Dusze potępione nienawidzą Boga i przeklinają Go, dusze czyśćcowe kochają Boga, 
błogosławią i nieustannie się modlą.  

Wielką więc ochłodą dla tych dusz jest pewność osiągnięcia nieba, czyli szczęśliwości, która 
nigdy się nie skończy. To daje im radość ogromną – ta pewność zbawienia. Św. Franciszka Rzymianka 
pisała, że dusze te odwiedzają i pocieszają Święci oraz Aniołowie, a szczególnie Anioł Stróż. 

Św. Faustyna opisuje w Dzienniczku swoje doświadczenie czyśćca: „Ujrzałam Anioła stróża, który mi 
kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w 
nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, 
my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł 
Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe 



cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za 
Bogiem.  

Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu.  

Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi 
porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia 
cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale 
sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi” (Dzienniczek, pkt 20).   

 

Pobudzeni przykładem św. Faustyny, przyjrzymy się teraz bliżej sposobom ratowania dusz w 
czyśćcu.  

Księga Machabejska poucza nas: „Świętą i zbawienną jest myśl, modlić się za umarłych, aby 
zostali od grzechu uwolnieni” (2 Mch 12,46). Jak wiemy, dusze te same sobie pomóc nie mogą. 
Liczą jedynie na nasze modlitwy. Ich czas zasługiwania się skończył, teraz przyszedł czas zapłaty.   

Największym darem dla dusz czyśćcowych jest Ofiara Mszy św. Tak naucza 
Sobór Trydencki. Jest to Ofiara samego Chrystusa dla Ojca, dar nieskończony.  

Znamienne jest to, co leżąc na łożu śmierci powiedziała św. Monika do św. Augustyna i drugiego syna: 
„Pogrzebcie moje ciało, gdzie chcecie; lecz proszę was, pamiętajcie o mnie zawsze przed ołtarzem 
Pana”. 

Św. Jan Chryzostom podaje, że to na polecenie Apostołów podczas Mszy św. już od początków 
chrześcijaństwa modlono się za zmarłych.  

********************* 

Piękne są zwyczaje w niektórych rejonach Polski, kiedy rodzina i przyjaciele 
zamawiają Msze Święte za zmarłą osobę z okazji pogrzebu. Czasem są w stanie zamówić nawet 

100 Mszy św.! Wspomnieć oczywiście trzeba tu o Mszy św. Gregoriańskiej. Jest to 
30 Mszy za jedną duszę, sprawowanych dzień po dniu. Istnieją również zwyczaje sprawowania Mszy 
św. w 30-ty dzień po śmierci. Cieszymy się, że wielu z nas zamawia za swoich bliskich zmarłych Msze 
św. szczególnie w rocznice ich śmierci.  

*********************    

W czyśćcu panują ciemności, dlatego modlimy się, żeby światłość wiekuista im świeciła.  

Kapłan modli się w kanonie rzymskim: „Pomnij też, Panie, na sługi i służebnice Twoje N.N., którzy nas 
poprzedzili ze znamieniem wiary i śpią snem pokoju. Im oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie, 
użycz, błagamy Cię, Panie, miejsca ochłody, światłości i pokoju”. Szczególną uwagę zwróćmy 
na określenie nieba jako „miejsca ochłody”. Słowa te sugerują istnienie ognia czyśćcowego, od 
którego uwolnienia i ochłodę się modlimy. Podobnie w Nowej Liturgii w każdej modlitwie 
eucharystycznej modlimy się za zmarłych.    

Nieocenioną pomocą jest również przyjmowanie Komunii 
Świetej za dusze zmarłych.    



Odpusty zupełne i cząstkowe są również wielkim darem dla tych dusz. Każdy 
odpust możemy ofiarować za dusze zmarłych. Możemy określić za kogo, ale i możemy zostawić to 
Bogu. Pamiętajmy szczególnie o odpustach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza. Tu odsyłam 
do mojego kazania o odpustach. 

Ponadto pomagać możemy tym duszom poprzez jałmużnę i post. W Dzienniczku św. Faustyny 
czytamy, jak zmarła współsiostra prosiła ją o post (p. 1185).     

Wypełnianie czynów miłosierdzia, dobrych uczynków może być również ofiarowane za dusze 
zmarłych. Podobnie nasze cierpienia, prace, trudy i wypełnianie obowiązków stanu. 

Każda modlitwa zaniesiona przez nas, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, może 
pomóc tym duszom. Tu więc należy podkreślić stan łaski uświęcającej.  

Uczony Suares mówił, że ktoś kto nie pokutuje za swoje grzechy i trwa w grzechu ciężkim, nie 
może spłacić cudzych długów. Dlatego jakże ważna jest spowiedź np. na pogrzebie, by można było 
Komunię św. i modlitwę ofiarować za zmarłych.  

Niepokojące więc jest to, że na pogrzebach większość ludzi nie przyjmuje Komunii św. i nie idzie do 
spowiedzi św. Podobnie spotykamy się ze zjawiskiem, kiedy to większość przychodzi jedynie na 
pogrzeb, a na Mszy św. ich nie ma. Czy my gromadzimy się na pogrzebach, by modlić się za naszych 
zmarłych?  

Kwiaty jako symbol życia, są znakiem naszej modlitwy o prawdziwe życie w Bogu na wieki. Znicze i 
lampki są symbolem modlitwy o światłość wiekuistą, którą jest Bóg. Znicze, kwiatki, wieńce nic 
jednak nie pomogą zmarłemu, jeśli z naszych serc nie zaniesiemy modlitwy płynącej z wiary.   

Dodać należy, że niezwykłą moc w uwalnianiu dusz z czyśćca ma modlitwa 
różańcowa i droga krzyżowa. Podobnie adoracja Najświętszego Sakramentu 
czy odmawianie Liturgii Godzin.    

Kościół używa również wody święconej, kropi nią ciało, trumnę, grób… Wierzy się, że przynosi ona 
ulgę duszom zmarłych. Św. Teodoret z Cyru pisał: „Jak deszcz spokojny odświeża kwiaty, żarem słońca 
wysuszone, tak woda święcona orzeźwia kwiaty niebieskie, czyli dusze, w ogniu czyśćcowym gorejące”. 

Również dzwony, które dzwonią są pomocą dla tych dusz. Istnieją zwyczaje bicia w dzwony zaraz po 
śmierci parafianina. Dzwoni się również na pogrzebach, np. podczas procesji z kościoła na cmentarz. 

O. F. Spirago w swoim Katechizmie przytacza pewną opowieść. „Pewna niewiasta straciła jedynego 
syna i rzewnie wciąż go opłakiwała. Po jakimś czasie otrzymała sen. Widziała orszak młodzieńców 
pięknych, śpieszących do nieba. Jednak syna zobaczyła całkiem w tyle, daleko, nędznego, w 
przemokłych szatach. Gdy zaczęła nad nim ubolewać, rzekł z wyrzutem: Pożyteczniej byłoby, gdybyś 
dała za mnie jałmużnę lub ofiarowała za mnie Mszę św.”. Po przebudzeniu matka zaprzestała 
rozpaczliwego płaczu, a zaczęła gorliwą modlitwę i zamawianie Mszy św. za zmarłego.     

Stańmy się, Drodzy Bracia i Siostry, wspomożycielami dusz w czyśćcu cierpiących. Modlitwa za nich i 
nam wysłuży Boże błogosławieństwo. Zyskujmy sobie orędowników na całą wieczność! 

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis! 
Requiescant in pace. Amen. 



O kręgach czyścowych 
 
 
 

Mnogość kręgów czyśćcowych. 
 

 
KRĄG PRAGNIENIA  
 
Dusze tych, którzy żyli w grzechu nieczystym, którzy gasili pragnienia ciała 
w użyciu, zboczeniach i rozpuście — z pełną świadomością ohydy własnych 
czynów, rozmyślać tu muszą o dobrowolnym zamknięciu sobie drogi do 
źródła Wody Żywej... Pali je straszliwe, nieugaszone pragnienie czystości... 
Czują się brudne, skalane, niechlujne i męczy je dławiący wstręt do samych 
siebie. Pragnęłyby się obmyć, oczyścić, wypłukać z tego brudu — a wszystko 
wokół jest suche, gorące i wrogie. 
 
W tym Kręgu trwają dusze ludzi, którzy żyli zachciankami, mrzonkami, 
którzy ciągle szukali nowych wrażeń, nowych przeżyć, którzy wyszukiwali 
sobie pozy, nieszczęścia, pławili się w nich żyjąc tym, co sobie wymyślili, a w 
czym — jak im się zdawało — było im najbardziej “do twarzy". 
 

 
 
KRĄG ZWODNICZYCH NADZIEI 
 
Dusze ludzi, którzy w życiu nie dotrzymali słowa ani obietnic, którzy budzili próżną nadzieję u innych, 
którzy mieli mnóstwo dobrych postanowień, możliwości i porywów - a nigdy z niedbalstwa nie 
doprowadzali ich do końca, — którzy odkładali poprawę na później, tak samo, jak dobrą prawdziwą 
modlitwę - męczą się w tym Kręgu nadzieją rychłego wyzwolenia. 
 
KRĄG SAMOTNOŚCI 
 
Męczą się tu ci wszyscy, którzy za życia bezmyślnie szukali ruchu, gwaru i zabawy, i którzy dlatego 
nigdy nie mieli czasu zastanowić się nad wartością duszy; którzy trwonili drogocenny krótki okres życia 
ziemskiego na sprawy puste, błahe, bezwartościowe, a tym samym złe i grzeszne. 
 
KRĄG WIDZENIA NASTĘPSTW 
 
Niewypowiedzianie bolesny to Krąg! Przez rozdartą jakby zasłonę widzi dusza ziemię i najdalsze 
konsekwencje swoich złych uczynków i błędów. Widzi nieraz pracę całego swego życia w gruzach i wie 
już, że stało się to, dlatego, bo węgielnym jej kamieniem był grzech i występek. Widzi, jak każde 
odchylenie od praw Bożych mści się na dzieciach, wnukach i prawnukach. 
 
KRĄG GWARNEJ UDRĘKI 
 
W przeciwieństwie do Kręgu samotności znajdą się tu dusze tych, którzy za życia unikali czy gardzili 
ludźmi i nic im z siebie nie dali. 
 
KRĄG WŁAŚCIWEJ POKUTY 
 
Jest to Krąg najbardziej rozległy, jeśli to można tak określić, Krąg, przez który przejść będą musiały 
wszystkie dusze mające coś do odpokutowania. 
 
KRĄG OBOJĘTNY 
 
Jakąż ulgą, jakim szczęściem, jaką niepojętą łaską wydaje się duszy, kiedy wreszcie — po przejściu 
wszystkich właściwych jej pokucie Kręgów dostanie się tutaj!. To daje najlepsze pojęcie o stopniu 
poprzednich cierpień, że łaską wydaje jej się to, — że nic nie czuje. Wita ten Krąg, jak płynący 
ostatkiem sił rozbitek — wita zbawczą wyspę. 
 
Fulla Horak 


