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XXX
NIEDZIELA
ZWYKŁA

I czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18
Modlitwa pokornego przeniknie obłoki

Psalm:

Ps 34 (33)

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

II czytanie: 2 Tm 4, 6-9. 16-18
Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Ewangelia: Łk 18, 9-14

O Zaduszkach i duszach
w czyśćcu cierpiących
- str: 4-6

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Rok liturgiczny C/I

„Czyściec” - rysował Mikołaj

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 28 października: Święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zachęcamy, aby dzisiaj po Mszach św., zabrać ze sobą
obrazek z imieniem jednego/jednej z kandydatów do
bierzmowania, których obejmujemy swoją modlitwą na
czas przygotowań. Obrazki można otrzymać od młodzieży
przy wyjściu z kościoła.
2. Zapraszamy w tym tygodniu na ostatnie nabożeństwa
różańcowe.
3. Zapraszamy do szczególnej modlitwy za zmarłych w
listopadzie. W naszym kościele dostępne są specjalnie
przygotowane kartki wypominkowe. Wypełnione
czytelnie należy wrzucić do specjalnie przygotowanej
skrzyni przy obrazie Matki Bożej.
4. W piątek obchodzimy obowiązkową Uroczystość
Wszystkich Świętych. Msze św. tego dnia według
porządku
niedzielnego,
natomiast
w
sobotę
wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych –
zapraszamy tego dnia do udziału w Eucharystii o g. 8.00
lub 18.00 w dolnym kościele.

REDAKCJA
Redaktor naczelny
Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty
Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna
Tamowicz,
Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta
Małgorzata Migdał
Opracowanie graficzne Katarzyna Karczewska
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Piątek, 1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych
Sobota, 2 listopada: Wspomnienie obowiązkowe Wszystkich Wiernych Zmarłych

5. Przypominamy, że Nawiedzając z modlitwą kościół
lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w
Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar
dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając
określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od
1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne)
nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy
uzyskać raz dziennie.
6. Za tydzień Szkoła Maryi zaprasza na adorację z
modlitwą uwielbienia po wieczornej Mszy św.
7. Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę
wsparli swoją ofiarą działalność naszego biuletynu.
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych.

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

Z Ewangelii według św. Łukasza:
KOMENTARZ:
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi
przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi,
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w
tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A
celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu,
lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony".

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

Kto się uniża, będzie wywyższony, mówi Jezus.
To trudne słowa, bo niekiedy łatwo przychodzi
nam się uniżyć, lecz owo uniżenie wcale nie
prowadzi do wywyższenia. Czasem można zakładać
przed Bogiem maskę nędzarza, ale trudno pokazać
Mu swoją prawdziwą twarz i być pokornym.
Uniżenie, do którego wzywa nas Jezus, ma swoje
źródło w dziecięctwie Bożym. To postawa stanięcia
w prawdzie, która przywraca nam ludzką godność i
ostatecznie nas wywyższa. Najpierw trzeba
zobaczyć swoją wielkość daną przez Boga, a
dopiero potem małość. Prawdy o nas uczy nas
Eucharystia. Ona nas przemienia i pokazuje, że bez
niej jesteśmy bezradni.

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:

Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
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Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym
powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od
konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia
konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni
człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami.
Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga.
Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także
każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje,
iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył
ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy,
w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.

Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się
od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich Wiernych
Zmarłych) przypadającego na 2 listopada. Uroczystość
przypadająca na 1 listopada wyraża powszechne powołanie
do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia
nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy
są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących
w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech
stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy
ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności
(komunii) wyraża się świętych obcowanie.
Wspomnienie wszystkich świętych ma źródło w kulcie
męczenników. W rocznicę śmierci, która dla chrześcijan jest
dniem narodzin dla nieba, odprawiano na grobach
męczenników Eucharystię i czytano opisy męczeństwa.
Pamięć o tych, którzy krwią potwierdzili swoją wiarę, była
w pierwszych gminach chrześcijańskich pieczołowicie przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot posiadała spis
swoich męczenników, którzy przez sam fakt męczeństwa
stawali się bliskimi Chrystusa, dlatego ich wstawiennictwo
nabierało szczególnej mocy. Stopniowo do tych list
dopisywano imiona nie tylko męczenników, ale też innych
osób odznaczających się szczególną świętością. Pierwszym
świętym spoza grona męczenników był zmarły w 397 r. biskup
Marcin z Tours.
Dokończeni an stronie 3
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Poniedziałek 28.10.2019

Przed nami dni szczególne: uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Przez wszystkie
cmentarze przejdą znowu niezliczone rzesze ludzi.
Na grobach zapłoną znicze i pojawią się bukiety
kwiatów. Ten wzruszający świąteczny obraz jest
jednak jakby daleki od codziennej pamięci o zmarłych. Najczęściej przez 364 dni w roku ludzie
zajmują się swoimi sprawami, nie pamiętając o rocznicach czy imieninach zmarłych bliskich, natomiast 1 listopada jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki wszyscy przypominają sobie o zmarłych.
Całymi rodzinami wychodzą na cmentarze,
przynoszą ogromne ilości zniczy i kwiatów. To
piękne. Tylko czy pod tymi zewnętrznymi formami
pamięci - jak znicze, kwiaty, odwiedziny na
cmentarzu - nie kryje się więcej rutyny niż pamięci?

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew
spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem Zmarłych”, ale
przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do
świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego
dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych
zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu
przygotowują się do chwały nieba.

Tygodnik Parafialny

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:

Wszyscy Święci balują w niebie...

Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych
świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada.
Uroczystość Wszystkich Świętych winna być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal
każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku
świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie
większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu.
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8.00

1.
2.

18.00

1. ++ Stefania, Stanisław, Jerzy i Kazimierz o niebo
2. + Aneta SMOLEŃ 5 rocz. śm
3. Władysław i Wiesława WIĘCKOWSCY w 47 rocz. ślubu, o Boże bł. i opiekę M Bożej

Wtorek 28.10.2019
8.00

1.
2.

18.00

1. W intencji nowożeńców Zuzanna i Piotr w miesiąc po ślubie.
2.++ Braci i bratowe z rodziny PASTWA i GINTER
3.

Środa 30. 10. 2019
8.00

1. o wybawienie z czyśćca dla dusz tam cierpiących

18.00

1. + Bogusław NIEZNALSKI o niebo

2.
2.
3.

Czwartek 31.10. 2019
8.00

1.+ Ks. Dziubana, ks. Wojnickiego, ks. Kabata i ks. Pulczyńskiego o łaskę nieba

18.00

1. + Andrzej o niebo

2.
3.
2.

Piątek 1.11. 2019 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
18.00

++ Z rodziny HENIG, ZYGMUNTOWICZ, STROMSKICH i HOPPE
1.+ Elżbieta MARCZUK i ++ z rodziny MARCZUK i DOROSZUK
2. + Zenona JAWORSKA; rodzice Józef i Franciszka BORKOWSCY
1. za parafian o Boże błog. dla żywych oraz łaskę nieba dla zmarłych budowniczych i fundatorów tej świątyni
2. +Tatę Zbigniewa i ++ z rodziny z obu stron
+ Bronisław DOMINÓW / greg. 1/
+ Alfons 11 rocz. śm
+ +Anna i Feliks BORKOWSCY

Sobota 2. 11. 2019 DZIEŃ ZADUSZNY
8.00
18.00

1. ++ dziadków z obu stron: Gertruda, Józef, Berta, Jan i Anna.
2. + Bronisław DOMINÓW / greg. 2/
3. ++ rodzice i bracia z rodziny SZYMAŃSKICH i dziadków z obu stron.
1. + za wszystkich zmarłych z naszej parafii, aby dołączyli do grona zbawionych
2. ++ Bronisława, Stanisław, Stanisława i Józef oraz ++ z rodziny o niebo
3. + Rodzice: tata Stanisław KĘSKA i Joann, Jozef BROWARCZYK

Niedziela 3.11. 2019 XXX Niedziela zwykła
7.30
9.00
9.15
10.30
11.00
12.00
13.15
18.00

1.+ Gertruda i Władysław KRAKOWSCY
2. + Stanisław JANUSZ i Franciszek RYKACZEWSKI o radość życia wiecznego
1.+ Janina GÓRNA / greg. 1/
2. Za Wspólnotę Krwi Chrystusa naszej parafii
1.+ mąż Waldemar BENEDA 37 rocz. śm
2. Józef KRÓLIKOWSKI m-c po śm
1. ++ rodzice i dziadkowie z obu stron: Helena, Ryszard, Jadwiga, Leszek i Elżbieta o niebo
2.+ Dariusz o niebo
Za Jacka i Martę w m-c po ślubie o potrzebne łaski na wspólna drogę życia
1. + Joanna i Józef BROWARCZYK
2. + Jan SOŁTYS / greg.1/
1. + Bronisław DOMINÓW / greg.3/
2. + żona Danuta i rodzice z obu stron
W int. Daniela/on/ STELNIK i jego rodzinę o potrzebne łaski i zdrowie
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Ksiądz Jose Maniyangat ( ur.1949 r.) znany jest nie
tylko ze swoich zdolności uzdrowicielskich, lecz przede
wszystkim ze świadectwa jakie przedstawił po przeżyciu
śmierci klinicznej. W kwietniu 1985 roku bowiem jadąc
motocyklem, uderzył w niego rozpędzony jeep z nietrzeźwym kierowcą. W szpitalu potwierdzono zgon
księdza. W tym czasie kapłan widział się z Panem Jezusem,
a jego Anioł Stróż pokazał mu piekło i czyściec.
W dniu 2 listopada Kościół obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane również Dniem Zadusznym,
potocznie - Zaduszkami.

Czyściec
Prawda o istnieniu czyśćca została ogłoszona przez
Kościół jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 roku.
Na Soborze Trydenckim ( 1545- 1563) wydano dekret
o czyśćcu, a w nim uznanie dwóch prawd: o istnieniu
czyśćca jako pośmiertnej kary oraz o niesieniu pomocy
duszom czyśćcowym w skróceniu ich kar.
Katechizm Kościoła Katolickiego sformułował definicję
czyśćca następująco:
„ 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).

Święty Odylon, czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny ( Francja ) w 998 roku wprowadził po
raz pierwszy zwyczaj obchodzenia Dnia Zadusznego.
Początkowo praktykę tę przejęły klasztory benedyktyńskie, jednak szybko rozpowszechniła się ona w innych
zakonach i diecezjach. W Polsce początki obchodów Dnia
Zadusznego sięgają XII wieku, w ciągu następnych trzech
wieków zwyczaj ten przyjął się w całym kraju. W 1915
roku na prośbę opata- prymasa benedyktynów, papież
Benedykt XV zezwolił aby tego dnia każdy kapłan mógł
odprawić trzy Msze święte; w intencji polecanej przez
wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych oraz według
intencji Ojca świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do
8 listopada i odmówienie modlitw: „Ojcze Nasz” i „Wierzę
w Boga”, modlitwy w intencjach Ojca świętego np.”
Zdrowaś Mario” i modlitwy za zmarłych, np.” Wieczny
odpoczynek”, można uzyskać odpust zupełny dla Duszy
w Czyśćcu Cierpiącej.
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Święta siostra Faustyna w swoim Dzienniczku, tak
opisała czyściec:
„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.”

O czyśćcu tak napisał: „ Tutaj również jest siedem
stopni cierpienia i nieugaszony ogień. Ale jest dużo mniej
dotkliwy niż w piekle i nie było tam zarówno kłótni ani
walk. Głównym cierpieniem tych dusz jest ich
odseparowanie od Boga. Część z tych, którzy są w czyśćcu,
popełniło wiele grzechów śmiertelnych, ale zdążyli oni
pojednać się z Bogiem przed swoją śmiercią. I chociaż te
dusze cierpią, jednak cieszą się pokojem i zrozumieniem,
że pewnego dnia zobaczą Boga twarzą w twarz.
Miałem okazję porozumienia się z duszami w czyśćcu. Prosiły mnie za modlitwy za nie i aby powiedzieć
ludziom, żeby również się za nie modlili po to, by mogły
wejść do Nieba szybciej. Kiedy modlimy się za te dusze
otrzymujemy ich wdzięczność poprzez ich modlitwy, a kiedy wchodzą do Nieba, ich modlitwy stają się jeszcze
bardziej chwalebne.”

Oczyszczenie
Pobyt w czyśćcu związany jest z grzechami nieodpokutowanymi za życia i to od nich zależy długość i intensywność
cierpienia.
Długość: W książeczce Marii Simmy można przeczytać, że
jeden dzień ciężkiego czyśćca, to więcej niż dziesięć lat
lekkiego. Czas trwania pokuty też jest różny. Czas mierzony
w czyśćcu jest inny niż tu, na ziemi.
Ksiądz z Kolonii był w czyśćcu od roku 555 i miał tam być
do dnia Sądu Ostatecznego. Za życia dopuścił się wspólnie
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Wielka mistyczka i wizjonerka niemiecka bł. Anna
Katrzyna Emmerich (1774-1824) będąc jeszcze dzieckiem,
została zaprowadzona przez swojego Anioła Stróża do
czyśćca. Ujrzała tam „ wiele dusz, cierpiących intensywne
boleści i błagających o modlitwę za nie. Czyściec wydawał
mi się głęboką otchłanią...Jak bardzo zapomina się o tych
duszach, podczas gdy one pożądają żarliwie tylko pomocy!
Tam, w czyśćcu, widziałam dusze protestantów, którzyjakkolwiek w ich niewiedzy - żyli pobożnie, są oni całkowicie opuszczeni, nikt się za nie nie modli ( protestanci
negują istnienie czyśćca!); ich nieszczęście jest wielkie,
ponieważ nie mogą nic zrobić same dla siebie... Nie
zdołam oddać współczucia, jaki budzi we mnie widok dusz
czyśćcowych. Nie ma jednak nic bardziej pocieszającego
od kontemplacji ich cierpliwości oraz radości ze zbawienia
innych. Widziałam w tym miejscu także dzieci.”
Maria Simma ( 1915-2004) austriacka mistyczka w
swojej książeczce „Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”
napisała, że czyściec jest w wielu miejscach i dla każdego
wygląda różnie. Dusze, które zgrzeszyły przeciwko wierze,
nosiły na sercu ciemny płomień, a te, które zgrzeszyły
nieczystością, miały płomień czerwony. Każda dusza
karana jest stosownie do rodzaju przewinienia i afektu,
w jakim dopuściła się grzechu. Gwałtowność cierpień jest
też różna. Niektórzy cierpią tak, jak dzieje się to w pełnym
trudów życia na ziemi, i muszą czekać, by wolno im było
oglądać Boga.

z innymi zabójstwa św. Urszuli i jej towarzyszek, odszedł
od wiary, wielokrotnie złamał przysięgę małżeńską i znieważył liturgię. W święto Niepokalanego Poczęcia Maryi
zgłosił się do Marii Simmy prosząc o dobrowolne przyjęcie przez nią zastępczych cierpień. Był w najniższym kręgu
czyśćca. Bóle jakich doświadczała prze cały tydzień były
bardzo silne, miała odczucia rozrywania jej ciała, wbijania
sztyletów i tępego żelastwa. Dzięki jej cierpieniom ksiądz
z Kolonii został wyzwolony z czyśćca.
Dokończenie na stronie 6
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Dokończenie ze strony 5

Inna dusza czyśćcowa poprosiła Marię Simmę, aby
zgodziła się za nią cierpieć. Gdy ta zapytała, co ma robić,
dusza jej odpowiedziała: „ Przez trzy godziny będziesz czuła
silne bóle całego ciała, ale po ich upływie możesz wstać i zabrać się do pracy jakby nigdy nic. W ten sposób ujmiesz mi 20
lat czyśćca.”
Wizjonerka opisała te cierpienia następująco:
„ Zgodziłam się i ogarnął mnie ból tak straszny, że ledwo
zdałam sobie sprawę, gdzie jestem, chociaż pamiętałam cały
czas, że przyjęłam ten ból na siebie,jako pokutę za duszę i że
ma on trwać trzy godziny. Potem pomyślałam, że te trzy
godziny chyba już dawno minęły, że to trwa raczej trzy dni,
jeśli nie trzy tygodnie. Kiedy już było po wszystkim i sprawdziłam na zegarku, okazało się, że to trwało rzeczywiście trzy
godziny.”
Siostra Faustyna Kowalska opisuje w swoim Dzienniczku,
że Pan Jezus dał jej odczuć iż jest winna jeden dzień ognia
czyśćcowego. Mogła wybierać : jeden dzień czyśćca, czy
cierpieć wiele przez pewien czas na ziemi. Chciała wybrać
obie męki, lecz Chrystus zgodził się tylko na jedną. Cierpiała
zatem tu na ziemi do końca życia, aby pójść po śmierci
bezpośrednio do Nieba ( Dz.36).
Intensywność:
Św.Tomasz z Akwinu pouczał: „ Najmniejsze cierpienie
w czyśćcu przewyższa największe cierpienie na ziemi.”
Słowa św. Augustyna są również potwierdzeniem
ogromu cierpień jakie doświadczają dusze czyśćcowe-” Ból
tego ognia przechodzi daleko wszystko, co możecie sobie
wyobrazić- nawet jeśli cierpi się go tylko przez chwilę.”
A św. Jan Maria Vianney, tak pisze: „ Ogień w czyśćcu
jest ten sam co w piekle; różnica na tym tylko polega, że nie
jest wieczny.”
Św. Cezary z Arles ostrzegał: „ Ktoś mógłby powiedzieć:
cóż mnie obchodzi oczekiwanie w czyśćcu, skoro któregoś
dnia doczekam się życia wiecznego w niebie! Niech nikt tak
nie mówi, bracia, ponieważ ów ogień oczyszczający będzie
dużo bardziej nieznośny aniżeli wszystkie cierpienia, o jakich
można pomyśleć, jakie można ujrzeć i jakich doświadczyć na
tym świecie! Zwłaszcza zaś będzie tak w przypadku cierpień za
grzechy śmiertelne najcięższe, jak świętokradztwo, zabójstwo,
sodomia, cudzołóstwo, oszczerstwo, fałszywe świadectwo,
kradzież, pycha, zazdrość, wielki gniew, pijaństwo z wszetecznymi orgiami.” Święty ostrzega też przed grzechami
powszednimi, które przysparzają również męki czyśćcowe.
Na podstawie rozmów z duszami czyśćcowymi Maria
Simma opisała w swojej książeczce grzechy karane w czyśćcu
najsurowiej. Należą do nich grzechy przeciwko miłości,
oszczerstwa, zniesławienie, zawziętość, kłótnie wynikające z
chciwości i zazdrości. Ostrzega przed potępieniem i wyśmiewaniem ludzi, obmawianiem i niesprawiedliwym osądem.
Przed pychą i brakiem pojednania i wybaczania innym.
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Oto przykład:
Pewien mężczyzna napisał w liście do Marii Simmy, że
jego żona zmarła przed rokiem i od tej pory słyszy w nocy
hałasy w pokoju. Pytał, czy mogłaby przyjechać i sprawdzić, co się dzieje. Wizjonerka przyjechała i w nocy oprócz
wielkiego rumoru, zobaczyła odrażającego gada owiniętego wokół zwierza i duszącego go. Potem pojawiła się
inna dusza czyśćcowa i powiedziała, że tamta kobieta nie
jest potępiona, lecz ma najcięższy czyściec, jaki w ogóle
istnieje. Wytłumaczyła, dlaczego. Owa kobieta przez długie
lata żyła we wrogości z inną kobietą. To ona była winna
zaistniałej sytuacji. Druga kobieta wyciągała rękę na zgodę,
lecz ta ją odpychała. Nawet już podczas ciężkiej choroby,
odmówiła pojednania i tak umarła.
Pan Bóg za jej postępowanie, które jest zaprzeczeniem miłości bliźniego, ciężko ją ukarał.
Akty bezinteresownej miłości do drugiego człowieka
czynione za życia, czynią Boży Sąd miłosiernym, oddalając
sprawiedliwość.
Tak było w przypadku zabitego przez lawinę młodego
chłopaka, o którym pisała Maria Simma w „Moich przeżyciach z duszami czyśćcowymi” :
- „Było to w roku 1954 podczas wielkiej lawiny. Dwudziestoletni chłopak, który mieszkał w domu nie zagrożonym przez lawinę, usłyszał w nocy wołanie o ratunek.
Wstał natychmiast i chciał od razu biec na pomoc. Matka
go jednak powstrzymywała mówiąc, że teraz czas by inni
pomagali i że tam, gdzie schodzi lawina, jest bardzo
niebezpiecznie.
Jednak młody człowiek nie pozwolił się zatrzymać,
pobiegł w kierunku głosów, sam jednak został przez lawinę
zagarnięty i zginął. Już następnej nocy przyszedł do mnie
i prosił, aby odprawiono za niego trzy Msze święte.
Jego bliscy dziwili się, że miałby tak szybko zostać
wybawiony, ponieważ za życia nie był zbytnio religijny.
Jednak chłopak ten wyjawił mi, że ponieważ zginął
w służbie bliźnich, Pan Bóg był dla niego tak łaskawy. Nie
mógłby mieć szczęśliwszej śmierci.”

Tak jak w górach nie da się wejść, będąc obciążonymi rzeczami, podobnie i w życiu trzeba pozbyć się tego, co
zbędne. To także tajemnica misji: aby wyruszyć, trzeba zostawić, aby głosić, trzeba wyrzeczeń. Wiarygodne
przepowiadanie nie polega na pięknych słowach, ale na dobrym życiu: życiu służby, które potrafi wyrzec się
wielu rzeczy materialnych, pomniejszających serce, czyniących obojętnymi i zamykających w sobie; życiu
oderwanym od bezużyteczności, pomniejszających serce i znajdującym czas dla Boga i dla innych ludzi.
Możemy zadać sobie pytanie: jak przebiega moja wspinaczka? Czy potrafię wyrzec się ciężkiego i bezużytecznego balastu doczesności, aby wyjść na górę Pana?
Dokończenie ze strony 2
Początki święta sięgają IV w. W Antiochii czczono
wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach, których
wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. W Rzymie w VII wieku papież Bonifacy IV poświecił dawny Panteon
i uczynił go kościołem ku czci Bogurodzicy oraz wszystkich
Męczenników. Polecił przy tej okazji umieścić tam kamienie
przywiezione z katakumb chrześcijańskich męczenników. Historycy przekazują, iż przywieziono wtedy aż 28 pełnych wozów. Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie święto
Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono kult „wszystkich doskonałych Sprawiedliwych”.

Obchody przeniesiono z 13 maja na 1 listopada.
Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem
rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę.

Listopadowa data była już znana w Irlandii oraz
Anglii a od VIII w. rozprzestrzeniło się w całej Europie. Po
ostatniej reformie liturgii teologowie podkreślają, że
„uroczystość obejmuje nie tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli
doskonałość, a zatem także zmarłych krewnych i przyjaciół”.

Niniejsze przykłady wskazują, że dobro zawsze jest
wynagradzane, a zło - karane.
Warto więc być miłosiernym i czynić dobre uczynki
względem bliźnich. Dobre uczynki, te bezinteresowne, bez
oczekiwania zapłaty, wyjednują nam Boże miłosierdzie
i stają się przepustką do nieba.
Maria Rusiecka
W kolejnym numerze: Jak pomagać skutecznie
duszom czyśćcowym.
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