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Wstęp

Nauka o czyśćcu nie istnieje w żadnej chrześcijańskiej denominacji 
poza Kościołem katolickim. Słowa określającego rzeczywistość, o któ-
rej tu mowa, nie znajdziemy w Biblii. Można by wysnuć hipotezę, że 
czyściec to rzeczywistość, której istnienie wierzący wyczuwali od sa-
mego początku chrześcijaństwa, czemu dawali wyraz w praktykach 
modlitewnych ofiarowywanych za zmarłych. Wypada tu powiedzieć 
o autentycznym sensus fidei ludu Bożego, co Katechizm ujmuje na-
der precyzyjnie: „Ogół wierzących… nie może zbłądzić w wierze i tę 
swoją szczególną właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł 
wiary całego ludu” (KKK 92).

Właściwie należałoby stwierdzić, iż doktryna o czyśćcu formo-
wała się oddolnie w chrześcijańskiej myśli teologicznej, a poszukiwa-
nia odpowiedniej koncepcji stanu pośredniego zajęły kilka wieków. 
Ciekawym opracowaniem, które warto tu przywołać, jest książka 
Narodziny czyśćca autorstwa Jacques’a Le Goffa1. Wprawdzie autor 
bardzo racjonalizuje swoją opinię na temat czyśćca, konkludując, że 
ta rzeczywistość została wymyślona jako odpowiedź na konkretne 
potrzeby wiernych, niemniej jego publikacja ma duży walor poznaw-
czy. Twórca przeprowadza genezę katolickiej wizji przyszłego losu 
człowieka, ale swoim opracowaniem pozwala spojrzeć na tę kwestię 
w szerszej perspektywie. Dokonuje on analizy idei miejsca pośred-
niego w kontekście religijnym z uwzględnieniem różnych wyznań. 
Z kolei na poziomie kulturowym poszukuje odniesień do życia po-
zagrobowego, a badając uwarunkowania środowiskowe średniowie-
cza, ukazuje analizowany temat w ujęciu społecznym.

1 J. Le Goff, Narodziny czyśćca, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1997.
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Ludzie w różnych systemach filozoficznych i na gruncie rozma-
itych religii oraz wierzeń usiłowali odpowiedzieć na pytanie o przy-
szły los, o to, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Opisując nie-
znane rzeczywistości, niejednokrotnie szukano właściwych słów lub 
obrazów, aby je wyrazić. Przykładem może być wizerunek ognia, 
obecny zarówno w starożytnych Indiach, jak i na chrześcijańskim 
Zachodzie. Pomimo różnych interpretacji dla wielu z nich stanowi 
on wspólny element.

W starożytnych Indiach znane były trzy drogi czekające na zmar-
łych, nie mówiono jednak o sądzie. Jeden z tych szlaków prowadzić 
miał przez ogień, ponieważ ciała zmarłych były palone. Ci, którzy 
na to zasłużyli, zdążali do „światów brahmana”, by tam zamiesz-
kać na zawsze.

W wierzeniach irańskich pozagrobowy los człowieka jest nato-
miast powiązany z idą ognia. Spotykamy się tu z dwoistością przy-
szłej egzystencji człowieka, czyli ideą „raju” i „piekła”. Świat ziem-
ski połączony jest z niebem za pomocą mostu, który zmarły musi 
przebyć, przechodząc „próbę siły i zręczności, mającej także pewną 
wartość moralną”2. Gdy uczynki mają taką samą wagę po stronie zła, 
co i dobra, wówczas mowa o miejscu pośrednim – rodzaju czyśćca. 
Nie można go jednak rozumieć w znaczeniu katolickim, choć cechą 
łączącą staje się czasowe trwanie jednego i drugiego.

Bardzo bogatą perspektywę przyszłego losu człowieka znajduje-
my w wierzeniach egipskich, choć próżno w nich poszukiwać cech 
stycznych z katolickim, czy w ogóle z chrześcijańskim, punktem wi-
dzenia. Można jednak przypuszczać, że przedstawiany tam okrutny 
los pośmiertny człowieka mógłby w jakiś sposób znaleźć elementy 
spójne z dawniejszym spojrzeniem na czyściec, a zwłaszcza ze śre-
dniowiecznymi wyobrażeniami o cierpieniach w nim3.

Jeśli zaś chodzi o judaizm, to nie ma w nim elementów zbież-
nych z katolicką koncepcją. Wyjątek stanowi Druga Księga Macha-

2 Tamże, s. 22−26.
3 Por. tamże.
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bejska, zawierająca fragment mówiący o modlitwie za zmarłych 
(2 Mch 12, 45). Można też przywołać słowa proroka Jeremiasza, któ-
rych interpretacja akcentuje pragnienie oddalających się od Boga: 

„Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili 
źródło żywej wody, Jahwe…” (Jr 17, 13). To swoiste łaknienie znajdzie 
swój obraz w opowieści Chrystusa o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 24), 
a także w wizji Świętej Perpetui dotyczącej miejsca ochłody, które-
go początkowo pozbawiony był jej zmarły brat, a które dzięki mo-
dlitwie stało się jego udziałem4.

Judaizm dopiero w dwóch pierwszych wiekach koegzystencji 
z chrześcijaństwem precyzuje, że Szeol to miejsce pośrednie, w od-
różnieniu od „miejsca wiecznych kar – Gehenny, lub również wiecz-
nych zadośćuczynień – Edenu”5.

Poszukiwania na temat czyśćca w chrześcijańskiej teologii w dużej 
mierze są sprowokowane potrzebą udzielenia odpowiedzi na pyta-
nie: Co stanie się po śmierci z tymi, którzy nie odwrócili się od Boga, 
ale jednocześnie nie byli na tyle nieskazitelni, by oglądać Go twarzą 
w twarz zaraz po śmierci? W pierwszej kolejności odpowiedź przy-
niosło życiowe doświadczenie wierzących, którzy odczuwali potrzebę 
niesienia duchowej pomocy swoim bliskim zmarłym. W niejednym 
indywidualnym doświadczeniu dusze te potwierdzały skuteczność 
udzielonej im pomocy6.

W praktyce pastoralnej wyraźnie dochodzi do głosu problema-
tyka przyszłej egzystencji człowieka, zwłaszcza w obliczu masowego 
zabijania nienarodzonych, a także coraz poważniejszego problemu 
eutanazji. Dzisiejsze możliwości komunikacji pozwalają na bardzo 
szybki przekaz i rozpowszechnianie różnorakiej wiedzy, także tej, 
która cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców i dotyczy za-
światów. W nurcie publikacji związanych z tą tematyką należałoby 

4 Tamże, s. 35.
5 Tamże, s. 46.
6 Por. V. Schauber, H. M. Schindler, Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002, 

s. 185.
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wspomnieć znane od wielu lat pozycje, takie jak: Moje przeżycia 
z duszami czyśćcowymi M. Simmy; Przedziwne sekrety dusz czyść
cowych siostry Emmanueli; Trafiona przez piorun G. Polo; Tajem
nice czasów ostatecznych bł. Anny Katarzyny Emmerich; Niebo 
istnieje naprawdę T. Burpo; Święta Pani F. Horak; Dzienniczek św. 
Faustyny Kowalskiej.

Niniejsza praca powstała w całym zarysowanym wyżej kontekście 
na gruncie komunikacji religijnej, która jest tu rozumiana jako dzia-
łalność duszpasterska, przepowiadanie Kościoła, a zarazem przekaz 
istotnych treści mających za swe źródło Objawienie Boże i teologicz-
ną refleksję nad nim. Jeszcze dokładniej ujmując, rozprawa skupia się 
na treściach eschatologicznych, przepowiadaniu prawdy o czyśćcu.

Celem podejmowanych tu dociekań naukowych jest poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób prawidłowo mówić o czyśćcu 
w przepowiadaniu Kościoła? Formalne określenie przedmiotu badań 
zostało ujęte w tytule pracy jako „problematyka czyśćca”. Chodzi tu 
o ukazanie różnorakich aspektów analizowanej rzeczywistości, ta-
kich jak: motywy jej istnienia, próby definiowania i opisu, kwestie 
kar czy cierpień czyśćcowych, czasu i miejsca oraz szeroko rozumia-
nej pomocy Kościoła dla zmarłych w czyśćcu. Cała uwaga skupia się 
na przepowiadaniu Kościoła, które, jak wiemy, może się dokonywać 
w różnych wymiarach. Jednym z nich jest homilia.

Współczesna typologia przepowiadania kościelnego jako zasadnicze 
kryterium podziału uznaje odniesienie do sprawowanej liturgii, głów-
nie Eucharystii. (…) Homilia – to jednostka przepowiadania związa-
na ze sprawowaną liturgią tak ściśle, że stanowi jej integralną część ze 
wszystkimi formalno-treściowymi tego konsekwencjami. Kazanie – to 
jednostka przepowiadania niezwiązana ściśle ze sprawowaną liturgią 
(konferencja rekolekcyjna, nauka stanowa, mowa pogrzebowa…) ze 
wszystkimi formalno-treściowymi tego konsekwencjami7.

7 Cyt. za: D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 
1996, s. 12. 
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Zostaną tu więc przywołane teksty homilii. Zbadamy zatem przepo-
wiadanie prawdy o czyśćcu, ograniczając zakres badań do Kościoła 
na gruncie polskim, stąd też w tytule pracy sugestia o przepowia-
daniu rozumianym jako to, które jest praktykowane w Polsce i do-
konuje się w języku polskim. W zakres naszych poszukiwań wej-
dą badania w kwestii odnalezienia korelacji środków językowych 
z przepowiadaniem czyśćca.

Teksty analizowanych homilii pochodzą z okresu od Soboru 
Watykańskiego II do chwili obecnej. Sobór nadał nowe kierunki 
Kościołowi przez zapoczątkowanie reformy liturgicznej i nowych 
nurtów refleksji teologicznej, także na gruncie przepowiadania sło-
wa Bożego. W kwestii głoszenia Bożego Objawienia, zaakcentował 
też zaproszenie człowieka do współpracy z Bogiem, dzięki czemu 
został zauważony relacyjny i komunikacyjny charakter Objawie-
nia (KO 2–6).

Nie istnieją obszerne opracowania, które traktowałyby o prze-
powiadaniu rzeczywistości czyśćca, niemniej jednak można wspo-
mnieć publikację, która wnosi pewien przyczynek do refleksji nad 
podejmowanym zagadnieniem. Mowa tu o książce: Prawdy wiary 
w przepowiadaniu pod redakcją W. Przyczyny. W artykule Jak mó
wić o czyśćcu? Z. Kijas zawarł bardzo trafne wskazówki odnoszą-
ce się do głoszenia prawdy o istnieniu pośmiertnego oczyszczenia. 
Cenne są również publikacje, które dostarczają bogatej refleksji na 
temat przepowiadania: Z. Grzegorskiego Homiletyka kontekstu alna8; 
W. Przyczyny Jak głosić prawdy wiary9; H. Sławińskiego Liturgicz
ne przepowiadanie słowa Bożego jako jedno z naczelnych zadań po
sługi kapłańskiej10. Nie można też w tym miejscu pominąć książki 
K. Müllera: Homiletyka na trudne czasy11, w której autor komplek-
sowo przedstawia i analizuje powyższe zagadnienie.

8 Kraków 2002.
9 W: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Kraków 2002, s. 7–22.
10 „Kieleckie Studia Teologiczne” 1 (2002) cz. 2, s. 158–171.
11 Przeł. M. Mijalska, Kraków 2003.
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Podjęte w tej pracy badania opierają się na dwóch zasadniczych 
rodzajach źródeł. Pierwsze z nich to Pismo Święte i dokumenty ma-
gisterium Kościoła, w których poruszany jest problem przyszłego 
losu człowieka, a także homilie na Dzień Zaduszny, opublikowane 
w trzech periodykach homiletycznych: Współczesna Ambona, Ma
teriały Homiletyczne oraz Biblioteka Kaznodziejska. O wyborze tych, 
a nie innych periodyków zadecydowało to, że są one ogólnodostępne 
i powszechnie znane wśród kaznodziejów w Polsce. Przeprowadza-
jąc kwerendę źródeł, autor próbował początkowo odnaleźć w roku 
liturgicznym miejsca, do których zostały przyporządkowane tek-
sty biblijne sugerujące istnienie czyśćca. Nie udało się jednak w ten 
sposób nagromadzić materiału w ilości wystarczającej do badań. 
W każdym jednak roczniku, poza nielicznymi wyjątkami, dostęp-
ne były teksty homilii na Dzień Zaduszny. Przebadano 168 kazań 
opublikowanych przez 112 autorów. Dało to możliwość wyciągnię-
cia obiektywnych wniosków w badanej kwestii, stąd sformułowanie 
w tytule pracy polskie przepowiadanie.

Pewną trudnością w przekazie homiletycznym okazały się z jed-
nej strony subtelne, a przecież precyzyjne rozróżnienia w naucza-
niu Kościoła dotyczące na przykład winy i kary, odpuszczenia win 
i zadośćuczynienia, a z drugiej strony złożone definicje prostych 
stwierdzeń, czego przykładem jest definiowanie odpustu jako da-
rowania „wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już 
co do winy” (KPK 992).

Druga zaś grupa źródeł zawiera publikacje o tematyce eschato-
logicznej, pisma mistyków i świętych, a także świadectwa i relacje 
różnorakich wizjonerów. Jest jeszcze jedna grupa źródeł, do której 
należy zaliczyć słowniki biblijne i teologiczne, a także słowniki, lek-
sykony i opracowania z płaszczyzny językowej.

W poniższych badaniach została wykorzystana metoda para-
dygmatu pastoralnego. Całość opracowania, poza wstępem i zakoń-
czeniem, składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym z nich, który stanowi część kryteriologiczną, zostały 
ukazane źródła katolickiej nauki o czyśćcu i istota doktryny magi-



sterium na ten temat. Wskazano teksty biblijne sugerujące istnienie 
stanu pośredniego oraz skonfrontowano naukę Kościoła o czyśćcu 
z wizją przyszłego losu człowieka według chrześcijan innych wyznań.

Drugi rozdział, jako etap kairologiczny tych naukowych dociekań, 
jest próbą analizy homilii od strony treści. Ukazuje, jak czyściec jest 
definiowany, jak głosiciele homilii postrzegają motywy jego istnienia 
i w jaki sposób prezentują inne aspekty rzeczywistości czyśćcowej, 
takie jak: pokuta czyśćcowa, jej miejsce i czas trwania oraz pomoc 
ze strony Kościoła dla przebywających tam dusz.

W rozdziale trzecim zostaje poddany analizie język głoszenia 
prawdy o czyśćcu, co pozwala opisać styl badanych homilii oraz 
ukazać stosowane przez homilistów figury retoryczne. Owoce tych 
dociekań poparto odnośnikami do materiału źródłowego. Tematyka 
tego rozdziału mieści się także w etapie kairologicznym.

Czwarty rozdział ukazuje aktualny stan polskiego przepowia-
dania prawdy o czyśćcu, najpierw od strony pozytywnej zawartości 
teologicznej homilii, a następnie pod względem nadużyć i braków. 
Poddając krytycznej ocenie przebadany materiał homilijny, przeko-
namy się, że nauczanie o czyśćcu w większości wypadków jest nie-
aktualne, jeśli chodzi o współczesne osiągnięcia refleksji teologicznej 
w tym przedmiocie. To generalne spostrzeżenie pozwoli na etapie 
prakseologicznym badań wysunąć postulaty w dziedzinie przepo-
wiadania prawdy o czyśćcu12.

Praca wypełnia lukę w polskich badaniach dotyczących czyść-
ca, bo zainteresowanie tą problematyką jest bardzo żywe, a niewie-
lu teologów zajmuje się analizą przekazu tego nauczania Kościoła 
do wiernych.

12 Por. H. Sławiński, Homiletyka w dobie nowej ewangelizacji, „Acta Facultatis 
Theologicae Universitatis Comenianae” 8 (2011) č. 2, s. 16.
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1 . Czyściec 

w nauczaniu Kościoła

W Piśmie Świętym nie spotykamy się bezpośrednio z terminem czyś
ciec13. Teologia katolicka zawiera jednak wiele refleksji dotyczących 
pośmiertnego losu człowieka. Przez lata podejmowano wiele prób 
określenia tej rzeczywistości, które zaowocowały różnymi wypowie-
dziami magisterium Kościoła.

Jednym z najbardziej uroczystych sformułowań prawdy o czyśćcu 
jest orzeczenie Soboru Trydenckiego14. Chociaż prawdy o istnieniu 
czyśćca nie da się udowodnić jedynie argumentami biblijnymi, to 
jednak wiele fragmentów Pisma Świętego, w sposób mniej lub bar-
dziej aluzyjny, suponuje istnienie bliżej nieokreślonego stanu pomię-
dzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Nie bez znaczenia pozostaje też 
rozumienie tych tekstów przez ojców Kościoła. Niejednokrotnie to 
właśnie ich poszukiwania tworzyły swoistą tradycję interpretacji 
określonych perykop, co jest istotne dla poniższych rozważań nad 
kwestią źródeł nauki o czyśćcu. Na tej tradycji, dotyczącej interpre-
tacji konkretnych fragmentów Biblii, opiera swoje nauczanie Kościół, 
który podejmuje prawdę o istnieniu czyśćca zarówno w wypowie-

13 Por. A. Skwierczyński, Miłość oczyszczająca. Współczesna interpretacja kato
lickiej nauki o czyśćcu, Warszawa 1992, s. 16; zob. H. Szmulewicz, Po tamtej stronie ży
cia. Zarys eschatologii, Tarnów 2003, s. 75; zob. W. Życiński, Śmierć i co po niej? Zarys 
eschatologii, Kraków 1995, s. 63.

14 Czyśćcem zajmowały się wcześniej dwa średniowieczne sobory: Lyoński (1274) 
i Ferraro–Florencki (1439–1443); zob. J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 
2000, s. 199–200.
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dziach soborowych, jak i w stanowiskach papieży (nie wykluczając 
nam współczesnych).

Prawdą o czyśćcu zajmowali się teologowie różnych epok. Stano-
wi ona także istotne zagadnienie ekumeniczne, bowiem pośmiertny 
los człowieka jest także przedmiotem refleksji innych religii. Poniż-
sze opracowanie ma za zadanie przybliżyć to, co w tym miejscu zo-
stało ogólnie zarysowane.

Na początku tego rozdziału zostały przywołane źródła nauki 
o czyśćcu, a następnie jest mowa o jej praktycznych przejawach 
w liturgii i modlitwie Kościoła. W dalszej kolejności omówiono isto-
tę doktryny czyśćca w teologii katolickiej, a także przykłady nieka-
tolickiej refleksji nad przyszłym losem człowieka.

1.1. Źródła nauki o czyśćcu

Rzeczywistość nazywana czyśćcem jest nieodłącznie obecna w świa-
domości chrześcijan. Trudno ją ściśle określić, dlatego termin czy
ściec pojawia się dość późno. Użyty po raz pierwszy w XII wieku, 
zostaje zdefiniowany jako teologiczna prawda wiary Kościoła w wie-
ku XIII15. Ma to związek z niełatwą interpretacją tekstów biblijnych, 
które właściwie tylko sugerują istnienie stanu egzystencji duszy po-
między śmiercią a zmartwychwstaniem. Próby interpretacji tekstów 
biblijnych przez ojców Kościoła stanowią pomost pomiędzy źródła-
mi i intuicją chrześcijan a oficjalnym nauczaniem Kościoła.

Poniżej omówiono kolejno: etymologię samego określenia czy
ściec, odniesienia do czyśćca zawarte w Starym i Nowym Testamen-
cie, wypowiedzi ojców Kościoła o czyśćcu oraz nauczanie magiste-
rium Kościoła.

15 Por. Z. J. Kijas, Niebo, Czyściec, Piekło, Kraków 2010, s. 299 i 328.
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1.1.1. Etymologia

Słowo czyściec pochodzi od łacińskiego określenia purgatorium, co 
z kolei znajduje swoje źródło w słowie purus – czysty16. Ma ono 
oznaczać tzw. stan pośredni albo trzecie miejsce, rozumiane jako 
sytuacja, w której dusza trwa pomiędzy śmiercią a sądem ostatecz-
nym17. Jest to również w jakimś sensie nawiązanie do tego, co dla 
Greków oznaczało określenie Hades, a ściślej: Tartar (tartaros) – naj-
niższa część Hadesu i jednocześnie miejsce odbywania najcięższych 
pokut przez skazańców18.

Słownik Języka Polskiego nazywa czyściec „miejscem okreso-
wej kary pozagrobowej”19. Encyklopedia Katolicka definiuje zaś 
tę przestrzeń jako „przejściowy proces doskonalenia się człowieka 
po śmierci”20. Inaczej mówiąc, jest to stan umożliwiający zbawie-
nie duszy, która ze względu na skutki grzechów potrzebuje pełnego 
oczyszczenia, by móc zjednoczyć się z Bogiem21.

Najstarszą próbę nazwania stanu pośredniego konkretnym ter-
minem znajdujemy u Tertuliana (zm. 220). Używa on słowa refrige
rium, które ma dla niego dwojakie znaczenie: „szczęście dusz ocze-
kujących (…) powrotu Chrystusa na łono Abrahama i jednocześnie 
ostateczne szczęście w raju”22. Termin ten nabiera później znacze-
nia wyrażającego ostateczną szczęśliwość, przeznaczoną wybranym 
przez Boga, i jest o tyle ważny, iż określa raczej stan duszy niż miej-
sce, w którym ona miałaby przebywać. Tertulian zakłada, że istnieje 

16 Por. Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, 
red. H. Witczyk, Kielce 2000, s. 156. 

17 Por. J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., Warszawa 1997, s. 9.
18 Por. Z. J. Kijas, Niebo…, dz. cyt., s. 534–535. 
19 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska i Z. Łempicka, 

Warszawa 1968, s. 102.
20 K. Strzelecka, Czyściec, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bień-

kowski, F. Gryglewicz, t. 3, Lublin 1985, kol. 939–942.
21 Por. tamże, kol. 939.
22 J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 54.
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szczególna odmiana refrigerium, a mianowicie refrigerium interim, 
czyli rodzaj stanu „ochłody pośredniej”, przeznaczonego dla ocze-
kujących po śmierci dnia sądu ostatecznego. Rozróżnia więc zatem 
dwa rodzaje refrigerium. Takie spojrzenie jest jednak odmienne od 
definicji czyśćca w rozumieniu katolickim. W refrigerium dusza nie 
podejmuje żadnej aktywności – to bierne czekanie do dnia zmar-
twychwstania, natomiast w czyśćcu dusza doświadcza kar oczysz-
czających i znajduje się w nim aż do skończenia pokuty23. W opisie 
najstarszej znanej wizji, pochodzącej od św. Perpetui24 i mówiącej 
o stanie pośrednim, posłużono się właśnie słowem refrigerium25 
dla wyrażenia istoty stanu duszy po śmierci. W tym samym kręgu 
terminologicznym znajdujemy się, czytając apokryf Dzieje Pawła 
i Tekli. Tekla, modląc się za zmarłego męża, prosi dla niego o refri
gerium interim26.

Koncepcja czyśćca jako „miejsca oczyszczenia” powstaje na grun-
cie filozofii greckiej i myśli zaczerpniętych z pogańskich wierzeń, 
w których kary zsyłane przez bogów na człowieka mają charakter 
pedagogiczny i oczyszczający27. Zgodnie z założeniami powyższej 
teorii nauczali: Klemens Aleksandryjski (zm. ok. 215) i Orygenes 
(zm. 253/254). Pierwszy z nich był prekursorem wprowadzenia po-
działu na dwa rodzaje kar, które spotykają grzeszników. Drugi zaś 
sugerował, że człowiek musi przejść oczyszczenie, bo każdy w pew-
nym stopniu jest zabrudzony grzechem28. W ten sposób Orygenes 

23 Por. tamże, s. 54–55. 
24 V. Schauber, H. M. Schindler, Ilustrowany…, dz. cyt., s. 185. Święta Perpetua 

poniosła męczeńską śmierć 7 marca 202 roku, gdy odmówiła złożenia ofiary pogań-
skim bożkom.

25 J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 57, „ujrzałam to miejsce, które już widziałam, 
i Dinokratesa z ciałem już czystym, pięknie odzianego i orzeźwionego (refrigerantem)”. 

26 Por. L. Vouaux, Les Apocryphes du Nouveau Testament. Les Actes de Paul et ses 
letters apocryphes, Paris 1913.

27 Por. J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 59–60.
28 Por. Orygenes, In Exodum, homilia 6, PG, 13, 334–335; In Leviticum, homilia 

9, PG, 12, 519. 
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stał się „autorem” dzisiejszego rozumienia rzeczywistości czyśćca 
w teologii katolickiej29.

Po raz pierwszy łacińskiego słowa purgatorium miał użyć biskup 
Lavardin, Hildebert (zm. 1133)30 w XII wieku. Badając niuanse języ-
kowe, nie można utrzymać w mocy tego przekonania31. Po dogłęb-
nych poszukiwaniach okazuje się, że termin ten można odnaleźć we 
wcześniejszych źródłach, jak chociażby w tekście homilii na wspo-
mnienie św. Mikołaja, głoszonej przez Piotra Damianiego (zm. 1072). 
Warto zwrócić uwagę, iż dokumentowi zarzuca się nieautentyczność, 
jeśli chodzi o autorstwo. Istnieją również hipotezy przypisujące ter-
min purgatorium św. Bernardowi, a teksty, w których to słowo się 
pojawia, można datować w przybliżeniu na rok 117032. Jednak po 
wnikliwych analizach źródeł wydaje się, że:

(…) termin purgatorium najwcześniej pojawił się niedługo po 1170 
roku u cystersa Mikołaja z Clairvaux, a także u benedyktyna Miko-
łaja z St. Albans i u świeckiego mistrza szkoły Notre-Dame w Paryżu, 
Piotra Comestora33.

Aby zrozumieć powyższy wywód, należy się odwołać do kilku okre-
śleń wyrażających rzeczywistość czyśćca funkcjonujących przed 
rokiem 1170. W późniejszych redakcjach obecność tego terminu 
mogła być konsekwencją korekty dokonanej przez kopistów. Sło-
wo purgatorium pojawia się w formie rzeczownika najprawdopo-
dobniej po roku 1170. Wcześniej tę samą rzeczywistość określano 
mianem: ignis purgatorius, poena(e) purgatoria(e), loca purgatoria, 
forma in [locis] purgatoriis34. W tym miejscu przywołajmy jesz-

29 Por. J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 64. 
30 Por. C. Prusak, Nauka o czyśćcu w ujęciu polskich teologów katolickich okresu 

powojennego, Obra 1993 (mps).
31 Por. J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 370.
32 Por. tamże, s. 368–369.
33 Tamże, s. 370.
34 Tamże, s. 369.
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cze jedną z najstarszych definicji, która znajduje się w żywocie św. 
Wiktora z Mauzon:

Purgatorium ergo, locum conflationis, ergastulum purgationis, iste sanc
tus repperit in gremio ecclesiae in qua conflari iniuriis et passionibus 
meruit, qui bus ad remunerationem victoriae laureatus perevenit35.

Oczywiście mowa tu o czyśćcowej puryfikacji bądź też o swoistym 
udoskonaleniu, przez które muszą przejść nawet niektórzy święci. 
Nie stoi to w opozycji do samego faktu osobistej świętości konkret-
nego świętego, gdyż – jak wiemy – wszyscy przebywający w czyść-
cu to zbawieni.

1.1.2. Stary Testament

Wyrazem wiary w istnienie czyśćca są już teksty Starego Testamentu. 
Na poparcie tej prawdy, niemal jako klasyczny passus biblijny, przy-
wołuje się słowa Drugiej Księgi Machabejskiej:

(…) lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygo-
towana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. Dla-
tego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu (2Mch 12, 45).

Myśl, którą pragnie przekazać w omawianym wersecie autor księgi, 
wyraża jego wiarę, że: „Bóg po śmierci grzesznika może mu jeszcze 
grzechy przebaczyć. Trzeba jednak modlić się o to do Boga i w tym 
celu składać w świątyni ofiary”36. Komentatorzy dają do zrozumie-

35 F. Dolbeau, La Passion ancienne de Victor de Mouzon, „Revue historique ar-
dennaise” 9 (1974), s. 61, cyt. za: J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 371. 

36 Komentarz do wersetów 2 Mch 12, 43–46, red. F. Gryglewicz, [w:] Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Księgi Machabejskie, Poznań 1961, t. VI.4, s. 344.
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nia, że właśnie złożenie ofiary przez Judę Machabeusza i jego mo-
dlitwa za zmarłych

(…) jest wyrazem wiary w możliwość komunikowania się żywych i zmar-
łych, i w możliwość udzielania zmarłym pomocy dzięki ekspiacji za 
ich grzechy. Wiara ta zakłada istnienie po śmierci pewnej przestrzeni, 
gdzie może dokonać się osobowe oczyszczenie przed zmartwychwsta-
niem w dniu ostatecznym37.

I choć po śmierci dusza nie ma już możliwości nawrócenia się, to 
jednak dzięki modlitwie żyjących na ziemi ma szansę odpokutowa-
nia za to, co nie pozwala się jej z Nim zjednoczyć38. Pomoc zmarłym 
jest zatem rzeczą nieodzowną, gdyż może oczyścić dusze po śmierci 
z tego, co je moralnie obciąża39. Zmarli mają prawo oczekiwać ta-
kiego wsparcia ze strony żyjących. Opowiadanie z Księgi Macha-
bejskiej sugeruje istnienie stanu, w którym modlitwa za zmarłych 
przynosi pożytek, choć nie jest to sfera ani zbawionych (niebo), ani 
potępionych (piekło)40. Inny komentarz do tego tekstu poucza: „(…) 
owa niejasno sformułowana doktryna zawiera istotę tego, co miało 
się przekształcić (z późniejszymi uściśleniami) w naukę chrześcijań-
skich teologów o czyśćcu”41.

Można też wskazać inne teksty Starego Testamentu, które są przez 
teologów odczytywane jako aluzje potwierdzające prawdę o istnieniu 

37 Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekume
niczny na XXI wiek, red. naukowy R. Farmer, red. naukowy wyd. pol. W. Chrostowski, 
Warszawa 2000, s. 1462. 

38 Por. A. Zuberbier, Czy wiem w co wierzę, Kielce 1992, s. 298; zob. W. Życiński, 
Śmierć i co po niej? Zarys eschatologii, Kraków 1995, s. 64–65; zob. W. Stinissen, Czy
ściec, „W Drodze” 1996 nr 9 (277), s. 18.

39 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 76.
40 Por. A. Zuberbier, Czy wiem…, dz. cyt., s. 297.
41 Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. 

naukowy wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 423. Należałoby uściślić, że 
w zasadzie nie istnieje chrześcijańska teologia czyśćca. Z największą pewnością w cy-
towanym komentarzu chodzi o katolickich teologów.
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czyśćca42. I tak, w Mądrości Syracha przeczytamy słowa: „Miej dar 
łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznak 
przywiązania” (Syr 7, 33). Fragment ten bywa przywoływany w kon-
tekście przytaczanych już słów z Drugiej Księgi Machabejskiej. Ma 
on, wraz ze słowami z księgi Tobiasza: „Kładź chleby twoje na gro-
bie sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj” (Tb 4, 17), stanowić 
argument za głębokim sensem składania ofiar za zmarłych43. Nato-
miast w zestawieniu z tekstem z Księgi Daniela: „Wielu zaś, co po-
snęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku 
hańbie, ku wiecznej odrazie” (Dn 12, 2), jest wyrazem wiary w zmar-
twychwstanie. Wiara ta dochodzi wyraźniej do głosu pod koniec epoki 
starotestamentalnej i w powyższych tekstach znajdujemy jej ślady44.

Na uwagę zasługuje inny fragment ze Starego Testamentu, który 
nie mówi o modlitwie czy składaniu ofiar za zmarłych, ale nawią-
zuje do cierpienia bądź też kary z powodu grzechów, w celu samo-
oczyszczenia:

I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza 
się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego 
imienia – a ja wysłucham, i będę mówił: «Oto mój lud», a on powie 
«Pan moim Bogiem» (Za 13, 9)45.

Rozważając teksty starotestamentalne będące aluzjami do prawdy 
o istnieniu czyśćca, warto zatrzymać się nad sposobem postrzega-
nia zaświatów przez Izraelitów. Najważniejszym hebrajskim określe-
niem tej rzeczywistości jest wyrażenie sze’òl. Występuje ono w Biblii 
ponad 60 razy i zawsze oznacza świat zmarłych położony głęboko 

42 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 15–21. 
43 Por. Katolicki komentarz biblijny…, dz. cyt., s. 369; zob. W. Życiński, Śmierć…, 

dz. cyt., s. 65; zob. S. M. Kałdon, Czyściec jako przejaw Bożego miłosierdzia, „Ruch Bi-
blijny i Liturgiczny” 53 (2000) nr 3–4, s. 214, https://doi.org/10.21906/rbl.509.

44 Por. Z. Danielewicz, Traktat o rzeczywistości ostatecznej, [w:] Dogmatyka, t. 6, 
red. E. Adamiak, A. Czaja i J. Majewski, Warszawa 2007, s. 367.

45 A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., Warszawa 1992, s. 19.
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pod ziemią, w przeciwieństwie do innych pojęć, które mogą ozna-
czać zarówno otchłań, jak i zaświaty. To znaczenie jest prawie po-
wszechnie przyjęte. Szeol znajduje się wyraźnie pod ziemią: zstępuje 
się do Szeolu, by tam się dostać, i wychodzi się, by się wydostać. Jest 
on często określany jako głębina, przeciwieństwo nieba: „Czy dosię-
gniesz głębin Boga, dotrzesz do granic Wszechmocnego? Wyższe nad 
niebo. Przenikniesz? Głębsze niż Szeol. Czy zbadasz?” (Hi 11, 7–8). 

„Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Sze-
olu położę” (Ps 139, 8), „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, 
czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze” (Iz 7, 11), „Bo wiel-
kie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin 
Szeolu (Ps 86, 13)46.

Alexander Heidel argumentuje, że Szeol często oznacza mogiłę 
ze względu na: nawiązanie do przepychu, dżdżownic, larw i mieczy: 

„Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf. Robactwo 
jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem” (Iz 14, 11); 
dżdżownice i kości (Hi 24, Ps 141); porównania poetyckie (Ps 89, 
Prz 23) lub ogólny kontekst (Rdz 37–44, 1 Krl 2). Jego myśl zawiera 
przesłanie teologiczne, iż: „nie ma niezbitego dowodu na to, że du-
sze pobożnych (…) schodzą do Szeolu w sensie podziemnego świata 
duchowego. Oznacza to, że w pojęciu Króla Ezechiasza (Iz 38), Sze-
ol jest grobem”47.

Teologicznie Szeol jest skrajnym przeciwieństwem Boga, a ele-
mentem charakterystycznym dla jego mieszkańców, którzy nie pa-
miętają o Bogu, nie uwielbiają Go i nie składają Mu dziękczynienia 
(Ps 6, 6; Iz 38, 18; Jon 2, 5) jest całkowite odcięcie się od Stwórcy. Sze-
ol jest znamiennym obszarem zapomnienia (Ps 88, 12), a ci, którzy 
w nim przebywają, są oddzieleni od Boga i opuszczeni (Ps 88, 5). Jest 
to więc nie tylko miejsce odpowiednie dla grzeszników zapominają-

46 P. S. Johnston, Shades of Sheol. Death and Afterlife in the Old Testament, Leice-
ster 2002, s. 15, 71. 

47 A. Heidel, Death and the Afterlife, [w:] The Gilgamesh Epic and Old Testament 
Parallels, Chicago 1949, s. 180.
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cych o Bogu (Ps 9, 17; Ps 31, 17; Ps 55, 15), lecz także rzeczywistość, 
która wywołuje lęk i grozę nawet wśród sprawiedliwych (Ps 16, 10; 
Ps 30, 3; Ps 49, 15, Ps 86, 13).

Miejsce to jest znane i dostępne Bogu, ponieważ „nie stanowi od 
Niego ucieczki” (Am 9, 2; Ps 139, 8), „jest Dlań otwarte” (Hi 26, 5), 

„nie ograniczając władzy” (Iz 7, 11; Hi 11, 8). Jednak akces Boga do 
Szeolu nie oznacza dostępu jego mieszkańców do Stwórcy. Szeol 
jest punktem „bez powrotu” (Hi 16, 22), „miejscem niewoli z bramą” 
(Iz 38, 12) „i kratami” (Jon 2, 6). Ogólnie rzecz ujmując, jest to miej-
sce ciemności, bezczynności i milczenia. Jedynie dwie przepowied-
nie proroków sugerują jakąkolwiek aktywność w tej rzeczywistości: 
powitanie nowo przybyłego (Iz 14, 9) oraz zstępowanie do Szeolu 
(Ez 32, 26), potwierdzając tym samym, iż marazm w tej przestrzeni 
stanowi normę. W Biblii hebrajskiej sfera ta jest synonimem głębo-
kiego osamotnienia, izolacji oraz całkowitego opuszczenia48.

Chociaż analizowane słowo Szeol jest najczęściej spotykanym 
określeniem zaświatów, to jednak występuje ono w Starym Testa-
mencie dosyć rzadko, sugerując, iż temat ten nie był aż tak istotny 
dla pisarzy izraelskich. Zwrot ów pojawia się jedynie w kontekście 
pierwszej osoby, nigdy zaś w ramach objaśnień czy ogólnych zaleceń, 
podkreślając w ten sposób osobiste zaangażowanie konkretnej postaci.

Szeol najczęściej był opisem kary Bożej, losu grzeszników, lub 
niepożądanego przeznaczenia ludzi prawych49, czyli ogólnie mó-
wiąc, tego, co czeka wszystkich żyjących po śmierci.

1.1.3. Nowy Testament

W Nowym Testamencie istnieje wiele tekstów suponujących wiarę 
Kościoła katolickiego w istnienie czyśćca, chociażby wersety z Ewan-
gelii św. Mateusza:

48 K. J. Madigan & J. D. Levenson, Resurrection, New Haven 2008, s. 54. 
49 P. S. Johnston, Shades of Sheol…, dz. cyt., s. 85.
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Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w dro-
dze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie 
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stam-
tąd, aż zwrócisz ostatni grosz (Mt 5, 25–26).

Fragment ten bywa interpretowany jako obrazowy opis przejściowej 
kary, która może być odzwierciedleniem czyśćca50, i jest paralelny 
z wersetem Ewangelii św. Łukasza:

Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść 
z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego, a sędzia przekazałby 
cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie 
wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka (Łk 12, 58–59).

Wypowiedzi te, wyrażone językiem obrazowym, niewątpliwie prze-
kazują myśl teologiczną. Współcześni komentatorzy wyjaśniają, że 
przywoływany fragment Ewangelii św. Mateusza jest „(…) szkicem 
przypowieści o ludziach, którzy rozmawiają z sobą w drodze do są-
du”51. Nie znajdujemy tu ani nawiązania do czyśćca, ani podstaw 
do wyprowadzenia z tego tekstu doktryny o jego istnieniu52. Należy 
go raczej odczytać jako wezwanie do pilnego pojednania się, zanim 
wszystko rozstrzygnie sąd (por. Mt 18, 23–35)53.

Nowe światło na interpretację przywoływanych tekstów rzuca je-
den ze współczesnych komentatorów, stwierdzając, iż należy zwrócić 
uwagę na określenia: „ostatni grosz” i „pieniążek”54. Są one zawarte 
w obu omawianych fragmentach i mówią o minimalnej sumie, któ-

50 Por. S. M. Kałdon, Czyściec…, dz. cyt., s. 215.
51 Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego…, dz. cyt., s. 1152–1153; zob. 

J. Finkenzeller, Traktat XI. Eschatologia, [w:] Podręcznik teologii dogmatycznej, red. 
W. Bejnert, Kraków 1995, s. 124.

52 Por. Katolicki komentarz biblijny…, dz. cyt., s. 929.
53 Por. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego…, dz. cyt., s. 1152–1153.
54 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, 

s. 221.
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rą należy oddać, by zostać wypuszczonym z więzienia. Interpreta-
cja powyższych pojęć w duchu judaistycznym skłania natomiast do 
wynagradzania Bogu Sędziemu najmniejszych pozostałości win. Jest 
to bliskie niektórym ujęciom czyśćca.

Jeśli chodzi o Ewangelie, w kontekście nauki o czyśćcu, bywa 
także przywoływany fragment Ewangelii św. Łukasza, który mówi 
o chłoście:

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił 
zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego 
woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym 
więcej od niego żądać będą (Łk 12, 47).

Według komentarzy do powyższego fragmentu, który został umiesz-
czony przez św. Łukasza w całym kontekście eschatologicznie zabar-
wionego dwunastego rozdziału jego Ewangelii, można go interpre-
tować w relacji do czyśćca. Sformułowanie „mała chłosta” ma cechy 
kary, która kiedyś się zakończy, a to może wyrażać prawdę o czyśćcu55.

Obok wyżej przytoczonych przykładów jeszcze jeden tekst ewan-
geliczny bywa cytowany jako argument potwierdzający istnienie 
czyśćca: „Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól; lecz 
jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w so-
bie i zachowujcie pokój między sobą” (Mk 9, 49–50). Komentatorzy 
odczytują „ogień” i „sól” w sensie przenośnym i rozumieją te słowa 
Chrystusa w kontekście „ofiary miłej Bogu”56. Przygotowanie tej 

„ofiary” w sposób doskonały dokonuje się z trudem i nie starczy na to 
obecnego życia, stąd pośmiertne oczyszczenie duszy w ogniu bliżej 
nieokreślonego cierpienia. Jest więc tu w istocie mowa o czyśćcu57.

55 Por. tamże, s. 221–222. 
56 Por. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego…, dz. cyt., s. 1226.
57 Por. A. Jankowski, Eschatologia…, dz. cyt., s. 223–224. 
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Rozważając temat życia po śmierci, nie można pominąć przy-
powieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19–31), która zawiera przesła-
nie o istnieniu nagrody i kary w przyszłym życiu. Mowa tu także 
o dwóch różnych rzeczywistościach – miejscach, w których odbiera 
się nagrodę bądź karę. Podobnie też należy widzieć rozmowę Jezu-
sa z Łotrem (Łk 23, 43). Główną myślą wspomnianych fragmentów 
jest przekonanie o istnieniu nagrody i kary po śmierci, ale jeszcze 
przed ostatecznym zmartwychwstaniem. Stąd też pochodzi możli-
wość interpretacji sugerującej istnienie stanu pośredniego pomiędzy 
śmiercią a zmartwychwstaniem58.

Nie ma zgodności co do znaczenia przypowieści o bogatym bu-
downiczym spichlerza (Łk 12, 16–21). Wśród różnych wersji jest też 
taka, która mówi o karze po śmierci dla tych, którzy całą swoją uf-
ność złożyli w dobrach materialnych.

Niektórzy egzegeci dopatrują się idei czyśćca w tekście Mt 10, 28, 
odnajdując w nim przesłanie mówiące o tym, że nawet jeśli człowiek 
pozbawi inną osobę życia fizycznego, biologicznego, to nie może jej 
odebrać życia nadprzyrodzonego. Dusza jest zatem pierwiastkiem 
trwałym, nieulegającym zniszczeniu. Potwierdza to więc istnienie 
przestrzeni pośredniej, w której przebywa się od śmierci do dnia 
Sądu Bożego. Z kolei księga Apokalipsy ukazuje to miejsce obrazo-
wo: „pod ołtarzem w niebie”59. Ciekawa jest też wypowiedź same-
go Jezusa z Ewangelii św. Mateusza. Wyraża On sugestię o istnieniu 
czyśćca następującym zwrotem:

Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu od-
puszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie 
mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym (Mt 12, 32)60.

58 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 98.
59 Tamże, s. 98–100.
60 Teksty paralelne brzmią następująco: „nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 

winien jest grzechu wiecznego (Mk 3, 29); „Temu, kto zbluźni przeciw Duchowi Świę-
temu, nie będzie odpuszczone (Łk 12, 12).
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Według niektórych teologów przywołany tekst Ewangelii o możli-
wości odpuszczenia win w życiu przyszłym, może stanowić ważny 
przyczynek do nauki o pośmiertnym losie człowieka61. Na uwagę 
zasługuje też myśl aluzyjnie nawiązująca do czyśćca jako do miejsca, 
w którym istnieje szansa oczyszczenia się z grzechów powszednich 
i kar za te grzechy62. Inni komentatorzy zajmują jednak stanowisko, 
że Jezus ma raczej na myśli niemożność odpuszczenia bluźnierstwa 
przeciw Duchowi Świętemu, a nie istnienie możliwości odpuszcza-
nia po śmierci jakichkolwiek nieodpuszczonych grzechów63.

Znamienne miejsce w dyskursie na temat czyśćca zajmuje tekst z Li-
stu do Koryntian: „(…) ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szko-
dę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień” (1 Kor  3, 15)64. 
Badacze tego wersetu twierdzą, że „(…) chodzi tu – jak wykazały 
najnowsze badania – nie tyle może o czyściec, ile raczej o ogień sądu 
przyszłego, na co wskazuje nie tylko wyrażenie dzień Pański, lecz 
także cała biblijna teologia «próbowania w ogniu» lub «oczyszcza-
nia ogniem»”65. Ów ogień bywa postrzegany jako rodzaj światła czy 
wręcz dokonującego się w człowieku oświecenia, odkrywających, że 
jedynym właściwym fundamentem, na którym warto budować swą 
przyszłą egzystencję, jest Jezus Chrystus. Oświecenie to doprowa-
dza człowieka do przekonania, że skończył się jego związek z tym 
światem, i z braku jakiejkolwiek możliwości działania pozostaje mu 
możliwość cierpienia. Znamienny jest fakt, że ci sami komentatorzy 
zauważają, iż omawiany tekst „nie będąc dowodem na istnienie czyść-

61 Por. W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolic
kiej, t. 2, Lublin 1974, s. 520–521; zob. S. M. Kałdon, Czyściec…, dz. cyt., s. 214–215. 

62 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 78.
63 Por. A. Jankowski, Eschatologia…, dz. cyt., s. 218–219.
64 Tekst ten w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka brzmi następująco: „Jeśli czyje dzie-

ło zgorzeje, szkodę poniesie, lecz sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień” 
(1 Kor 3, 15), zob. J. Wujek, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. III po-
prawione, Kraków 1962. 

65 K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego 
Testamentu, Poznań–Kraków 1999, t. 2, s. 116; zob. S. M. Kałdon, Czyściec…, dz. cyt., 
s. 215.
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ca”, jednak „rzuca podwaliny pod tę prawdę”66. Mówi się o tym, że 
wersety z Listu do Koryntian nie zawierają potwierdzenia istnienia 
czyśćca i wskazują na to, że zbawienie osiąga się z trudem67. I choć 
z jednej strony nie można pojmować czyśćca w sposób materialny, 
a takie spojrzenie sugeruje pojęcie ognia, którym posługuje się autor 
Listu do Koryntian68, to aby osiągnąć doskonałą komunię z Bogiem, 
nieodzowne jest oczyszczenie duszy, które według św. Pawła może 
się dokonać właśnie przez ów „ogień”69.

Nie powinniśmy oczywiście tworzyć naiwnego obrazu czyśćca, 
ale Bernard Sesboüé pyta, czy nie można by go widzieć w takich ka-
tegoriach, że to sam Chrystus jest ogniem osądzającym, przemie-
niającym i kształtującym człowieka70. Inne analizy, zarówno tego 
wersetu Listu do Koryntian, jak i jego kontekstu, wyrażają przekona-
nie, że „Nie ma tu żadnej aluzji do czyśćca (jak często uważano)”71.

Tekst ten rzeczywiście stwarza problem natury interpretacyjnej, 
ale ostatecznie można odnieść wrażenie, że raczej nie zawiera od-
niesień do kwestii czyśćca. Kontekst wersetów 1 Kor 3, 12–15 mówi 
o głosicielu ewangelii, a nie o wszystkich, którzy odchodzą z tego 
świata, i raczej wskazuje na sąd ostateczny, a nie na czyściec72. Skoro 
można dopatrywać się szansy oczyszczenia na sądzie ostatecznym, to 
o ileż bardziej jest to prawdopodobne podczas pobytu duszy w rze-
czywistości pośredniej, pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, 

66 G. Martelet, Odnalezione życie wieczne, Kraków 2000, s. 80; por. A. Jankowski, 
Eschatologia…, dz. cyt., s. 226–230.

67 F. J. Nocke, Eschatologia, Sandomierz 2003, s. 107.
68 I. Bokwa, Eschatologia znaczy pełnia, Sandomierz 2003, s. 41–42.
69 B. Dodds, Przewodnik po niebie, piekle i czyśćcu, Kraków 2002, s. 116; zob. I. Bok-

wa, Eschatologia…, dz. cyt., s. 42.
70 B. Sesboüé, Zmartwychwstanie i życie. Krótki traktat o rzeczach ostatecznych, 

Poznań 2002, s. 116; zob. W. Życiński, Śmierć…, dz. cyt., s. 66–67.
71 Międzynarodowy komentarz…, dz. cyt., s. 1462; zob. Katolicki komentarz biblij

ny…, dz. cyt., s. 1328.
72 Por. W. Granat, Ku człowiekowi…, dz. cyt., s. 521; zob. J. Finkenzeller, Traktat 

XI…, dz. cyt., s. 124.
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jak wnioskują niektórzy badacze omawianego tekstu73. Wielu teolo-
gów jeszcze na początku XX wieku postrzegało ten tekst oczywiście 
w kategoriach biblijnego dowodu na istnienie czyśćca, ale po wni-
kliwej analizie musimy się zgodzić, iż nie jest to argument za jego 
istnieniem. Nie możemy bowiem odnieść tego fragmentu do ogółu 
chrześcijan, zwłaszcza w tak kluczowej sprawie. Poza tym pojawia-
jący się tu termin „dzień” ma ściśle określone biblijne znaczenie in-
terpretacyjne i oznacza przyjście Pana na końcu czasów74.

Kolejnym argumentem, który warto przytoczyć w ramach oma-
wianej kwestii, są słowa Listu św. Piotra: „Przez to wartość waszej 
wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które 
przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawie-
niu Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 7). Komentarze do tego tekstu pod-
kreślają próby oraz cierpienia, którym poddawany jest człowiek, do 
idei sądu eschatologicznego, a także porównują ludzkie cierpienia 
i doświadczenia do złota poddawanego próbie ognia75. Nie ma za-
tem w tym wersecie mowy o czyśćcu. Brak też jednoznacznej opinii 
na temat nowotestamentowego wspomnienia o stanie pośrednim. 
Pewne fragmenty można jednak interpretować jako odnoszące się 
do tej rzeczywistości.

Przywołajmy chociażby opowiadanie o  bogaczu i  Łazarzu 
(Łk 16, 19–31), którego kontekst dopełnia rozmowa Jezusa z Ło-
trem (Łk 12, 16–21). Na uwagę zasługuje również tekst Mt 10, 28, 
dotykający dualizmu: ciało–dusza i wskazujący przeciwstawianie 
się sobie tych rzeczywistości.

Duże kontrowersje rodzi interpretacja tekstów św. Pawła pod 
kątem stanu pośredniego. Paweł kieruje swoje refleksje teologicz-
ne na nadejście bliskiej paruzji i ta świadomość pozwala odrzu-
cić wyjaśnienie sensu jego wypowiedzi jako argumentu za stanem 
pośrednim. Dzisiejsza egzegeza zdecydowanie zaprzecza stwier-

73 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 77.
74 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 20.
75 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak: Komentarz praktyczny…, s. 509.
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dzeniu, że fragment 2 Kor 5, 1–10 przemawia za istnieniem stanu 
pośredniego. Z kolei słowa: „pragnę odejść, aby być z Chrystusem” 
(Flp 1, 23), są przez wielu egzegetów ukazywane jako jedyne, w któ-
rych św. Paweł mówi o stanie pośrednim. Inny tekst z tego samego 
listu (Flp 3, 20–23), zupełnie wyklucza jakikolwiek stan pomiędzy 
śmiercią a zmartwychwstaniem. Paweł sugeruje, że śmierć nie prze-
rwie łączności z Chrystusem.

Reasumując, nie ma w Nowym Testamencie zbyt wielu miejsc 
wskazujących na rzeczywistość pośrednią, w której przebywałaby 
dusza pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem76.

Analizując teksty biblijne, możemy śmiało stwierdzić, iż nie odnaj-
dziemy w nich pojęcia „czyściec”. Jest ono jednak obecne za sprawą 
różnych sugestii stanowiących mocny fundament opracowań Kościoła 
katolickiego na ten temat. Każdy z przywołanych tekstów biblijnych 
musi być odczytany w kontekście całej Księgi Objawionej, stąd też 
na naukę o życiu pozagrobowym należy spojrzeć w kluczu ostatecz-
nego przeznaczenia człowieka dążącego do zjednoczenia z Bogiem.

W świetle wspomnianych powyżej analiz czyściec staje się więc 
nieodzownym stanem bytu człowieka, aby pomimo swej kruchej 
kondycji mógł on osiągnąć to, co przygotował mu Bóg77.

1.1.4. Ojcowie Kościoła

Wypowiedzi ojców Kościoła78 są dowodem na to, że od początku 
chrześcijaństwa zastanawiano się nad przyszłym losem ludzi, szcze-
gólnie tych, którzy nie zawsze byli na odejście z tego świata przy-
gotowani.

Według Tertuliana (150–240), końcowa nagroda i kara czeka nas 
na sądzie ostatecznym. Posługując się opowiadaniem o bogaczu i Ła-

76 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 98–102.
77 Por. Z. J. Kijas, Niebo…, dz. cyt., s. 285.
78 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 83.
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zarzu, próbuje on pokazać oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnię-
cie dokonujące się w stanie pośrednim. Tertulian mówi o Hadesie, 
gdzie dusze doznają kary i pociechy, czekając na ostateczną decyzję 
odnośnie do swego przeznaczenia. Hipolit (~258) zaś postrzega to 
miejsce jako rodzaj więzienia dla dusz oczekujących zmartwychwsta-
nia. Mówi on o karach doczesnych, które spotkają dusze grzeszników, 
a sprawiedliwych umieszcza w jasnej i przyjemnej części podziemia, 
zwanej „łonem Abrahama”.

Święty Grzegorz z Nyssy (~335–395) ujmuje swoje przemyślenia 
na temat czyśćca w następujący sposób:

Kiedy dusza opuszcza ciało, a różnica między cnotą a występkiem sta-
je się znana, nie może zbliżyć się do Boga, póki ogień czyśćcowy nie 
usunie plam, którymi dusza jest skalana79.

Jeśli zatem proces oczyszczenia nie dokonał się przed śmiercią, to 
musi się dopełnić po niej80. Święty Augustyn (354–430) zauważa, że: 

„To, co niektórym nie jest odpuszczone na tym świecie, będzie od-
puszczone w świecie przyszłym”81. Nie ma wątpliwości, iż mowa tu 
o darowaniu kar po pokucie w czyśćcu, gdyż tylko tam jest to jesz-
cze możliwe po skończeniu ziemskiego życia.

Wśród przemyśleń ojców Kościoła znajdziemy także te, które 
stanowią komentarze do tekstów biblijnych w kontekście praw-
dy o czyśćcu. Święty Grzegorz Wielki (~540–604), komentując 
wypowiedź Jezusa o grzechu przeciw Duchowi Świętemu (por. 
Mt 12, 32), stwierdza: „(…) niektóre winy mogą być odpuszczone 
w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym”82. Z kolei św. 
Cyprian (zm. 258), analizując fragment Ewangelii św. Mateusza 
o pójściu do sądu z przeciwnikiem (por. Mt 5, 25–26), skłania się 

79 Cyt. za: B. Dodds, Przewodnik…, dz. cyt., s. 126.
80 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 128–129.
81 Cyt. za: B. Dodds, Przewodnik…, dz. cyt., s. 126.
82 Por. B. Dodds, Przewodnik…, dz. cyt., s. 119.
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do wniosku, że istnieje możliwość kontynuowania pokuty także 
w innym świecie83.

Podobnie sądzi Tertulian, który odnosząc się do powyższego frag-
mentu Ewangelii, widzi w nim czyściec jako stan kary, która kiedyś 
się skończy84. W rzeczywistości tej dusza ma możliwość „spłacenia 
ostatniego grosza”, co przygotuje ją na zmartwychwstanie85. Jego 
zdaniem w przywoływanych wersetach zawarta jest podstawa do 
formowania nauki o oczyszczeniu po śmierci. Owo oczyszczenie, 
według św. Pawła, dokonuje się „jakby przez ogień” (1 Kor 3, 10–15). 
Jest on pojmowany w sposób fizyczny również przez: św. Augustyna86, 
św. Cezarego z Arles (471–542) oraz Świętego Grzegorza Wielkiego. 
Ma on za zadanie oczyszczać dusze po śmierci z grzechów lekkich 
i kar doczesnych87. Taka interpretacja ognia czyśćcowego różni się 
od spojrzenia Orygenesa, który rozumie go jako rodzaj rozjaśnienia 
bądź też duchowego oświecenia. Chodzi zatem raczej o ogień du-
chowy, który porządkuje wnętrze człowieka z wszelkiego nieładu, 
zafałszowania i braków.88 Jest on postrzegany jako dobrodziejstwo, 
dzięki któremu człowiek może się zbliżyć do Boga89. W przekona-
niu św. Ambrożego jest on inny niż ogień przeznaczony potępio-
nym – wypali grzechy powszednie90.

Z kolei św. Cyprian (zm. 258), mówiąc o odstąpieniu od wiary 
przez prześladowanych, wyraża przekonanie o możliwości oczysz-

83 J. Ratzinger, Śmierć…, dz. cyt., s. 204.
84 Por. Tertulian, De anima, LVIII, 8, [w:] Corpus Christianorum. Series Latina, 

Typographi Brepolis Editores Pontificii, Turnholti 1954, cyt. za: S. M. Kałdon, Czy
ściec…, dz. cyt., s. 215.

85 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 127.
86 Por. B. Sesboüe, Zmartwychwstanie…, dz. cyt., s. 111.
87 Por. S. Cesarius Arelatensis, Sermo 104, 2, [w:] M. J. Rouet de Journel, Enchiri

dion patristicum, cyt. za: S. M. Kałdon, Czyściec…, dz. cyt., s. 215.
88 Por. G. Martelet, Odnalezione…, dz. cyt., s. 80; zob. F. J. Nocke, Eschatologia…, 

dz. cyt., s. 107; zob. I. Bokwa, Eschatologia…, dz. cyt., s. 36–37; zob. B. Dodds, Prze
wodnik…, dz. cyt., s. 118–119.

89 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 128.
90 Por. B. Dodds, Przewodnik…, dz. cyt., s. 119. 
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czenia po śmierci tych, którzy pojednali się z Kościołem w ostat-
niej chwili albo w ogóle nie dostąpili takiego pojednania. Pomocą 
ma tu być modlitwa za zmarłych91. Wydaje się więc, że pośmiertne 
oczyszczenie jest rozumiane jako dalszy ciąg praktykowanej wów-
czas pokuty kościelnej92. Podobne zdanie odnośnie do skuteczno-
ści i wartości modlitwy za zmarłych wyraża św. Cyryl Jerozolimski 
(~315–386), stwierdzając: „Wierzymy bowiem, iż modlitwa pomaga 
duszom, zwłaszcza tym, za które składana jest ta święta i wstrząsa-
jąca ofiara”93. Dostrzega on wartość szczególnej modlitwy Kościo-
ła, jaką jest Eucharystia ofiarowywana za zmarłych. Warto w tym 
miejscu przywołać wspomnianego już wcześniej św. Augustyna, 
dającego świadectwo osobistej modlitwy za zmarłą matkę. Nale-
ży on zatem do grona tych, którzy w modlitwie za zmarłych upa-
trują źródła pomocy w uwolnieniu ich od „oczyszczających kar”94. 
Ponadto św. Augustyn widzi możliwość odpokutowania kar przez 
pośmiertne cierpienia.

Inna z kolei postać, św. Grzegorz Wielki, interpretując tekst 
1 Kor 3, 12–15, nie ma ostatecznej pewności, czy oczyszczające cier-
pienie dokona się na tym świecie czy w życiu przyszłym. Klemens 
Aleksandryjski nie ma natomiast co do tego wątpliwości. Według 
niego pokuta rozpoczęta i trwająca na tym świecie może być konty-
nuowana w życiu przyszłym, aż dusza zostanie całkowicie uleczona 
i przygotowana na zjednoczenie z Bogiem. Warto jeszcze zauważyć 
stanowisko św. Jana Chryzostoma (350–407), którego myśl w kwe-
stii stanu pośredniego pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem 
do dziś wywiera wpływ na teologię prawosławną. Uważa on, że są 
różne stopnie szczęśliwości i różne stopnie cierpienia. Modlitwa za 
zmarłych pomaga duszom doświadczyć większej szczęśliwości, jed-

91 Por. B. Sesboüe, Zmartwychwstanie…, dz. cyt., s. 113.
92 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 127.
93  Cyryl Jerozolimski, Katechezy mistagogiczne, V, 9, [w:] tenże, Katechezy przed

chrzcielne i mistagogiczne, przeł. W. Kania, Kraków 2000, s. 341 (Biblioteka Ojców Ko-
ścioła, 14).

94 Por. Augustyn, Wyznania, IX, 13, 34–37, Warszawa 1992.
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nak nie dzięki modlącym się ludziom, ale na skutek działania Bożej 
łaski i miłosierdzia95.

1.1.5. Nauczycielski urząd Kościoła

Z pewnością samo sformułowanie stan pośredni na określenie stanu 
duszy pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem może być w pierw-
szym momencie utożsamione z terminem „czyściec”. Trzeba nam 
jednak wiedzieć, że takie określenie, przynajmniej na płaszczyźnie 
teologicznej, nie jest poprawne96.

Samo zagadnienie istnienia stanu pośredniego jest dość kontro-
wersyjne, dotyczy bowiem egzystencji człowieka od śmierci aż do 
zmartwychwstania. W tradycji chrześcijańskiej jest to wymiar, w któ-
rym dusza przebywa w oddzieleniu od ciała. Trzeba tu nadmienić, iż 
niektórzy współcześni katoliccy teologowie nie traktują w tej kwestii 
nauki Kościoła jako wiążącej97. Jeżeli przyjmiemy, że zmartwych-
wstanie nastąpi dopiero na końcu dziejów, a od momentu śmierci do 
zmartwychwstania istnieje gdzieś duchowy element człowieka – „du-
sza”, to mowa tu o tradycyjnej katolickiej eschatologii, kształtującej 
się od II do IV wieku chrześcijaństwa. Ma ona dwie fazy: indywidu-
alną śmierć i sąd ostateczny. Refleksja skupia się nad tym, co pomię-
dzy tymi dwoma wydarzeniami daje rację bytu prawdzie o istnieniu 
czyśćca98. W odniesieniu do przedstawionego powyżej stanu rzeczy 
powstała eschatologia tylko jednej fazy, która jest związana z prote-
stantyzmem. Mówiąc o stanie pośrednim, musimy założyć koncep-
cję czasu, według której rzeczywistość ta będzie wyznaczać pewien 
etap w upływie czasu pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem.

95 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 127–129.
96 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 93.
97 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 95–96.
98 Por. J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 9. 
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Nauka o stanie pośrednim dochodzi w Kościele do głosu na sku-
tek polemiki z gnozą. W odpowiedzi na błędy gnostyków Urząd Na-
uczycielski przyjął dualistyczny podział człowieka na duszę i ciało, 
podkreślając jednak, że nie tylko dusza wstępuje do nieba (jak chcieli 
gnostycy), ale że w dniu ostatecznym zmartwychwstanie cały czło-
wiek, z duszą i ciałem. Musi zatem istnieć stan pośredni pomiędzy 
śmiercią a zmartwychwstaniem, który jest dla duszy czasem ocze-
kiwania. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niektórzy ojcowie Ko-
ścioła byli skłonni twierdzić, iż w stanie pośrednim przebywa cały 
człowiek, oczekując na zmartwychwstanie.

Taki sposób pojmowania stanu pośredniego kłócił się z praktyką 
kultu męczenników, dlatego przyjęto, że dusze męczenników są już 
u Boga, podczas gdy ich ciała jeszcze oczekują zmartwychwstania. 
Mamy tu do czynienia ze zrębami katolickiej formuły stanu pośred-
niego, ujętej później w naukę o czyśćcu. Rozwija się ona w kierunku 
tłumaczenia tego, co dzieje się w stanie pośrednim.

Pośród licznych wizji stanu pośredniego na uwagę zasługuje opis 
Efrema Syryjczyka (zm. 373), postrzegającego ten stan jako sen lub 
paraliż duszy, która staje się wtedy niejako embrionem, niewido-
mym albo głuchym. Przypomina to więc definicję Szeolu, w którym 
panuje równość. Efrem rozróżnia w nim jednak dwie części: jedną 
dla grzeszników, a drugą dla sprawiedliwych. Warto też przywołać 
tu wersję św. Ambrożego, nazywającego stan pośredni „spichlerza-
mi”, w których przebywające aż do zmartwychwstania dusze wie-
dzą, jaki los je czeka99.

Pierwszym oficjalnym dokumentem Kościoła, który zawiera ter-
min „czyściec”, jest List Innocentego IV Sub catholicae professione 
(1254) adresowany do legata apostolskiego na Cyprze100. Miał on 
załagodzić spór pomiędzy łacińskim arcybiskupem Nikozji a grec-
kimi biskupami Cypru101. Temat czyśćca powróci po raz kolejny na 

99 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 95–105. 
100 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 31–32.
101 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 79.
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Soborze Lyońskim II (1274)102, postrzeganym jako wydarzenie za-
mykające pewien etap sporów na temat prawdy o czyśćcu pomiędzy 
Kościołem Wschodnim i Zachodnim103. Biskupom greckim i cesa-
rzowi Michałowi VIII Paleologowi została przedstawiona formuła 
wyznania wiary uwzględniająca naukę Kościoła katolickiego o czyść-
cu104. Wyznanie to ujmuje zagadnienie czyśćca w następujący sposób:

Jeśliby prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości (Boga) jesz-
cze przed godnym zadośćuczynieniem czynami pokutnymi za popeł-
nione grzechy i zaniedbania, wówczas ich dusze (…) zostaną po śmierci 
oczyszczone karami czyśćcowymi, czyli ekspiacyjnymi (BF VIII 106).

Papież Benedykt XII (1334–1342), prostując wypowiedzi swego po-
przednika papieża Jana XXII (1316–1334) w Konstytucji „Benedictus 
Deus” (z 29 stycznia, 1336)105, przedstawia naukę Kościoła o oczysz-
czeniu po śmierci106. Wskazuje on na to, że dusze niemające nic do 
odpokutowania po śmierci doświadczają wiecznego szczęścia, a te, 
które mają coś do odpokutowania, doznają oczyszczenia. Tym stano-
wiskiem zanegował nauczanie Jana XXII, według którego zbawieni 
znajdą się przed obliczem Boga dopiero po sądzie ostatecznym i po-
dobnie potępieni rozpoczną wówczas wieczną udrękę107. Papież Be-
nedykt XII wypowiedział się raz jeszcze na temat czyśćca w liście do 
katolickiej społeczności ormiańskiej „Cum dudum” (1341). Z kolei 
papież Klemens VI w 1343 roku wyraził przekonanie, że „święci po-
zostawili na ziemi skarbiec zasług, z którego mogą czerpać członko-
wie Kościoła w celu odpuszczenia doczesnej kary za grzechy”108. Stąd 
nauka Kościoła o odpustach, która znalazła zastosowanie w świetle 

102 Por. I. Bokwa, Eschatologia …, dz. cyt., s. 37.
103 Tamże, s. 32.
104 Por. C. Prusak, Nauka o czyśćcu…, dz. cyt., s. 8.
105 Por. I. Bokwa, Eschatologia …, dz. cyt., s. 37.
106 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 32.
107 Por. Z. J. Kijas, Niebo…, dz. cyt., s. 347–348. 
108 Tamże, s. 348.
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nauki o czyśćcu109. W tym miejscu rzeczą wymagającą dopowie-
dzenia jest właściwa interpretacja terminu skarbiec zasług, określa-
nego też jako „skarbiec Kościoła”. Rzeczywistość tę należy postrze-
gać chrystocentrycznie, bo to sam Chrystus i Jego zbawcze dzieło 
stanowią ów „skarbiec”, a uczynki świętych są z nim tylko związa-
ne. Z biegiem czasu Wykaz Odpustów obejmował 781 pozycji i miał 
charakter powszechny. Dodatkowo dochodziły też do tego odpusty 
partykularne110. Innym aktem papieża Klemensa VI w kwestii na-
uki o czyśćcu jest list Super quibusdam (1351) do katolikosa Arme-
nii Mechitara. Oto jego istotny fragment:

Pytamy, czy wierzyłeś i wierzysz, że istnieje czyściec, dokąd zstępują 
dusze umierających w łasce, które jeszcze nie zadośćuczyniły za swoje 
grzechy przez zupełną pokutę (BF VIII 111).

Widać więc, że zarówno papież Klemens VI, jak i wyżej wymieniony 
Benedykt XII potwierdzają dotychczasową naukę Kościoła o oczysz-
czeniu po śmierci.

Tematyka czyśćca stała się również przedmiotem rozważań na 
Soborze Florenckim (1439–1443), podczas którego Grecy wyrazili 
zgodę na przyjęcie stanu pośredniego. Na ich życzenie jednak w ofi-
cjalnej wypowiedzi soboru nie nazwano tego stanu „czyśćcem”. So-
bór Florencki naucza:

Jeśliby prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości Boga jeszcze 
przed godnym zadośćuczynieniem czynami pokutnymi za popełnione 
grzechy i zaniedbania, wówczas dusze ich zostaną po śmierci oczysz-
czone karami czyśćcowymi (BF VIII 112).

Momentem kulminacyjnym w formowaniu się katolickiej nauki 
o czyśćcu można nazwać okres reformacji. Po raz pierwszy wówczas 

109 Tamże, s. 121. 
110 Tamże, s. 17.
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wypowiedział się papież Leon X. Bullą Exsurge Domine (1520) po-
tępił on 41 tez Marcina Lutra, z których 4 dotyczyły nauki o czyść-
cu. Luter, podważając naukę Kościoła katolickiego na temat czyść-
ca, twierdził, że:

Istnienia czyśćca nie da się udowodnić na podstawie kanonicznych 
ksiąg Pisma Świętego, że dusze w czyśćcu nie są pewne swojego zba-
wienia, że grzeszą one bez przerwy, jak długo szukają pokoju i lęka-
ją się kar, oraz że dusze uwolnione z czyśćca dzięki wstawiennictwu 
wiernych są mniej szczęśliwe niż te, które uzyskują niebo przez za-
dośćcierpienie (BF VIII 115).

Kolejne opinie na ten temat zawiera nauczanie Soboru Trydenckie-
go (1545–1563), który jedynie dotknął tematu czyśćca, omawiając 
kwestię usprawiedliwienia (BF VII 106) i doktrynę o mszy Świętej 
(BF VII 321, BF VII 331). Znamienna pozostaje wypowiedź z ostat-
niej sesji soborowej, kiedy to sformułowano Dekret o czyśćcu:

Istnieje czyściec, a dusze tam zatrzymane są wspomagane wstawien-
nictwem wiernych, zwłaszcza zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza. Święty So-
bór nakazuje biskupom pilnie starać się o głoszenie wszędzie zdrowej 
nauki o czyśćcu podanej przez świętych ojców i święte sobory, aby 
wierni Chrystusowi w nią wierzyli, zachowywali ją i o niej byli po-
uczeni (BF VIII 117).

Ponadto sobór zalecił, aby kaznodzieje mówiący o czyśćcu trzymali 
się zdrowej nauki Kościoła i aby wręcz opuszczali trudniejsze i nie-
pewne kwestie111. Nauczanie Soboru Trydenckiego jest więc uroczy-
stym potwierdzeniem wiary Kościoła zawartej w dotychczasowych 
wypowiedziach magisterium i uważane jest przez pewnych teologów 
za wypowiedź dogmatyczną112. Dowodzi tego fakt, że nauka ta zo-

111 Por. W. Granat, Ku człowiekowi…, dz. cyt., s. 524.
112 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 34.
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stała ujęta w trydenckim wyznaniu wiary katolickiej, ogłoszonym 
przez papieża Piusa IV bullą Iniunctum nobis (1564, BF IX 40–46). 
Prawda o czyśćcu została wyrażona w trydenckim wyznaniu wiary 
w sposób następujący: „Wierzę niezachwianie, że istnieje czyściec 
i że duszom tam zatrzymanym pomagać może wstawiennictwo 
wiernych” (BF IX 44). Wiara ta była jeszcze później wielokrotnie 
potwierdzana przez urząd nauczycielski Kościoła.

O czyśćcu nauczali papieże w następujących dokumentach: Pius VI 
w konstytucji Auctorem fidei (1794, DS 2600–2700), Leon XIII w en-
cyklice Mirae caritatis (1902, DS 3360–3364), Pius X w liście Ex quo, 
nono (1910, DS 3353–3356) do Delegatów Apostolskich obrządku 
wschodniego, Benedykt XV w konstytucji apostolskiej Incruentum 
Altaris Sacrificium113 oraz Pius XI w liście Prope adsunt dies114. Te-
mat ten jest również zawarty w opracowaniach z ostatniego soboru, 
określanego jako Sobór Duszpasterski. Warto dodać, że choć nie zo-
stało wówczas wydane żadne oświadczenie dogmatyczne odnośnie 
do czyśćca, to jednak nauczanie o jego istnieniu wyraża ciągłość tra-
dycji wiary Kościoła katolickiego. Już w konstytucji dogmatycznej 
o Kościele (1964) zauważono:

Dopóki tedy Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszy-
scy aniołowie (por. Mt 25, 31), dopóki po zniszczeniu śmierci wszyst-
ko nie zostanie poddane Jemu (por. 1 Kor 15, 26–27), jedni spośród 
uczniów Jego pielgrzymują na ziemi, inni dokonawszy żywota podda-
ją się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały (…) wszyscy jednak, 
w różnym stopniu i w rozmaity sposób złączeni jesteśmy wzajemnie 
w tej samej miłości Boga i bliźniego (…). Tę właśnie czcigodną wiarę 
naszych przodków dotyczącą żywego obcowania z braćmi, którzy są 
w chwale niebieskiej albo oczyszczają się jeszcze po śmierci, obecny 
Sobór święty z wielkim pietyzmem przyjmuje i na nowo przedstawia 
(KK 49; por. KK 51).

113 Por. AAS 7 (1915), s. 402–403.
114 Por. AAS 15 (1923), s. 541–542.
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Tematyka czyśćca w kontekście odpustów była podejmowana również 
po II Soborze Watykańskim. Jednym z takich dokumentów dotyka-
jących spraw ostatecznych jest konstytucja apostolska Indulgentia
rum doctrina (1967) Pawła VI115. Reformuje ona kwestię odpustów 
w Kościele i jednocześnie znosi wszelkie niejednoznaczne prakty-
ki z nimi związane116, wokół których zgromadziło się w przeszło-
ści sporo nieporozumień i dokonało się wiele nadużyć117. Podsta-
wowe kierunki reformy to: „nowe określenie odpustu częściowego, 
redukcja liczby możliwości uzyskiwania odpustów zupełnych oraz 
usunięcie odpustów rzeczowych i lokalnych związanych z konkret-
nymi przedmiotami i miejscami”118.

Z powyższym wiąże się Wykaz Odpustów (1968) ogłoszony przez 
Penitencjarię Apostolską, który „zawiera 70 pozycji różnych nadań 
odpustowych”. W tym samym roku wydano dokument Sekretariatu 
dla niechrześcijan (1967), w którym stwierdzono, że:

Objawienie mówi o jeszcze jednej sytuacji, w jakiej znajdują się ci, któ-
rzy, nie będąc odsunięci od Boga po śmierci, nie będą jeszcze gotowi 
do pełnego z Nim obcowania. Te warunki, w jakich znajdują się nie-
którzy zmarli, zwane są czyśćcem czy też stanem oczyszczenia przed 
osiągnięciem doskonałej pełni życia z Bogiem. Chrześcijanin modli 
się i wstawia się za tymi duszami, by były wyzwolone ze swych win119.

Kolejne wypowiedzi Kościoła obejmują: Wyznanie Wiary Pawła VI 
(1968) i niemal dziesięć lat później List w sprawie niektórych zagad
nień powiązanych z eschatologią (1979) Kongregacji Doktryny Wiary, 
potwierdzony przez papieża Jana Pawła II. W liście tym zaakcento-
wano wiarę Kościoła w istnienie czyśćca i podkreślono, że oczysz-

115 Por. AAS 59 (1967).
116 Por. P. Bortkiewicz, Odpust – symonia czy łaska? „W Drodze” 2000 nr 4 (320).
117 Por. B. Dodds, Przewodnik…, dz. cyt., s. 120.
118 B. Glinkowski, Prawo Kościoła na co dzień. Odpusty, Poznań 2005, s. 16. 
119  Sekretariat dla Niechrześcijan, Nadzieja, która jest w nas. Krótkie przedstawie

nie wiary katolickiej (1967), [w:] Wiara katolicka w dialogu, Warszawa 1970, s. 49.
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czenie jest czymś innym niż kary należne potępionym120. Dotych-
czasowe nauczanie o czyśćcu zostało również ujęte w Katechizmie 
Kościoła katolickiego (1992), zaaprobowanym przez Jana Pawła II. Jego 
istota jest tam określona w następujący sposób: „Ci, którzy umiera-
ją w łasce i przyjaźni z Bogiem (…), przechodzą po śmierci oczysz-
czenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba” 
(KKK 1030). Występuje tu wyraźne odróżnienie kary mającej zadanie 
oczyszczające (ogień, który oczyszcza) od kary doświadczanej przez 
potępionych, co jednoznacznie podtrzymuje naukę o czyśćcu wy-
pracowaną na soborach Florenckim i Trydenckim (KKK 1031). Da-
lej Katechizm porusza zagadnienia dotyczące modlitwy za zmarłych, 
czynów miłosierdzia, jałmużny i odpustów. W kwestii ostatniej zaś 
bardzo dokładnie precyzuje, czym jest kara wieczna i kara doczesna 
za popełnione grzechy, wskazując jednocześnie, że jeśli kara docze-
sna nie została odpokutowana na ziemi, to musi się odbyć w czyśćcu 
(KKK 1472)121. W żadnym jednak ze wspomnianych wyżej doku-
mentów Kościoła nie stwierdzono wprost, że prawda o czyśćcu jest 
dogmatem wiary. Można oczywiście zauważyć powtarzające się tezy, 
których Urząd Nauczycielski absolutnie nie kwestionuje, zwłaszcza 
jeśli chodzi o istnienie czyśćca oraz jego przejściowość.

Według nauki Katechizmu możemy w Kościele zidentyfikować 
trzy stany: „(…) jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, 
inni dokonawszy żywota, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni za-
żywają chwały…” (KKK 954). Według tradycyjnej wykładni tej nauki 
wierni na ziemi łączą się ze zmarłymi w modlitwie wstawienniczej, 
co Katechizm nazywa udzielaniem sobie nawzajem dóbr duchowych 
(por. KKK 955). A z kolei święci w niebie „(…) nieustannie wstawia-
ją się za nas u Ojca…” (KKK 996).

Do nauki Katechizmu nawiązuje w swoim nauczaniu papież Fran-
ciszek, mówiąc o modlitwie jako sposobie komunikowania się z bli-

120 Por. List w sprawie niektórych zagadnień związanych z eschatologią, Watykan 
1979, s. 7. 

121 Por. Z. J. Kijas, Niebo…, dz. cyt., s. 356–357.
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skimi zmarłymi. Nasza modlitwa za zmarłych, jak papież powtarza 
za Katechizmem, przyczynia się do skuteczności modlitwy zmar-
łych za nami (AL 257).

1.2. Liturgia i Tradycja

Od początku chrześcijaństwa wyczuwano istnienie tymczasowego 
stanu właściwego dla dusz, które z różnymi brakami oczekują po 
śmierci na zjednoczenie ze swoim Bogiem. Nie uda się z pewnością 
odpowiedzieć na wszystkie kwestie rodzące się wokół tego sposobu 
egzystencji dusz, niemniej jednak na drodze rozwoju myśli teolo-
gicznej utrwaliło się przekonanie, że czyściec istnieje i ma charak-
ter przejściowy. Istotnym zagadnieniem tej rzeczywistości staje się 
modlitwa za zmarłych w różnych jej formach i przejawach, a także 
ściśle z nią związana praktyka ofiarowywania odpustów za zmarłych.

1.2.1. Praktyka modlitwy za zmarłych

Modlitwa za zmarłych ma swoje korzenie już w  judaizmie 
(2 Mch 12, 41–45).

Jej praktyka zakłada wiarę w zmartwychwstanie oraz przekona-
nie, że Bóg przebaczy winy wszystkim, którzy już skończyli ziemskie 
życie. Zwraca przy tym uwagę na prawdę o istnieniu wzajemnych 
relacji pomiędzy żywymi i zmarłymi122.

Środowisko, w jakim powstawał Nowy Testament, było bliskie 
temu, które zrodziło Księgi Machabejskie, napisane około 150 lat 
wcześniej123. Stąd może więc wyrastać przekonanie o rzeczywistości 
istniejącej pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, które funkcjo-

122 Por. B. Sesboüe, Zmartwychwstanie…, dz. cyt., s. 112; zob. H. Szmulewicz, Po 
tamtej…, dz. cyt., s. 83. 

123 Por. Z. Danielewicz, Traktat…, dz. cyt., s. 367.
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nowało wśród pierwszych chrześcijan jako rodzaj niespisanej i nie-
zdogmatyzowanej doktryny. Z całą pewnością znajduje tu zastoso-
wanie maksyma: „lex orandi, lex credendi”124.

Okazuje się, że w praktyce liturgicznej Kościoła już w II wieku125 
znana była specjalna modlitwa za zmarłych, która później znalazła 
swoje miejsce w czasie sprawowania Eucharystii. Podobne modlitwy 
znajdujemy również w tekstach liturgicznych z wieku IV126. Utrwa-
lił się też zwyczaj sprawowania mszy świętych w intencji zmarłych, 
spośród których na szczególną uwagę zasługuje msza gregoriańska 
polegająca na odprawianiu 30 mszy świętych przez kolejne 30 dni 
w intencji jednego zmarłego127. Jej nazwa ma związek z papieżem 
Grzegorzem Wielkim (zm. 604), który będąc jeszcze opatem bene-
dyktyńskim, nakazał odprawić 30 mszy świętych za pewnego zakon-
nika. Po odprawieniu ostatniej z nich ów zakonnik miał się ukazać 
opatowi i zaświadczyć, że były one dla niego pomocą w skróceniu 
czyśćca128. I chociaż ten, który polecił odprawienie owych trzydzie-
stu mszy, nie precyzuje, dlaczego miało ich być akurat tyle, to moż-
na samemu podjąć próbę wyjaśnienia, na przykład w taki sposób:

(…) symbolizowały one trzydzieści lat ukrytego życia Jezusa Chrystu-
sa, podczas których przygotowywał się do podjęcia publicznej misji. 
Dla Chrystusa trzydzieści lat było czasem dojrzewania do misji, po-
dobnie jak dla zmarłego brata trzydzieści dni było czasem dojrzewa-
nia do chwały nieba129.

Z reguły modlitwa w czasie mszy świętej obejmuje zmarłych w spo-
sób ogólny i niekoniecznie musi stanowić argument za istnieniem 

124 Por. tamże, s. 112–113; zob. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 125.
125 Tamże, s. 125. 
126 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 86.
127 Por. B. Nadolski, Leksykon Liturgii, Poznań 2006, s. 501–502.
128 Por. Z. J. Kijas, Niebo…, dz. cyt., s. 323–325, zob. Z. Danielewicz, Traktat…, dz. 

cyt., s. 370.
129 Z. Kijas, Czyściec oczekiwaniem nieba, Częstochowa 2003, s. 23–24. 
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czyśćca130. Na uwagę zasługują teksty liturgicznego Wspomnienia 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Ten dzień w liturgii ma trzy wła-
sne formularze mszalne. W treści modlitw tych formularzy pośred-
nio dochodzi do głosu prawda o istnieniu czyśćca. Wyraża się ona 
w prośbach zanoszonych do Boga o przyjęcie zmarłych do nieba. 
Kościół modli się o przebłaganie131 dla zmarłych, o zmiłowanie się 
nad nimi132, o obmycie ich z grzechów i oczyszczenie133.

W tekstach mszalnych na Dzień Zaduszny znajdujemy też prośbę 
o wyzwolenie134 zmarłych i okazanie im wielkiego miłosierdzia135. 
Wspomniane teksty liturgiczne mówią o istocie czyśćca, która została 
wyrażona jako „obmycie z grzechów”136 oraz pośrednio w prośbach: 

„zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi”137, a także „okaż 
wielkie miłosierdzie wszystkim wiernym zmarłym”138. Podobnie 
wygląda sprawa tekstów pogrzebowych Kościoła. Tutaj w różnych 
miejscach dochodzi do głosu prawda o czyśćcu i jest ona wyrażona 
modlitwą o oczyszczenie lub uwolnienie zmarłego od kar i win oraz 
otwarcie przed nim bramy do Królestwa Niebieskiego139.

Chrześcijańskie spojrzenie na korelację świata żywych i tych, któ-
rzy z niego odeszli, zawiera pewien element nowatorski odróżniający 
chrześcijan od pogan. Jest to doskonale ujęte w następującym stwier-
dzeniu: „Poganie modlili się do zmarłych, podczas gdy chrześcijanie 
modlą się za zmarłych”140. Wyrazem tej pamięci są tak zwane Księgi 
Żywota (Libri Vitae) zawierające spisy tych, którzy powinni być po-

130 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 125. 
131 Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 223’.
132 Tamże, 
133 Tamże.
134 Tamże, s. 225’.
135 Tamże.
136 Tamże, s. 224’.
137 Tamże.
138 Tamze, s. 225’.
139 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 86–87.
140 S. Reinach, L’Origine des prières pour les morts, „Revue des Études Juives” 41 

(1900), s. 164.
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lecani modlitwie szczególnie w czasie mszy świętej. Późniejszą prak-
tyką stają się nekrologi, czyli spisy zmarłych dokonywane na margi-
nesie kalendarza i odczytywane w czasie nabożeństw141. Znane są też 
obituaria, czyli zapiski, które miały za zadanie upamiętnić rocznice 
ustanowienia posług przez pewnych zmarłych oraz czyny miłosier-
dzia z tym związane (najczęściej było to rozdawanie jałmużny)142.

Na uwagę zasługuje też sięgająca X wieku Tradycja wypominków. 
Ich geneza prowadzi do liturgii eucharystycznej celebrowanej w sta-
rożytnym Kościele. W czasie przygotowania darów, a nawet w trak-
cie samej modlitwy eucharystycznej odczytywane były tak zwane 
dyptyki. Stanowiły one trzy listy imion odczytywanych jedne za 
drugimi. Pierwsza lista zawierała imiona żyjących biskupów, ofia-
rodawców, dobrodziejów, męczenników oraz wszystkich wiernych 
zmarłych. Na drugiej liście znajdowały się imiona świętych. Trzecia 
lista zawierała imiona zmarłych. Odczytywanie tych spisów imion 
zabierało bardzo dużo czasu i przedłużało liturgię. Ta swoista prak-
tyka wyrażała jedność i łączność pomiędzy Kościołem chwalebnym, 
cierpiącym i walczącym. Po odczytaniu imion dyptyki kładziono na 
ołtarz, na którym sprawowano Eucharystię. Dzisiejsze wypominki 
są nawiązaniem do dyptyków i mają taki sam sens143.

Poważny wkład w formowanie praktyki modlitwy za zmarłych 
ma opactwo z Cluny. To właśnie tam, najprawdopodobniej pomiędzy 
rokiem 1024 i 1033, wprowadzono tak zwany dzień zaduszny i ob-
chodzono go następnego dnia po Uroczystości Wszystkich Świętych, 
czyli 2 listopada144. Geneza dnia zadusznego w jednej z najbardziej 
znanych relacji jest następująca:

(…) Święty Odylon, opat Cluny, odkrywszy, że koło pewnego wulka-
nu na Sycylii często słyszano krzyki i wycia diabłów skarżących się, 

141 Por. J. Le Goff, Narodziny…, dz. cyt., s. 130.
142 Por. tamże, s. 130–131.
143 Por. J. Pierzchalski, Gregorianka i wypominki, www.pierzchalski.ecclesia.org.pl  

(16.11.2016).
144 Tamże, s. 131. 
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że dusze zmarłych wymykały im się gwałtownie z rąk dzięki jałmuż-
nom i modlitwom, nakazał w swych klasztorach, by po dniu wszyst-
kich świętych obchodzono dzień zaduszny. Zostało to potem przejęte 
przez cały Kościół145.

Do dziś szczególnym akcentem na płaszczyźnie modlitwy za zmar-
łych jest liturgiczne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
obchodzone 2 listopada. Kapłani mogą tego dnia trzykrotnie skła-
dać ofiarę eucharystyczną za wiernych zmarłych, a także modlić się 
za nich Liturgią Godzin. Poza tym:

Każdego dnia, w celebracji zarówno Eucharystii, jak i Nieszporów 
Kościół nie przestaje zanosić swojej pokornej modlitwy, aby Pan dał 
wiernym, „którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w poko-
ju (…) oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie, udział w swojej 
radości, światłości i pokoju”146.

Znane są również ludowe formy pobożności w odniesieniu do zmar-
łych. Są to nowenna poprzedzająca Wspomnienie Wiernych Zmar-
łych oraz oktawa przedłużająca dzień pamięci o nich. Inne zaś prak-
tyki obejmują nawiedzanie cmentarzy i grobów oraz przynależność 
do bractw i stowarzyszeń, które troszczą się o modlitwę za zmarłych 
i propagują chrześcijańską wizję ludzkiej śmierci. Oprócz tego pamięć 
o zmarłych przejawia się też poprzez jałmużnę, czyny miłosierdzia, 
posty i zyskiwanie odpustów w ich intencji. Znaczące jest również 
ofiarowywanie za dusze zmarłych różnorakich modlitw, takich jak: 
psalm De profundis, Wieczny odpoczynek, Anioł Pański147. Modli-
twa żyjących na ziemi, która jest zanoszona za zmarłych, pozostaje 
nieocenionym wsparciem dla oczekujących w czyśćcu na spotkanie 

145 Tamże, s. 132.
146 Tamże, s. 130–132.
147 Tamże, s. 183. 
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z Bogiem148. Kościół niejednokrotnie zapewnia nas w oficjalnych 
wypowiedziach o słuszności i potrzebie takiej formy pomocy dla 
dusz cierpiących w czyśćcu (por. BF IX 44; zob. KK 49 i 51). Mogą 
się jednak zrodzić w tym kontekście pytania o sens takiej modlitwy, 
jeśli weźmiemy pod uwagę różne sposoby pojmowania czyśćca i wie-
lość jego koncepcji. Ostatecznie więc powinniśmy uznać, że każda 
modlitwa do Boga ma sens i na pewno odniesie właściwy skutek149. 
W kontekście modlitwy żyjących za zmarłych nasuwa się pytanie 
o możliwość takiego modlitewnego wsparcia zmarłych w czyśćcu 
nawzajem za siebie. Kwestia wzajemnych modlitw jednych dusz za 
inne w czyśćcu jest nieobecna w całej przebadanej literaturze tema-
tu. Jedynym miejscem, w którym natrafiliśmy na ten problem, jest 
Komentarz do Rozprawy o Czyśćcu Świętej Katarzyny z Genui150. 

148 Tamże, s. 114. 
149 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 141–142.
150 „Jeśli dusze w czyśćcu same mogłyby się oczyścić ze zmaz przez akt żalu dosko-

nałego, w jednym momencie spłaciłyby dług za wszystkie winy – tak szczery i miaż-
dżący byłby ów akt: wywołany jasnym widzeniem przeszkód, jakie nie pozwalają im 
złączyć się z Bogiem: celem ich i jedyną miłością”. Właściwie chciejmy zwrócić uwagę 
na komentarz autorstwa A. M. Lubika umieszczony pod przywołanym fragmentem 
tekstu: „Święta mówi o tym, że ludzie modlitwą swoją pomocni być mogą duszom. 
Wydaje się natomiast, jakoby przeczyła, by dusze modliły się w swoich potrzebach 
lub żeby jedna dusza modliła się o pomoc dla drugiej. A jednak tej możliwości odmó-
wić im niepodobna, gdyż wszystkie potrzebują pomocy, wszystkie pragną wybawie-
nia od cierpień i złączenia się z Bogiem. Modlitewne błaganie jest naturalnym wyra-
zem duszy cierpiącej. Nadto, jeśli sprawiedliwy na ziemi prosić może Boga o rzeczy 
godziwe, ileż więcej czynić to może dusza cierpiąca, wyżej stojąca od sprawiedliwego, 
zwłaszcza że przedmiotem jej jest pragnienie uwolnienia się od cierpień, a złączenie 
się z Bogiem. Należy przyjąć, że Bóg ukaże duszy proszącej swe miłosierdzie, jako że 
ona znajduje się w stanie łaski uświęcającej i węzłem miłosnej przyjaźni złączona jest 
z Bogiem. Dalej wierzymy pobożnie, że dusze modlą się w naszych potrzebach. Otóż 
dlaczego by nie mogły się modlić w intencji własnych cierpień, mianowicie o skróce-
nie czy ulżenie mąk lub pocieszenie w cierpieniu. Wszak naturalną jest rzeczą, że po-
trzebujący raczej w swojej modli się intencji niż cudzej. – Dusze modlą się też jedne za 
drugie. Modlitwa jest dziełem miłości. Dusze łączy wzajemna miłość, która właśnie 
w miejscu cierpień szczególnie musi być czynna. Jak pierwsi chrześcijanie z miłości 
do Boga i bliźniego ofiarowali się za drugich, tak dusza może heroicznie ofiarować się 
za dusze bliźnie, może zrezygnować na korzyść dusz bliźnich w czyśćcu ze sufragiów, 
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Nie jest to jednak oficjalne stanowisko Kościoła, a jedynie interpre-
tacja autora komentarza. Ta kwestia zresztą nie ma znaczenia dla 
istoty nauki o czyśćcu.

1.2.2. Problem odpustów

Odpust jest darowaniem przez Boga kary doczesnej za grzechy zgła-
dzone już co do winy (KKK 1471)151. Wiąże się on z podjęciem prak-
tyk pobożności, które są określone odpowiednimi przepisami152.

Sedno nauki o odpustach wymaga pełnego zrozumienia rze-
czywistości grzechu. Grzech ciężki zamyka ludziom drogę do życia 
wiecznego i właśnie ten jego skutek nazywamy „karą wieczną”. Kara 
ta wraz z winą zostaje zgładzona w sakramencie pojednania. Nieste-
ty jednak człowiek jest przywiązany do świata i stworzeń w sposób 
nieuporządkowany, dlatego też często stawia Boga na drugim planie 
w swoim życiu i w ten sposób popełnia grzechy. One z kolei powo-
dują zaciągnięcie kar doczesnych, za które można odpokutować już 
na ziemi albo dopiero w czyśćcu. Ogromną pomocą są w tym wy-
padku odpusty ofiarowywane za zmarłych153. Każdy grzech niesie 
ze sobą jako konsekwencję winę i kary, które określa sam Bóg. Są 
one „wymierne i skończone”154, a odpust to właśnie darowanie tych 
kar. Nie można ich jednak pojmować w kategoriach zemsty ze stro-
ny Boga czy też rodzaju Bożej odpłaty. Kara doczesna jako skutek 
każdego grzechu, zarówno ciężkiego, jak i powszedniego, stanowi 
jego logiczną konsekwencję. Przez grzech zostaje zburzony natural-
ny porządek pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także Kościołem, 
światem stworzonym i samym sobą. Karę doczesną, mimo odpusz-

czyli modłów, jakie za nią do Boga zanoszą krewni lub i dusze w niebie”. Katarzyna 
z Genui, Rozprawa o Czyśćcu, tłum. A. M. Lubik, Wrocław 1947, s. 32. 

151 Por. B. Glinkowski, Prawo Kościoła…, dz. cyt., s. 8.
152 Por. tamże, s. 8, 11.
153 Por. B. Dodds, Przewodnik…, dz. cyt., s. 122.
154 Por. B. Glinkowski, Prawo Kościoła…, dz. cyt., s. 10.



52

czenia grzechów w sakramencie pojednania, trzeba odpokutować 
tu na ziemi albo po śmierci w czyśćcu.

Kościół daje chrześcijaninowi, który pragnie pokutować, moż-
liwość uzyskania tak zwanego odpustu zupełnego, czyli darowania 
przez Boga całej kary doczesnej (KKK 1471)155. Obok zaś odpustu 
zupełnego istnieje też odpust częściowy. Różnica między nimi po-
lega na tym, że można uzyskać uwolnienie od kary doczesnej tylko 
w części lub w całości (KPK 993)156. Poza tym, o ile odpust zupełny 
można otrzymać jeden raz dziennie, to dostąpienie odpustu częścio-
wego jest możliwe wielokrotnie w ciągu dnia157.

Reforma odpustów w Kościele dokonała bardzo dużej ich redukcji, 
a akcent padł na stronę dyspozycji człowieka co do ich uzyskania158. 
Obok roli, jaką odgrywa przy uzyskaniu odpustów zaangażowanie we 
wszystkie czyny, z którymi odpust jest związany, ważne jest również 
samo obiektywne wypełnienie wszystkich warunków (KKK 1471)159.

Warunki, o których mowa, można podzielić na konieczne i do-
datkowe. Niezbędne do otrzymania jakiegokolwiek odpustu (czę-
ściowego lub zupełnego) są warunki konieczne. Do nich należą 
przymioty osoby starającej się odpust uzyskać. Musi to być zatem 
osoba ochrzczona, nieobciążona karą ekskomuniki i znajdująca 
się w stanie łaski uświęcającej. Ważna jest też właściwa intencja, 
w której odpust ma być ofiarowany. W kwestii tej Kościół naucza, że 
odpust mogą uzyskiwać osoby żyjące za siebie same albo za zmar-
łych. Nie można ofiarować odpustu za inną osobę żyjącą. Oprócz 
tego koniecznym warunkiem jest dopełnienie czynności związa-
nych z odpustem, które powinny być wykonane osobiście, poboż-
nie i nadobowiązkowo160.

155 Por. tamże, s. 17−19.
156 Por. B. Glinkowski, Prawo Kościoła…, dz. cyt., s. 18.
157 Por. tamże, s. 20.
158 Por. tamże, s. 17.
159 Por. A. Czajkowska, I. Złotkowska, Jak pomagać duszom czyśćcowym? Odpusty, 

Częstochowa 2007, s. 17.
160 Tamże, s. 31–40.
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Odpusty to dar Kościoła ściśle połączony z nauką o czyśćcu 
i choć każdy z nich może być ofiarowany za zmarłych, to są jed-
nak te szczególne, do ofiarowania tylko i wyłącznie w ich intencji. 
Przykładem są tu odpusty zupełne, które wiążą się z następujący-
mi czynnościami: nawiedzenie cmentarza w dniach od pierwsze-
go do ósmego listopada, nawiedzenie Kościoła lub kaplicy w dniu 
Wszystkich Świętych oraz modlitwa w tych miejscach. Obok wyżej 
wymienionych mamy też odpusty częściowe związane z pobożnym 
nawiedzeniem cmentarza w dni powszednie i z modlitwą za dusze 
w czyśćcu, a także odmówienie Jutrzni lub Nieszporów z oficjum 
za zmarłych lub odmówienie wezwania Wieczny odpoczynek161.

Odpust zupełny zakłada także spełnienie tak zwanych warun-
ków dodatkowych, określanych jako sytuacja zwyczajna i sytu-
acja nadzwyczajna, a te mogą dotyczyć różnych okoliczności162. 
W pierwszej z nich należy: przystąpić do sakramentu pokuty, przy-
jąć komunię eucharystyczną, ofiarować modlitwę w intencjach 
Ojca Świętego oraz wyrzec się przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu. Druga zaś sytuacja obejmuje niebezpieczeństwo śmierci 
bądź też przeszkodę prawną do uzyskania odpustu według okre-
ślonych warunków, a także jubileusz. W tych przypadkach Kościół 
określa inny sposób uzyskiwania odpustu. Prawo do dokonywa-
nia zmian w warunkach ich otrzymywania powierza spowiedni-
kom163. W wypadku jednak przeszkody prawnej (w zależności od 
jej rodzaju) zmianom takim nie podlegają okoliczności, z którymi 
odpust jest związany164.

Szczególny przypadek sytuacji nadzwyczajnej stanowi odpust 
w okoliczności śmierci. Zwykle kapłan udzielający sakramentu na-
maszczenia chorych udziela jednocześnie takiego odpustu. W mia-
rę możliwości powinien on być udzielony po spowiedzi i pouczeniu. 

161 Tamże, s. 66–67.
162 Por. B. Glinkowski, Prawo Kościoła…, dz. cyt., s. 34.
163 A. Czajkowska, I. Złotkowska, Jak pomagać duszom…, dz. cyt., s. 32–38.
164 Por. B. Glinkowski, Prawo Kościoła…, dz. cyt., s. 35.
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Jeśli zaś kapłan jest nieobecny, a istnieje sytuacja zagrożenia życia, to 
wierny może sam uzyskać taki odpust pod pewnymi warunkami165.

1.3. Istota nauki o czyśćcu

Podejmując rozważania nad prawdą o istnieniu czyśćca, należy zmie-
rzyć się z próbą scharakteryzowania tego szczególnego stanu byto-
wania duszy ludzkiej. Oto zarys powodów, dla których istnieje czy-
ściec. Od czasu, kiedy zrodziła się refleksja nad pośmiertnym losem 
człowieka, na gruncie chrześcijańskim wyłoniły się dwa spojrzenia 
na tę kwestię. Dla jednych u źródeł czyśćca stoi lęk przed Bogiem 
i Jego majestatem, a dla innych oczywistym motywem istnienia tej 
sfery jest wszechogarniająca Boża miłość.

Poniższa analiza ma na celu najpierw omówienie obu wspomnia-
nych sposobów pojmowania tej rzeczywistości, a później przybli-
żenie zagadnienia „miejsca” i „trwania” czyśćca, a także tematyki 
cierpień czyśćcowych.

1.3.1. Powody istnienia czyśćca

Ludzkie wybory przebiegają pomiędzy dobrem i złem, stanowiąc 
ostatecznie o wiecznym losie człowieka: „niebo” albo „piekło”. Po-
wstaje jednak pytanie: Co dzieje się z ludźmi, którzy nie do końca 
zrealizowali w swym ziemskim życiu Bożą miłość, a jednocześnie 
nie odwrócili się całkowicie od Boga? Ich sytuacja domaga się rze-
czywistości pośredniej. Pada więc kolejne pytanie: Dlaczego istnieje 
czyściec? Wydaje się, że miłość, która ma bez reszty przemienić czło-
wieka i być jego odpowiedzią na miłość Boga, to podstawowa racja 
istnienia czyśćca. Inny zaś powód to Boże miłosierdzie, w którego 
świetle Bóg tak umiłował człowieka, że do końca przyciąga go ku so-

165 A. Czajkowska, I. Złotkowska, Jak pomagać duszom…, dz. cyt., s. 36.
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bie. Kolejny argument na istnienie pośmiertnej możliwości oczysz-
czenia dusz, dziś już mniej akcentowany, to Boża sprawiedliwość.

Choć teologowie przez długi czas próbowali tłumaczyć rzeczy-
wistość czyśćca, powołując się na Bożą sprawiedliwość i podkre-
ślając konieczność wzięcia przez człowieka odpowiedzialności za 
popełniane zło, to jednak nie udało się w ten sposób w pełni dopra-
cować doktryny o jego istnieniu. Ten rodzaj refleksji doprowadzał 
do pewnych przerostów, które można by określić jako materializa-
cję tej przestrzeni166.

Aby móc poprawnie zrozumieć tę prawdę, należy zauważyć w na-
uczaniu Kościoła cztery elementy: „miłość Bożą w stanie, w którym 
ludzie opuszczają ten świat, nieodpokutowane pozostałości grzecho-
we (commissa et omissa), karę i oczyszczenie”167. Wydaje się, że naj-
bardziej fundamentalną zasadą istnienia czyśćca jest miłość168. Myśl 
ta jest obecna w katolickim nauczaniu zarówno w refleksji teologów 
przed Soborem Watykańskim II169, jak i po nim170. Można zatem 
stwierdzić, że czyściec to wynagradzanie przepełnione miłością do 
Boga171. Miłość ta, zalecana uczniom Chrystusa przez ich Mistrza jako 
zasada ich ziemskiej egzystencji (por. Mt 22, 38; Łk 11, 42; J 17, 26), 
wykracza poza ziemską rzeczywistość. Jedynie człowiek, który umie-
ra bez grzechu i bez obciążenia jakąkolwiek karą, natychmiast po 
śmierci doświadcza życia zbawionych. Inny jest natomiast los tego, 

166 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 73. 
167 T. D. Łukaszuk, Czyściec, czyli miłość oczyszczająca, „Ateneum Kapłańskie” 98 

(1982), s. 241.
168 W. Granat w sposób następujący określa czyściec: „jest to dzieło miłości Boskiej 

i ludzkiej oczyszczającej dusze ludzkie w ich pozaziemskim życiu, jeżeli one mają ja-
kąś usuwalną przeszkodę przy osiągnięciu nieba”, W. Granat, Czyściec, [w:] Katolicyzm 
A–Z, red. Z. Pawlak, Łódź 1989, s. 70. 

169 Przywołamy dla przykładu wypowiedź Żychlińskiego na ten temat: „dusza są-
dzona jest z miłości (…). Jeżeli ma miłość nie dość oczyszczoną, wówczas udaje się do 
czyśćca, bo to jest właściwe dla niej miejsce”. A. Żychliński, Życie pozagrobowe. Co 
wiemy o rzeczach ostatecznych?, [w:] tenże, Rozważania teologicznofilozoficzne, Po-
znań 1959, s. 601.

170 Por. Z. Kijas, Czyściec…, dz. cyt., Kraków 2004, s. 57–62.
171 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 75.



56

kto umierając, nie odpokutował do końca kary za grzechy. Pomimo 
miłości do ludzi i Boga, nie może Go oglądać, dopóki nie wyzwoli 
się z ciążącej na nim kary172. Takie przekonanie potwierdza swym 
autorytetem Kościół:

Chrześcijanin (…) winien wierzyć w zasadniczą ciągłość, jaka istnieje 
dzięki mocy Ducha Świętego między życiem teraźniejszym w Chry-
stusie i życiem przyszłym – miłość jest bowiem prawem w królestwie 
Bożym i właśnie nasza miłość tu na ziemi będzie miarą naszego uczest-
nictwa w chwale nieba173.

Miłość ta wymaga jednak oczyszczenia, zanim człowiek stanie przed 
obliczem Boga – Miłości. Doznanie to, samo z siebie, narzuca miłość 
jako jedyne pragnienie. Człowiek wie, że nie potrafi kochać bezgra-
nicznie, i ta świadomość zadaje mu cierpienie. Element czyśćcowy 
staje się naszym doświadczeniem wtedy, gdy znajdujemy się w obli-
czu ludzkich niedoskonałości. Wówczas szczególnie deklarujemy mi-
łość, choć wiemy, że wypowiadamy tylko puste słowa bez znaczenia. 
Czyściec to uświadomienie sobie prawdy o naszym egoizmie i o jego 
przesadnie ważnym miejscu w naszym życiu oraz skonfrontowanie 
tego z doskonałością samego Boga. To jest właśnie istota czyśćcowego 
cierpienia174. Ów egoizm może ulegać stopniowemu zanikaniu aż do 
momentu, w którym nastąpi harmonia miłości siebie, miłości bliź-
niego i miłości Boga175. Spotkanie z Bogiem jest zawsze przepełnio-
ne cierpieniem i cechuje się jakościową zmianą w samym człowieku. 
Źródłem cierpienia jest miłość Boga, sprawiająca, że jednostka pra-
gnie do Niego przylgnąć. Jednocześnie, w tym samym doświadczeniu 
człowiek odczuwa lęk przed Bogiem, gdyż pewien jest swoich uchy-
bień. Ladislaus Boros uzupełnia powyższy wniosek, mówiąc: „Już te-

172 Por. A. Zuberbier, Wierzę… Dogmatyka w zarysie, Katowice 1969, s. 332. 
173 Kongregacja Nauki Wiary. List w sprawie niektórych zagadnień…, dz. cyt., s. 6. 
174 F. Varillon, Zarys doktryny katolickiej, Warszawa 1972, s. 606.
175 Por. W. Granat, Ku człowiekowi…, dz. cyt., s. 519.
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raz w naszej ziemskiej pielgrzymce boleśnie doświadczamy dwoisto-
ści naszej miłości Boga. Bóg rani nas”176. Swoistym potwierdzeniem 
przedstawionego spojrzenia mogą być samoobjawienia Boga znane 
nam z relacji Biblii. I tak: Mojżesz i Eliasz zasłaniają twarz podczas 
spotkania z Bogiem (Wj 3, 6; 1 Krl 19, 13), a Izajasz (Iz 6, 5), Daniel 
(Dn 8, 17. 18) i Ezechiel (Ez 1, 28) doświadczają lęku i niemocy w Jego 
obecności177. Niepokój rodzi się w człowieku z powodu pewności, że 
jest grzeszny i niezdolny stanąć przed obliczem Boga. Ogień, o któ-
rym wspomina św. Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 3, 15), ma 
być ocaleniem – ma być czyśćcem. Czyściec zawiera w takim razie 
coś z doświadczenia Taboru – to ogień ocalający. Apostoł Narodów, 
doświadczając tego szczególnego zjawiska, mówi o nim jak o szansie 
uchowania człowieka – „tak jakby przez ogień” (1 Kor 3, 15). Światło 
Taboru jest nośnikiem ratunku, gdyż w jego blasku jednostka dojrze-
wa na spotkanie i zjednoczenie się z Bogiem178. Doznania te są zbież-
ne z opisanym w Ewangelii wydarzeniem Przemienienia Pańskiego 
na górze Tabor: „Uczniowie (…) upadli na twarz i bardzo się zlękli” 
(Mt 17, 6). Bliskość Boga nosi znamiona cierpienia, niebezpieczeństwa, 
osamotnienia i ciemności. Oglądanie Jego oblicza jest dla człowieka 
rodzajem szoku i niewyobrażalnego cierpienia, bowiem rozpala duszę 
i budzi w niej świadomość własnej tożsamości. Jest to jednocześnie 
przeżycie wewnętrznego ognia, spalenia czegoś w głębi duszy. To 
miłość Boga jest dla człowieka nieoczyszczonego źródłem cierpienia. 
Święty Jan porównuje ją do „miecza obosiecznego”, który z jednej 
strony wyobraża serdeczność, sprawiedliwość i bliskość, a z drugiej 
jest dystansem, spełnieniem i może także obezwładniać179. Spotka-
nie z Bogiem, który jest samą Miłością, nie tylko zadaje człowieko-
wi ból, ale przede wszystkim oczyszcza go, by uczestniczył w pełni 

176 L. Boros, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji, Warszawa 
1974, s. 158.

177 Por. tamże, s. 158–159. 
178 Por. B. Ferdek, Eschatologia Taboru. Reinterpretacja eschatologii w świetle mi

sterium Przemienienia Pańskiego, Świdnica 2005, s. 52–53.
179 Tamże, s. 159–162. 
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zbawienia180. Relacje zachodzące między „ludźmi uczestniczącymi 
w najwyższej miłości a Bogiem – Miłością samą w sobie – wprowa-
dzają nas chyba najgłębiej w ostateczną tajemnicę bytu”. To właśnie 
ta miłość najlepiej obrazuje zjednoczenie się z Bogiem i trwanie 
w Nim (1 J 4, 12–16)181. Ci, którzy znajdują się w czyśćcu, kochali 
Boga i bliźnich, jednak odczuwając bliskość Boga, uświadomili sobie, 
że ich miłość ma różne braki i potrzebują oczyszczenia182. Człowiek 
często nie dostrzega swoich wad, z których największą jest niedobór 
miłości, paradoksalnie zachowując się jak niewidomy. Taka ślepota 
stanowi szczególny rodzaj kalectwa ducha, z którego powodu czło-
wiek popełnia błędy i nie zauważa wielu swych braków183. Czyściec 
jest jak przywrócony niewidomemu wzrok, aby ten mógł zobaczyć 
jasność Taboru, i by w ten sposób zobaczył jedyną Światłość184. Du-
sze poddające się oczyszczeniu odczuwają głębokie pragnienie trwa-
nia z Bogiem. Jest to rodzaj tęsknoty przepojonej miłością do osoby, 
za którą się tęskni185. Czyściec w swej istocie wydaje się opierać na 
miłości, co zresztą znajduje potwierdzenie w nauczaniu ostatniego 
soboru: „(…) wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity sposób 
złączeni jesteśmy wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego…” 
(KKK 49). To miejsce wydaje się swoistym „dojrzewaniem miłości, 
a siła, która progresywnie nim kieruje, to pragnienie zmniejszenia 
dystansu człowieka wobec Miłości Bożej186.

Wieczna szczęśliwość, będąca ostatecznym przeznaczeniem czło-
wieka, domaga się swego rodzaju dojrzałości na różnych płaszczy-
znach bytowania. Sugeruje ona konieczność przygotowania dusz do 
obcowania z Bogiem w niebie187. Czyściec to jedno potężne środo-

180 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 78.
181 W. Granat, Ku człowiekowi…, dz. cyt., s. 519.
182 Por. Y. Congar, Chrystus i zbawienie świata, Kraków 1968, s. 239. 
183 Por. B. Ferdek, Eschatologia…, dz. cyt., s. 53.
184 Tamże, s. 53–54. 
185 Por. W. Granat, Ku człowiekowi…, dz. cyt., s. 519 i 532.
186 Por. J. Buxakowski, Antropologia nadprzyrodzona. Łaska i człowiek, Wieczność 

i człowiek, cz. 1–2, Pelplin 1983, s. 404.
187 Tamże, s. 163–173.
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wisko miłości, a miłosierny Stwórca obdarowuje nią człowieka ze 
względu na Chrystusa188. Jest to jak gdyby dar Zmartwychwstałego 
Syna Bożego, który poprzez zbawcze misterium, a zwłaszcza przez 
tajemnicę krzyża, objawia najpełniej miłosierną miłość Ojca189.

Ewangelia mówi często o zbliżaniu się Chrystusa do mrocznej sfery 
ludzkiego istnienia. Nie dystansuje się On od losu grzesznych ludzi, 
pragnie ich ocalenia i zbawienia. Stajemy wobec paradoksalnego fak-
tu, iż ludzka wina wzmaga jeszcze bardziej miłosierdzie i miłość Boga. 
«Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło» (Łk 19, 10)190.

Można więc zauważyć, nie bez powodu, że to właśnie tajemnica krzyża 
jest miejscem najbardziej podstawowego spotkania Boga i człowieka, 
w którym Stwórca, odepchnięty przez istotę stworzoną przez Siebie, 
ciągle zwraca do niej swą miłosierną miłość191. „Dopiero w świetle 
Chrystusowego Krzyża można zrozumieć, co to właściwie znaczy, 
że Bóg jest miłosierny, że jest Miłością”192. W tym kontekście jako 
logiczna refleksja nasuwa się pytanie: Czy ten miłosierny Bóg może 
na wieki potępić człowieka193?

Początki kształtowania się doktryny o czyśćcu wypełniał lęk 
przed tym, co czeka człowieka w perspektywie nadprzyrodzonej. 
Boga postrzegano wówczas jako sędziego, który rozliczy człowieka 
i bezwzględnie ukarze za zło. Afirmacja życia pośród wielu dóbr 
i radości na ziemi sprawiła, że tym większy stawał się lęk człowie-
ka wobec nieodgadnionej tajemnicy wiecznego losu194. Taka po-

188 Por. J. Zaremba, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem…Teologia śmierci i zmar
twychwstania. Próba syntezy, „Studia Gdańskie” 4 (1980), s. 75.

189 Por. C. Prusak, Nauka o czyśćcu…, dz. cyt., s. 54.
190 W. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do 

eschatologii nadziei, Warszawa 1989, s. 87.
191 Tamże.
192  A. Nossol, Chrystologiczna struktura teologii dogmatycznej, „Roczniki Teo-

logiczno-Kanoniczne” 15 (1972) z. 2, s. 216.
193 Z. Kijas, Czyściec…, dz. cyt., s. 57.
194 Tamże, s. 34.
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stawa jest mocno zakorzeniona w Starym Testamencie – w wielu 
miejscach spotykamy treści konfrontujące ziemskie życie i dzień 
spotkania z Bogiem – Boży Sąd. Stąd zrodziło się podejście do 
czyśćca, w którym główne akcenty padały na sąd i kary czekają-
ce po śmierci na duszę nieprzygotowaną na spotkanie ze Stwór-
cą195. Stopniowo jednak człowiek dojrzewał w postrzeganiu rze-
czywistości i nie mógł uniknąć pytań o perspektywę swojego losu 
po śmierci. Nieuchronnie rodziło się napięcie pomiędzy tym, co 
stanowi ziemskie życie, a tym, co czeka człowieka w wieczności. 
W wyniku zderzenia się myśli o teraźniejszości i wieczności co-
raz bardziej ugruntowywało się przekonanie o istnieniu stanu po-
średniego – czyśćca196. Powstająca w takich okolicznościach kon-
cepcja opierała się na ukazywaniu go jako sfery, w której człowiek 
doświadczy ukarania. O oczyszczeniu natomiast nie było mowy. 
Idea ta zakładała, że byt ziemski obarczony był cierpieniem i bólem. 
Ponadto za wszystkie swoje niedoskonałości i uchybienia człowiek 
miał cierpieć także po śmierci197.

1.3.2. Miejsce i trwanie czyśćca

Miejsce i czas to kategorie, które nie przystają do rzeczywistości 
duchowych, a za taką możemy uważać czyściec. Wydaje się, że po-
cząwszy od pierwszej oficjalnej wypowiedzi Kościoła na ten temat 
aż do orzeczenia Soboru Trydenckiego, rozumiano tę przestrzeń 
w sposób dosłowny jako konkretną lokalizację, niejednokrotnie opi-
sywaną dość szczegółowo198. Barwne obrazy dodawały idei czyśćca 

195 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 21. 
196 Por. Z. Kijas, Czyściec…, dz. cyt., s. 34–35. 
197 Por. R. Righetto, Życie pozagrobowe. Dziesięć rozmów o rzeczach ostatecznych, 

Kraków 2005, s. 22. 
198  Por. A. Skwierczyński, Współczesna interpretacja „miejsca” i „trwania” czyśćca, 

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984) z. 2, s. 125.
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elementów rodzących strach przed tym, co czeka człowieka, który 
doświadczy tej rzeczywistości199.

W teologii współczesnej nadal mówimy o „miejscu”, ale zdecy-
dowanie porzucamy dawny sposób jego rozumienia i interpretacji. 
Doświadczając przestrzeni ziemskich, trudno jest wyrazić to, co 
obecnie kryje się poza ludzką percepcją.

Podejmując temat „miejsca”, św. Augustyn, określa tym mianem sa-
mego Boga w sensie ostatecznego spełnienia człowieka200. Idąc za tym 
tokiem rozumowania, ukuto tezę, według której „(…) Bóg jest Rzeczą 
Ostateczną człowieka. Jako uzyskany jest niebem, jako utracony – pie-
kłem, jako badający – sądem, jako oczyszczający – czyśćcem”201. W tym 
kontekście sam Bóg jest miejscem oczyszczenia, On jest czyśćcem. Nie 
jest to na pewno „miejsce” w rozumieniu przestrzennym202. Mamy tu 
wyraźne przesunięcie spojrzenia na czyściec: z perspektywy „miejsca” 
na „stan” oczyszczenia. Nowość tego sposobu widzenia polega na tym, 
że w owym stanie pojawia się element spotkania człowieka, potrzebu-
jącego oczyszczenia, z Bogiem, który jest tym oczyszczeniem203.

Oddzielny natomiast problem stanowi „trwanie” czyśćca i wyraża-
nie doświadczeń tam czekających w kategoriach czasowych. W prze-
szłości dokonano wielu nadużyć związanych z bardzo fizycznym 
i materialnym podejściem do tego problemu. Stąd też problematyka 
ta jest dziś dość delikatną kwestią. Próby zgłębienia tego zagadnienia 
przez współczesnych teologów zrodziły jednak myśl, według której 

„trwanie” ma być postrzegane jako „nieustawanie istnienia”. Można 
to sklasyfikować następująco: trwanie czasowe, trwanie właściwe 
czystym duchom i wieczne trwanie Boga, którego sposób istnienia 
ma cechę wiecznego „teraz”204.

199 Por. Y. Congar, Chrystus…, dz. cyt., s. 228.
200 Por. A. Skwierczyński, Współczesna…, dz. cyt., s. 127.
201 H. U. von Balthasar, Umrisse der Eschatologie, [w:] Verbum Caro, Einsiedeln 

1960, s. 282. 
202 Tamże, s. 282.
203 Tamże, s. 286. 
204 Por. A. Skwierczyński, Współczesna…, dz. cyt., s. 129–130.
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1.3.3. Cierpienia czyśćcowe

Nauka dotycząca kar bądź też cierpień w czyśćcu nie jest ściśle spre-
cyzowana. Mówi się wprawdzie o ogniu, przez który trzeba tam 
przejść, ale jego charakter nie został przejrzyście określony. Dalsze 
rozważania będą dotyczyć właśnie tej spekulatywnej kwestii205. In-
terpretator orzeczenia Soboru Trydenckiego w sprawie czyśćca, Bel-
larmin, nie mówi, o jaką konkretnie karę chodzi. Czy jest to pokuta 
polegająca na opóźnieniu pełnego zjednoczenia duszy z Bogiem czy 
też może jest to tak zwana kara zmysłów.

Obraz ognia zaczerpnięty z Biblii i przywoływany przez ojców 
Kościoła wyraża doświadczenie cierpienia z powodu niemożno-
ści nawiązania bezpośredniego dialogu z Bogiem, które staje się 
udziałem przebywających w czyśćcu206. Ogień rozpala tęsknotę 
duszy za Bogiem i niszczy wszystko to, co nie pozwala jej być bli-
żej Niego207.

Przytaczany już wcześniej tekst św. Pawła z Pierwszego Listu do 
Koryntian jest wciąż reinterpretowany w celu doszukania się w nim 
potwierdzenia prawdy o czyśćcu. Ogień, o którym mówi św. Paweł 
symbolizuje to, co oświeca. Chrystus zaś jawi się jako odrzucany 
i nieuznawany Fundament świata. Ogień ów niszczy zafałszowany 
obraz świata, a człowiek odkrywa to, co było dotąd niejasne. Rzeczy-
wistość ta jest więc niczym innym jak wyrwaniem jednostki przez 
Chrystusa z więzów śmierci208.

Jednak w porównaniu z tym, czym byliśmy, i w świetle tego, co jest na-
prawdę, widząc, kim jesteśmy w zestawieniu z tym, kim powinniśmy 
być, ponadto niezdolni odtąd uczynić cokolwiek, co mogłoby realnie 

205 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 90. 
206 Por. A. Skwierczyński, Współczesna…, dz. cyt., s. 61.
207 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., Kraków 1995, s. 138.
208 Por. G. Martelet, Odnalezione…, dz. cyt., s. 80.
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nas zmienić (ponieważ nasz historyczny związek z tym światem jest 
już skończony), pozostaje nam z braku możliwości działania, możli-
wość cierpienia209.

Tekst św. Pawła mówi o doświadczeniu poznania tego, kim jest 
dla nas Chrystus Zmartwychwstały. Dzięki niemu odkrywamy 
wzgardzoną albo wręcz zdradzoną miłość. Rodzi to swoisty kry-
zys w człowieku, z którego wyprowadza go oświecający i rozświe-
tlający wszystko ogień.

Stawanie w prawdzie rodzi zaś kolejny kryzys, który można po-
równać do oczyszczającej agonii, będącej konsekwencją naszego 
życia bez miłości. Przez te doznania zaczynamy rozumieć war-
tość śmierci oraz sens krzyża Chrystusa. Jego cierpienie pozwala 
nam doświadczyć prawdziwej skruchy i żalu. Naszym udziałem po-
nownie staje się olśnienie, które jest oczyszczającym i niszczącym 
ogniem, usuwającym z nas wszystko to, co nie wiąże nas z Funda-
mentem – Jezusem Chrystusem210. Ogień rozumiany jako obraz 
doświadczenia, polegającego na uznaniu braków i popełnianego zła, 
toruje człowiekowi drogę do przejścia w rzeczywistość prawdziwej 
radości i światła. Ponadto jest on rodzajem intensywnego napięcia, 
które powstaje przy spotkaniu świadomości ludzkiej kondycji ze 
świadomością świętości Boga211. Przeniknięty zaś Bogiem człowiek 
widzi wszystko w Jego perspektywie. Potrafi nawet znienawidzić 
siebie, mając świadomość, że sprzeciwia się Bożej świętości, którą 
przecież kocha. Staje w obliczu prawdy o samym sobie, nie tylko 
przeżywając własną sytuację wobec Boga, ale również odczuwając 
ból, który oczyszcza jego człowieczeństwo212.

209 Tamże.
210 Por. tamże, s. 80.
211 Por. B. Sesboüé, Zmartwychwstanie…, dz. cyt., s. 119–120. 
212 R. Guardini, O rzeczach ostatecznych. Chrześcijańska nauka o śmierci, oczysz

czeniu po śmierci, zmartwychwstaniu, sądzie i wieczności, Kraków 2004, s. 52–53. 
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1.4. Niekatolickie wizje przyszłego losu człowieka

Jedno z podstawowych pytań, jakie zadaje sobie każdy człowiek, 
dotyczy jego przyszłości po śmierci. W chrześcijańskim sposobie 
myślenia perspektywa ta jest zarysowana przez Objawienie, choć 
można dostrzec, iż w praktyce pojawiają się różne interpretacje tego 
zagadnienia. Inaczej pojmują przyszły los człowieka chrześcijanie 
prawosławni i protestanci, pomimo istnienia pewnych elementów, 
które mogą stanowić podłoże do wspólnych rozważań na płasz-
czyźnie ekumenicznej. Warto też zauważyć, że w katolickiej wizji 
czyśćca można odkryć punkty styczne nawet z niechrześcijański-
mi wyobrażeniami o przyszłości czowieka, po zakończeniu jego 
ziemskiej egzystencji.

1.4.1. Inne Kościoły chrześcijańskie

Od samego początku pomiędzy chrześcijanami na Wschodzie i Za-
chodzie kształtowały się różnice dotyczące pojmowania losu czło-
wieka po śmierci. Kluczowym wydarzeniem wydaje się być w tym 
sporze Sobór Lyoński II (1274), na którym sformułowano stanowi-
sko Kościoła katolickiego w sprawie czyśćca (por. BF VIII 106). Ko-
lejne wiążące ustalenia zapadły na Soborze Florenckim (1439–1443) 
w „Dekrecie dla Greków”, gdzie mowa jest o stanie pośrednim, ale 
bez użycia wyrażenia „czyściec” (por. BF VIII 112)213.

Przywołane powyżej wypowiedzi podkreślają opozycję wobec 
myśli teologicznej Kościołów prawosławnych214, której istota pole-
ga na przekonaniu, że w stanie pośrednim dusze doświadczają do-
czesnej kary lub nagrody.

213 Por. H. Szmulewicz, Po tamtej…, dz. cyt., s. 81.
214 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 108. 
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Mowa tu o swego rodzaju gradacji szczęścia bądź cierpienia. Jest 
to zarazem pewien przedsmak tego, co dusze otrzymają po sądzie 
ostatecznym215. Teologia prawosławna nie zamyka się na prawdę 
o stanie pośrednim, ale jej rozumienie określa tu bardziej prakty-
ka życia wiary, niż doktrynalna pewność. Jest też istotnie związana 
z modlitwą za zmarłych i z ofiarą ołtarza składaną w ich intencji. 
Ważnym aspektem będzie tu sposób pojmowania skuteczności mo-
dlitwy za zmarłych. Mianowicie wpływa ona na duszę i pobudza ją 
do przyjęcia Bożego przebaczenia, a także dodatkowo ma umiejęt-
ność uwolnienia jej z „miejsca cierpień”. Nie ma zatem w teologii 
prawosławnej mowy o odrębnym stanie pośrednim w takim zna-
czeniu, w jakim rozumie go teologia katolicka. Jednakże wśród rze-
czywistości eschatologicznych występuje tu podział na następujące 
rzeczywistości: raj i stan dwojakich „mąk piekielnych”. Pierwszy 
stan mąk umożliwia uwolnienie duszy przez modlitwę oraz jej we-
wnętrzną ewolucję, natomiast drugi nie oferuje takiej możliwości.

Teologia prawosławna nie neguje istnienia czegoś, co katolicka 
dogmatyka określa mianem czyśćca, jakkolwiek nie znajduje też wy-
starczających argumentów biblijnych, żeby ten stan jasno zdefiniować. 
W rozumieniu spraw ostatecznych zdaje się dążyć do zdefiniowania 
czyśćca na sposób teologii katolickiej, jako formy czasowo trwające-
go stanu piekła. Stąd też prawosławni teologowie pytają: Czy piekło 
jest stanem wiecznym i nieskończonym? Możliwość cierpienia dusz 
po śmierci traktują zaś jako „cierpienia piekielne”216 i określają je 
bardziej szczegółowo: „Na oddaleniu od Boga i nienawiści względem 
Niego i względem samego siebie polega główna męka złych duchów: 
a zatem podobna również będzie męka złych ludzi – grzeszników”217.

W nauce Cerkwi Prawosławnej o życiu przyszłym ważne miejsce 
zajmują następujące elementy: modlitwa za zmarłych zanoszona do 

215 Tamże, s. 105. 
216 Por. S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, Warsza-

wa 1992, s. 198–199.
217 Katechizm cerkwi prawosławnej, Hajnówka 2001, s. 66.
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Miłosierdzia Bożego, ofiara ołtarza składana w ich intencji oraz jał-
mużna i różnorakie ofiary dopełniające dobro, którego nie zdołali 
uczynić zmarli218. W tym kontekście warto przytoczyć nauczanie 
Świętego Soboru Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej pobłogosławio-
ne przez Patriarchę Aleksego II:

Grzesznikom, którzy do śmierci pokutowali, ale nie zdążyli przynieść 
owoców godnych nawrócenia (modlitwa, pokuta, pocieszenie bied-
nych i świadectwo czynów miłości do Boga), pozostaje jeszcze możli-
wość otrzymania ulgi w cierpieniu i nawet dostąpienie wyzwolenia od 
wszystkich więzów zła. To można otrzymać tylko z łaskawości Bożej 
przez modlitwy Kościoła i uczynki miłosierdzia [tłum. własne T.K.]219.

Wypowiedź tu przywołana bardzo mocno zbliża się do nauki Ko-
ścioła katolickiego o czyśćcu w aspekcie pomocy niesionej zmarłym 
przez żyjących na ziemi.

O ile Kościoły wschodnie nie negują nauki o stanie pośrednim, 
o tyle stanowisko teologów protestanckich jest tu skrajnie różne. 
Sam Luter mówił o nim jako o specyficznym śnie, w którym dusza 
czuwa przed Bogiem. Pogląd ten nie przeszkadzał mu jednak snuć 
jeszcze innej refleksji, a mianowicie idei utożsamienia sądu i śmierci. 
Według tej koncepcji w chwili śmierci sprawiedliwi będą oddziele-
ni od grzeszników.

Z kolei Zwingli nie zgadza się z prezentowaną wyżej wizją stanu 
pośredniego i uważa, że dusza nigdy nie traci swej aktywności, cały 
czas żyjąc i będąc wszystkiego świadoma. Skłania się on do poglą-

218 Por. tamże, s. 64.
219  „Грешникам, которые до смерти покаялись, только не успели принести 

плодов, достойных покаяния (молитва, сокрушение, утешение бедных и выра-
жение в поступках любви к Богу), остается еще возможность получить облегче-
ние в страданиях и даже вовсе освобождение от уз ада. Но их можно получить 
только по благости Божией, через молитвы Церкви и благотворения Изложение 
догматов Православного догматического богословия по книге”, [Соч.] М[акария], 
а[рхиеп.] Л[итовского], Руководство к изучению христианского, православнодог
матического богословия, Москва: Синод. тип. 1913.
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du, iż w momencie śmierci następują ostateczne rozstrzygnięcia na 
wieczność: radość albo potępienie220.

1.4.2. Czyściec jako kwestia ekumeniczna

Nie sposób nie zauważyć, że już na samym początku formowania się 
nauki o czyśćcu napotyka ona najpierw sprzeciw ze strony wschod-
niej myśli teologicznej, a później odrzucenie ze strony nurtu refor-
matorskiego221.

Wśród współczesnych teologów pojawiają się stwierdzenia, z któ-
rych wynika, że kwestia czyśćca jest istotnym zagadnieniem na 
płaszczyźnie dialogu ekumenicznego. Wielu autorów wypowiada-
jących się na temat stanu pośredniego w języku niemieckim, skła-
nia się do akcentowania jego wymiaru oczyszczającego, odchodząc 
tym samym od tradycyjnie używanego terminu Fegfeuer na rzecz 
wyrażenia Läuterung albo Reinigung. Ma to stanowić swego rodza-
ju wychylenie się na poziomie ekumenicznym w kierunku Kościoła 
wschodniego, gdzie wśród pewnych teologów funkcjonuje przeko-
nanie o bardziej oczyszczającym niż pokutnym charakterze cier-
pień czyśćcowych222.

W tradycji prawosławnej modlitwa za zmarłych stanowi wartość, 
którą honoruje także katolicka nauka o czyśćcu. Takie rozumienie 
zbliża nas do teologii wschodniej223. Znawcy protestantyzmu do-
strzegają w nauce katolickiej ważny akcent położony na spotkanie224 
umierającego człowieka ze swoim Stwórcą. Ten moment wydaje się 

220 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 110–112.
221 Por. W. Łydka, Eschatologia w wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościo

ła, „Ateneum Kapłańskie” 98 (1982), s. 61–63. 
222  Por. W. Hryniewicz, Czyściec w teologii prawosławnej, [w:] Encyklopedia kato

licka, dz. cyt., t. 3, kol. 942–943.
223 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 148.
224 Por. H. Ott, Die Anwort des Glaubens, Berlin 1972, s. 463. 
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kluczowy w opisie istoty czyśćca225, choć dla dialogu ekumenicz-
nego podobnie ważny staje się aspekt czyśćca jako oczyszczającej 
miłości. Chodzi tu o bardzo konkretnie rysujący się personalizm 
w patrzeniu na czyściec226.

Podejmując kwestię ekumeniczną, nie można zapomnieć o tym, 
że istnieje pewna hierarchia zagadnień stanowiących przedmiot 
wspólnego dialogu. Prawda o czyśćcu nie należy do najistotniejszych 
spraw, które podlegają dyskusji, chociaż jest ona oczywiście obec-
na wśród innych kwestii w kontekście całego, szeroko rozumianego, 
dialogu ekumenicznego227.

***

W zaprezentowanych powyżej wnioskach analizy nauczania Kościo-
ła katolickiego o czyśćcu tkwi wnikliwa próba dotarcia do źródeł tej 
nauki. Dla wyjaśnienia etymologii samego słowa „czyściec” niezbęd-
ne było sięgnięcie do tekstów biblijnych stanowiących punkt wyjścia 
do refleksji teologicznej nad omawianą prawdą. I choć nie udało się 
odnaleźć tam tekstu mówiącego o czyśćcu w sposób bezpośredni, to 
można wskazać fragmenty Biblii, które tę rzeczywistość wyraźnie 
sugerują i wręcz wskazują na konieczność jej istnienia.

Analiza wypowiedzi ojców Kościoła, stanowiąca następny etap 
tych dociekań, pozwala wnioskować, że przekonanie o istnieniu sta-
nu pośredniego było żywe wśród chrześcijan od samego początku 
oraz znalazło swoje miejsce w oficjalnych wypowiedziach teologii 
katolickiej.

W kolejnej części tych rozważań zostały omówione: liturgia Ko-
ścioła i Tradycja, z akcentem na kwestie modlitwy za zmarłych i ofia-

225 Por. L. Boros, Mysterium mortis…, dz. cyt., s. 156–160.
226 Por. A. Nossol, Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teo

logii, Opole 1978, s. 338–339. 
227 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 148–149. 



rowywanych za nich odpustów. Następnie ukazana była synteza 
istotnych elementów nauki o czyśćcu oraz próba odkrycia sposobów 
kształtowania się ich obecności w nauczaniu o stanie pośrednim na 
poszczególnych etapach rozwoju tej prawdy. Tematem dalszych wy-
wodów były: motywy istnienia czyśćca, problem jego miejsca i czasu 
trwania, a także kwestie cierpień czyśćcowych. Ostatni zaś fragment 
tej części pracy wskazuje na niekatolickie spojrzenie na pośmiertny 
los człowieka. Gdy skonfrontuje się nauczanie Kościoła katolickiego 
z nauką Kościoła prawosławnego i luterańskiego, jest oczywiste, że 
jedynie w teologii katolickiej doktryna o czyśćcu doczekała się do-
wartościowania i wyłącznie wśród katolików ta rzeczywistość wiary 
jest znana. Nauka Kościoła prawosławnego zbliża się tylko w niektó-
rych punktach do wiary katolickiej na temat czyśćca, natomiast Ko-
ściół luterański całkowicie odrzuca możliwość jego istnienia.
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2 . Czyściec 

w przepowiadaniu

Przepowiadanie prawdy o istnieniu czyśćca i przybliżanie tej tajemni-
cy wiernym jest możliwe w wielu sytuacjach liturgicznych. Głosiciele 
homilii, z różnych powodów, nie zawsze korzystają jednak z tej moż-
liwości tematycznej. Analiza materiału źródłowego była skoncentro-
wana na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: W jakich sytuacjach 
i w jakich momentach roku liturgicznego możliwe jest przepowia-
danie prawdy o czyśćcu? Kluczowym elementem tych poszukiwań 
stały się najpierw perykopy biblijne, które są przywoływane przez 
teologów jako argumenty na potwierdzenie prawdy o czyśćcu. Od-
nalezienie owych fragmentów Pisma Świętego oraz sposób ich przy-
porządkowania do konkretnych dni w roku liturgicznym pozwoliły 
zawęzić materiał badawczy. Kolejnym punktem rozważań stała się 
liturgia oraz pytania: Kiedy w liturgii możliwe jest przepowiadanie 
prawdy o czyśćcu i w jakim okresie roku liturgicznego może mieć 
ono naturalne uzasadnienie? Odpowiedź była jasna – najbardziej 
właściwym momentem jest liturgiczne Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Teksty homilii na to wspomnienie stały się ma-
teriałem badawczym tej pracy. Są to teksty opublikowane w trzech 
periodykach homiletycznych: „Biblioteka Kaznodziejska”, „Mate-
riały Homiletyczne” i „Współczesna Ambona”.

Poniższe opracowanie podejmuje analizę opisanych materia-
łów źródłowych w trzech zasadniczych kierunkach: próba opisania 
czyśćca przez homilistów, czyli zdefiniowanie i określenie powo-
dów jego istnienia, kwestie otwarte czyśćca, czyli charakter pokuty 
czyśćcowej i problematyka czasowości oraz miejsca, a także formy 
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i sposoby pomocy duszom w czyśćcu ze strony Kościoła i poszcze-
gólnych wierzących. Wymienione zagadnienia zostały uporządko-
wane w trzech kolejnych paragrafach i są owocem wnikliwej analizy 
scharakteryzowanych powyżej źródeł.

2.1. Określenie czyśćca i powodów jego istnienia

Warto zauważyć, że w historii nie radzono sobie z właściwym ukaza-
niem czyśćca, co zaowocowało wieloma nieporozumieniami. Brały 
się one przede wszystkim ze sposobu pojmowania czyśćca i naucza-
nia na jego temat. Dotykamy tutaj zatem problemu precyzyjnego 
opisania i zdefiniowania jego istoty. W dalszej części zostaną przed-
stawione wypowiedzi poszczególnych autorów homilii próbujących 
określić czyściec.

2.1.1. Próby zdefiniowania czyśćca

Opisanie rzeczywistości, jaką jest czyściec, wbrew pozorom nie jest 
łatwe. Jak słusznie zauważa Wronka, wokół czyśćca narosło przez 
wieki wiele nieprawdziwych, wypaczonych wyobrażeń228. W rozwa-
żaniach licznych homilistów znajdujemy refleksje nad określeniem 
istoty czyśćca. Są one często różnie ukierunkowane, począwszy od 
typowych stwierdzeń definiujących czyściec na podstawie naucza-
nia Kościoła aż po próby szczegółowego opisania go. Przykładem 
prostej definicji doktrynalnej jest wypowiedź K. Maja:

Prawdy naszej wiary, które od najmłodszych lat poznajemy, informu-
ją nas w oparciu o Boże Objawienie, że oprócz nieba dla zbawionych 
i piekła dla potępionych istnieje jeszcze czyściec. Jest to stan po śmierci, 

228 S. Wronka, Czyściec – oczyszczenie i zadośćuczynienie, „MH” 190 (2000), s. 90–
91.
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w którym następuje „końcowe oczyszczenie”. Według niego, czyściec 
„jest drogą do poznania własnej słabości i grzechu”, a na końcu tej dro-
gi jest doświadczenie szczęścia z powodu możliwości oglądania Boga. 
Ta droga wiedzie do spotkania z Miłością229.

2.1.1.1. Pokuta i cierpienie

Do aspektu pokuty, która musi dokonać się w czyśćcu, nawiązuje 
K. Pielatowski, definiując ją jako wyrównywanie długów zaciągnię-
tych wobec Boga230. Nieco inaczej określa stan oczyszczenia Z. Ste-
kiel, który nie mówi o pokucie za grzechy, lecz o oddaniu [Bogu] 
skłonności do zła231. Z kolei K. Maj zauważa, że czyściec przez po-
kutę przygotowuje dusze na pełne przyjaźni spotkanie z Bogiem232. 
Inny zaś przykład prostego, doktrynalnego sformułowania znajdu-
jemy u L. Nowaka, który stwierdza, że: „W czyśćcu zebrał się Ko-
ściół w cierpieniu pokutujący”233. Do pokuty jako zasadniczego 
charakteru czyśćca odnosi się Z. Stekiel, mówiąc: „(…) zanim będą 
się cieszyć niebem, czeka ich pokuta w czyśćcu”. W koncepcji poku-
ty mieści się ujęcie charakteru czyśćca, który A. Dobrucki nazywa 

„kwarantanną”234. Inaczej natomiast sprawę postrzega L. Jeżowski, 
który uważa, że w czyśćcu dusza przebywa, by „odpokutować winy 
popełnione przez siebie”235. Jak zauważa L. Rachwał, ułomności te są 
skutkiem braku wiary w miłość bez zastrzeżeń, a taka postawa jest 
źródłem grzechów lekkich, które nie zostały odpokutowane za życia. 
Wymaga to więc doświadczenia całkowitego oczyszczenia. Podobną 

229 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, BK 140 (1998) nr 1–2, s. 214–216.
230 K. Pielatowski, Kochajmy naszych zmarłych, BK 121 (1988) nr 4, s. 209. 
231 Z. Stekiel, Zmartwychwstały nadzieją zmarłych i umierających, BK 140 (1998) 

nr 1–2, s. 212.
232 K. Maj, „Kto wierzy we Mnie, choćby umarł żyć będzie”, BK 143 (1999) nr 3–4, 

s. 232. 
233 L. Nowak, Czyściec, MH 130 (1992), s. 52. 
234 A. Dobrucki, „Wieczny odpoczynek…”, BK 125 (1990) nr 4, s. 157.
235 L. Jeżowski, Co nas czeka po śmierci, MH 160 (1996), s. 56.
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opinię wyraża również K. Południak, mówiąc nie tylko o nieodpo-
kutowanych grzechach lekkich, ale także o nieodpokutowanych do 
końca innych grzechach236.

2.1.1.2. Oczyszczenie i naprawianie braków

Dość powszechne w przepowiadaniu jest określenie tego stanu jako 
swoistego sposobu czy środka mającego na celu naprawienie defek-
tów, które nie pozwalają człowiekowi w pełni radować się ogląda-
niem Boga. Rzeczywistość ta jest nazwana przez L. Rachwała „krainą, 
w której można jeszcze coś zmienić”, a przebywający tam to „strasznie 
okaleczeni”237. Inny głosiciel, K. Panuś, stwierdza, że na tych, którzy 
są w czyśćcu, „ciążą różne niedociągnięcia (…), pewne winy, nieod-
pokutowane kary doczesne za grzechy”238. Niemal tak samo wypo-
wiada się K. Skwierawski, określając przebywających tam jako tych, 
którym „brakuje czegoś”, na których ciąży grzechowa zmaza oraz 

„to, co nie zostało odpokutowane”239. Czyściec, według niego, jest 
dla wierzących Jezusowi „(…) jednak mimo to ciążą na nich jeszcze 
różne braki”240. Według M. Kozery „oczyszczanie się z wszystkiego, 
co dzieli od Boga”, jest istotne dla zrozumienia czyśćca241. Z kolei 
Z. Stekiel opisuje zmarłych jako tych, którzy z tego świata „nie ze-
szli jako bohaterowie”242. Podobnie J. Miazek, wychodząc w swojej 
refleksji od wskazania na ludzkie defekty: grzeszność, słabość i od-
chodzenie od źródła życia, zastanawia się: „Jak człowiek może w swej 

236 Por. tamże, s. 209; zob. K. Południak, „Dopuść ich do oglądania Twojej światło
ści…”, BK 131 (1993), s. 164.

237 Por. L. Rachwał, Jak możemy wspomagać dusze czyśćcowe?, BK 87 (1971) nr 1, 
s. 210.

238 K. Panuś, Świętej pamięci, MH 138 (1993), s. 58.
239  K. Skwierawski, Usłyszymy głos, MH 212 (2003), s. 79–80, zob. K. Skwierawski, 

Chrześcijaństwo czy pogaństwo, MH 190 (2000), s. 98–99. 
240 K. Skwierawski, Sposób ocalenia, MH 268 (2011), s. 93.
241 M. Kozera, Pamięć o zmarłych, WA 14 (1986) nr 4, s. 39–41. 
242 Z. Stekiel, Zmartwychwstały…, dz. cyt., s. 210–211. 
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grzeszności stanąć przed Bogiem? Człowiek potrzebuje oczyszcze-
nia – tak zawsze nauczał i naucza Kościół”243. W tym samym nurcie 
mieści się określenie czyśćca prezentowane przez W. Wilka, trak-
tujące o tych, którzy nie zdążyli odpokutować za grzechy na ziemi 
i „muszą przejść oczyszczenie, którego sami nie są zdolni skrócić”244. 
Natomiast I. Bruski mówi o oczyszczeniu po śmierci, które dokona 
się przez cierpienie, a będzie polegało na odkryciu w świetle Chry-
stusa „powagi naszych uchybień wobec miłości i naszych niewier-
ności wobec świata”245. Według słów Z. Wudarkiewicza, miejsce to 
jest dla skalanych, którzy jako tacy nie mogą wejść do nieba246.

2.1.1.3. Tęsknota, oczekiwanie i dojrzewanie

W ujęciu I. Bruskiego czyściec to swoista droga oczyszczenia, którą 
należy przebyć. Ponadto, zgodnie z tą koncepcją, zmarli „(…) już są 
zbawieni, choć samo oglądanie przez nich oblicza Bożego jest nieco 
odłożone w czasie247. W innej wypowiedzi mówi o nich, że „dojrze-
wają do pełni miłości”248. Powołuje się on na świętość samego Boga 
i stąd według niego w czyśćcu przebywają ci, którzy nie są jeszcze 
całkowicie święci – czyści249. O nich właśnie mówi A. Dunajski, że 

„dojrzewają jeszcze do pełni miłości”250. Z kolei S. Plewa stwierdza, 
że: „Czyściec jest czasem, w którym człowiek zbawiony nie ogląda 
jeszcze Boga”251. W podobnym duchu wypowiada się J. Wielgus, 
używając określenia „przedsionek nieba” i mówiąc o „przygotowa-

243 J. Miazek, Wierzę w ciała zmartwychwstanie, BK 109 (1982), s. 202.
244 W. Wilk, Chrześcijański sens śmierci, WA 19 (1991) nr 4, s. 35. 
245 I. Bruski, Wierzę w ciała zmartwychwstanie, BK 139 (1997) nr 1–2, s. 167.
246 Z. Wudarkiewicz, Niech się nie trwoży serce wasze, „BK” 95 (1975), s. 106.
247 I. Bruski, Odpust za zmarłych, BK 147 (2003) nr 6, s. 74–75.
248 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 166. 
249 Tamże, s. 167.
250 A. Dunajski, Oni żyją – to my umieramy, WA 16 (1988) nr 4, s. 49–51. 
251 S. Plewa, Czy możemy im pomóc?, BK 103 (1979), s. 199–200.
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niu na spotkanie z Bogiem”252. W tym samym kierunku zwraca się 
W. Kolorz. Jego refleksja wskazuje na tych, „którzy odszedłszy z tego 
świata, pokutując, oczekują na pełne spotkanie z Bogiem”253. Podob-
ne spojrzenie przedstawia też P. Rogowski. W jego opinii w czyśćcu: 

„Zmarli tęsknią do Boga, chcą jak najszybciej wpatrywać się w Tego, 
który jest największym Dobrem, Pięknem i Prawdą”254.

2.1.1.4. Stan „pomiędzy”

Ciekawą refleksją dzieli się w swoim przepowiadaniu biskup J. Pie-
traszko, nazywając czyściec „połową drogi” pomiędzy światem żyją-
cych na ziemi i życiem świętych w niebie. Autor zauważa, że zmarli 
są jednak bliżej świętych w niebie niż ludzi żyjących na ziemi. Wspo-
mniany homilista, rozwijając swoją myśl, sugeruje, że w czyśćcu na-
stępuje neutralizowanie i zacieranie śladów ludzkich win, bo – jak 
zaznacza – jest to „najgłębsze pragnienie człowieka, który chce się 
uwolnić od swojej złej przeszłości”255. W podobnym tonie wypo-
wiada się P. Warchoł: „Stanem pośrednim między piekłem a nie-
bem jest czyściec”256. Z kolei L. Nowak twierdzi, że czyściec „jest 
przedsionkiem nieba i (…) duchowym sanatorium: tu się leczy, co 
nie jest całkiem święte”257. Dodatkowo też sugeruje, iż „wszystkie 
dusze czyśćcowe pewne są zbawienia”, a samo słowo „przywodzi 
na myśl pośmiertną pokutę dusz ludzi zbawionych”258. W zbliżo-
ny sposób widzi omawiane miejsce M. Rusiecki, który jego isto-
tę opisuje słowami „ostateczne rozliczenie”259. W tej lub podobnej 

252 J. Wielgus, Ujrzeć życie poprzez śmierć, MH 160 (1996), s. 53–54.
253 W. Kolorz, W domu Ojca jest mieszkań wiele, BK 111 (1983), s. 221.
254 P. Rogowski, Wierzę, że wybawca mój żyje, BK 113 (1984), s. 199.
255 J. Pietraszko, Oczyszczenie (tekst nieautoryzowany), MH 116 (1990), s. 58.
256 P. Warchoł, Co możemy dla nich zrobić? WA 36 (2008) nr 4, s. 55.
257 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51.
258 L. Nowak, Pokutujące dusze, MH 175 (1998), s. 86–88. 
259 M. Rusiecki, Non omnis moriar, WA 271 (2000) nr 4, s. 41–42.
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formie słownej pojawia się często u homilistów określenie sytuacji 
dusz, którą H. Gościniak ujmuje w stwierdzeniu: „Oni sami już nic 
zrobić nie mogą”260. Wyjaśniając istotę czyśćca, cytowany już wy-
żej, L. Rachwał widzi w nim: „dusze święte, ustabilizowane w dro-
dze do zbawienia, [które] nie mogą sobie pomóc, mogą natomiast 
modlić się wiele za nas”261.

Wśród przeanalizowanych powyżej określeń czyśćca możemy za-
uważyć takie, które akcentują pokutny charakter tego stanu, różne 
braki i ograniczenia tam przebywających, a także konieczność na-
prawienia i oczyszczenia tego, co słabe i niedoskonałe. Są też okre-
ślenia ukazujące czyściec jako etap na drodze dojrzewania do peł-
nego zjednoczenia z Bogiem.

2.1.2. Powody istnienia czyśćca

Jeden z homilistów, S. Plewa, wskazuje Boże miłosierdzie jako powód 
istnienia czyśćca. „Wynagradzają Mu ci, którzy umarli pojednani 
z Bogiem”262. Z kolei I. Bruski, mówiąc o Bożym miłosierdziu, wyra-
ża nadzieję, że ludzie, którzy na ziemi wybierali dobro, unikając zła, 
będąc zranieni grzechem i obarczeni winami, dostąpią oczyszczenia 
ze względu na miłosierdzie Boga263. Ten sam autor dodaje, iż „(…) ni-
czego już im nie potrzeba poza Bożym miłosierdziem”264. Powyższy 
wniosek uzupełnia T. Gacia słowami o miłosiernym Bogu dającym 
łaskę oczyszczenia oraz o Bożym miłosierdziu jako przyczynie ist-
nienia czyśćca265. Również M. Kubiak zauważa, że zmarli, którzy już 
przed nami odeszli, znajdują się w drodze do „domu Ojca”, lecz aby 

260 H. Gościniak, Wizyta przyjaźni i pomocy, BK 133 (1994), s. 172–173.
261 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 211.
262 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 199.
263 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 166.
264 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 75.
265 T. Gacia, Ku największemu spotkaniu, WA 25 (1997) nr 4, s. 29–30.
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tam doszli, potrzebne jest im Boże miłosierdzie266. Podobną myśl 
wyraża P. Warchoł, wyjaśniając konsekwencje śmiertelnego grzechu 
dla umierającego człowieka i mówiąc o „nieprzyjęciu miłosiernej mi-
łości Boga”. Jest to, w rozważanym przez nas temacie, jednoznaczne 
z porzuceniem możliwości doświadczenia czyśćca. Rozwija on swoją 
myśl w stwierdzeniu, że „Bóg w niepojętym miłosierdziu” pozwala 
człowiekowi pokutować po śmierci w czyśćcu267.

Innego zdania jest B. Walczykiewicz, który o duszach przeby-
wających w czyśćcu mówi, że „spłacają przez cierpienie dług Bo-
żej sprawiedliwości”268. Podobną opinię prezentuje też T. Jelonek, 
wspominając o „wypłacających się Bożej sprawiedliwości”269, a tak-
że R. Barbuziński, tak samo nazywający czyściec „miejscem wypła-
cania się sprawiedliwości Bożej”270, oraz S. Czerwik piszący o „sza-
lach wagi Bożej sprawiedliwości”271. Opinię przywołanych głosicieli 
podziela również J. Piątek, który wśród motywów istnienia czyśćca 
wymienia Bożą sprawiedliwość, choć w dalszym kontekście swej wy-
powiedzi nie omieszka przywołać również Bożego miłosierdzia272. 
Tego samego zdania jest także J. Augustynowicz273.

Zgodnie z koncepcją L. Nowaka czyściec ma źródło zarówno 
w „najwyższej sprawiedliwości”, jak i w „niezgłębionym miłosier-
dziu” Boga. Według niego pokuta pochodzi od Bożej sprawiedliwo-
ści. Przez nią przechodzą dusze w czyśćcu, a miłosierdzie sprawia, 
że jest ona możliwa do wypełnienia274. Podobnie ukazuje zmarłych 
M. Chudzik. Według niego są to ci, którzy podążyli na spotkanie 
ze sprawiedliwym, ale też pełnym miłosierdzia Bogiem. Ostatecznie 

266 M. Kubiak, Testament, BK 153 (2009) nr 6, s. 49.
267 P. Warchoł, Co możemy…, dz. cyt., s. 55.
268 B. Walczykiewicz, Wierzę w ciała zmartwychwstanie, „BK 109 (1982), s. 203.
269 T. Jelonek, Pośmiertny los jednostki według Biblii, MH 183 (1999), s. 81.
270 R. Barbuziński, Chrystus – Zmartwychwstaniem i życiem, BK 117 (1986) nr 4, 

s. 205.
271 S. Czerwik, W drodze do wspólnego domu Ojca, WA 12 (1984) nr 5, s. 36.
272 J. Piątek, „Wierzę w Świętych obcowanie…”, WA 40 (2012) nr 4, s. 109–110.
273 J. Augustynowicz, Wiara w zmartwychwstanie, WA 40 (2012) nr 4, s.111.
274 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51.
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wyraża nadzieję, że nawet jeśli czeka ich pokuta, to wszystko razem 
prowadzi do spotkania z Dobrym Ojcem275. A Bóg jako taki jest 
zatem przyczyną sprawczą czyśćca. Tak to zresztą widzi K. Skwie-
rawski, mówiąc o Bogu, który sam pragnie odebrać człowiekowi to, 
co niewłaściwe, i oczyścić go276. W innej homilii ów autor wskazuje 
Bożą miłość jako źródło czyśćca277. Z kolei K. Maj u źródeł czyść-
ca widzi Boga, który jest Przebaczeniem i Miłością278. Niesłycha-
nie ciekawe sformułowanie tego zagadnienia znajdujemy w homilii 
W. Wojsy o Dobrym Bogu, a zarazem Miłosiernym Sędzi279. Nato-
miast M. Rusiecki wskazuje na Objawienie, z którego wynika, że 
powodów istnienia czyśćca należy upatrywać w „sprawiedliwości 
i miłości” Boga280.

2.2. Czyściec – kwestie otwarte

Zagadnienia podejmowane w tej części opracowania należą do naj-
trudniejszych. Jednym z nich jest problematyka pośmiertnej poku-
ty dusz w czyśćcu. Teologowie w swych rozważaniach nie unikają 
prób określenia charakteru tej pokuty. Ich dociekania sprowadzają 
się zasadniczo do określenia dwóch rodzajów kar w czyśćcu: „kara 
opóźnienia oglądania Boga (poena damni) i kara zmysłów (poena 
sensus)”281. W analizowanych homiliach znajdziemy potwierdzenie 
tej tradycji teologicznej, choć ogólnie rzecz biorąc, wypowiedzi ho-
milistów w tej materii, poza nielicznymi wyjątkami, są raczej zdaw-
kowe, bardzo formalne bądź nieistniejące.

275 M. Chudzik, Z nadzieją patrzeć na groby, BK 152 (2008) nr 6, s. 65. 
276 K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 98–99. 
277 K. Skwierawski, Dać odpowiedź na wołanie, MH 219 (2004), s. 80–82.
278 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 215.
279 W. Wojsa, W co ty wierzysz?, WA 34 (2006) nr 4, s. 54.
280 M. Rusiecki, Kres, ku któremu zmierzamy, WA 38 (2010) nr 4, s. 55.
281 Z. Danielewicz, Traktat…, dz. cyt., s. 377.
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Innym tematem w przedziale kwestii otwartych dotyczących 
czyśćca jest problem „czasowości”, czyli trwania czyśćca, a także jego 
umiejscowienia. Chodzi tu o wymiar, w jakim się on znajduje, oraz 
kategorie, w jakich należy go traktować (materialne, przestrzenne, czy 
raczej duchowe, niewidzialne). W tym właśnie kontekście W. Pacz-
kowski mówi o powszechnym przekonaniu, że człowiek istnieje po 
śmierci zarówno w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym282. 
Kwestia ta bierze się z wcześniejszego założenia, iż po ziemskim ży-
ciu dusze doświadczają cierpień zmysłowych, których trwanie ma 
jakiś określony czas. Potrzebne jest zatem miejsce realizacji tych 
cierpień283. Niewielu jednak autorów homilii podejmuje się głęb-
szych dociekań w tej materii.

Mamy tu oczywiście do czynienia z zagadnieniami, które nale-
żą do treści nauki Kościoła dotyczącej omawianego tematu. Poniżej 
podejmiemy kwestie otwarte dotyczące czyśćca i przyjrzymy się ich 
miejscu w badanych homiliach.

2.2.1. Pokuta czyśćcowa

Rozpatrując problem pokuty czyśćcowej, nazywanej niejednokrot-
nie cierpieniem czyśćcowym bądź czyśćcowymi karami lub też czyść
cowym ogniem, zauważymy, że ma ona ścisły związek z grzechem. 
Jest to bardzo mocno akcentowane w nauczaniu Kościoła, do tego 
nawet stopnia, że jak zauważa P. Warchoł: „nie wolno nam umrzeć 
w stanie grzechu śmiertelnego”. Konsekwencją takiej sytuacji jest 
osobisty wybór pozostania z dala od Boga na zawsze284. Warto nad-
mienić, że sposób, w jaki głosiciele homilii wyrażają rzeczywistość 
kary pośmiertnej, nosi znamiona ziemskiego rozumowania285.

282 W. Paczkowski, Wierzę w ciała zmartwychwstanie, BK 139 (1997) nr 1–2, s. 163.
283 Por. Z. Danielewicz, Traktat…, dz. cyt., s. 380.
284 P. Warchoł, Co możemy…, dz. cyt., s. 55.
285 „Ustawa może wprowadzić inne kary ekspiacyjne, które pozbawiają wiernego 

jakiegoś dobra duchowego lub doczesnego i odpowiadają nadprzyrodzonemu celowi 
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Zdaniem F. Olczaka warunkiem skrócenia pokutnego oczeki-
wania na spotkanie z Bogiem jest modlitwa żyjących o to, by „Pan 
darował im grzechy jeszcze nieodpokutowane i przyjął do chwały 
wiecznej”286. Podobne przekonanie wyraża L. Warzybok, mówiąc 
o skuteczności mszy świętych sprawowanych za zmarłych w Dzień 
Zaduszny. W jego opinii dzięki ofiarowywanym za zmarłych mszom 
świętym będą oni „jak najrychlej radowali się pełnią światłości wie-
kuistej”. Sugeruje on tym samym opóźnienie, jakiego doświadczają 
zmarli w drodze do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem287.

O pokucie, odbywającej się w czyśćcu, naucza w swojej homi-
lii Z. Stekiel. Jest on też pewien, iż proces oczyszczania wymaga od 
człowieka oddania złych skłonności, co jest nieodzowne, „zanim 
staniemy przed obliczem Najwyższego”288.

Z. Cieślak utożsamia karę z pokutą, mówiąc o „pokucie czyść-
ca”, i jednocześnie sugeruje, że potrzebna jest pomoc żyjących, aby 
owa pokuta mogła się skończyć289. Jak zauważa L. Rachwał, jest 
ona biernym i niejednokrotnie bardzo długim cierpieniem. Bier-
ność polega na tym, że w czyśćcu nikt nie może sam udzielić sobie 
pomocy. Cytowany autor mówi nawet, w tym kontekście, o swo-
istej bezradności duszy, która będąc tam, odczuwa „wielką tęsk-
notę za moralnym ładem, szczęściem oglądania Boga”. W innym 
miejscu, ten sam homilista dopowiada, iż czyśćcowe cierpienie 
jest bolesne. Nazywa te doznania „otchłanią czyśćcowych upaleń” 
i „bolesną kuracją”, jednocześnie podkreślając, że człowiek sam, 
dobrowolnie poddaje się temu przeżyciu. Jego zdaniem, powodem 
zatrzymania przed ostateczną radością oglądania Boga są „duchowe 

Kościoła”, zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań1984, Kan 1312 §2; „Kara zatem 
polega na pozbawieniu przestępcy jakiegoś dobra, które może być duchowe lub docze-
sne. Istotą kary jest dolegliwość”, por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu 
Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990, s. 72–73. 

286 F. Olczak, Największe przykazanie, BK 127 (1991), s. 162.
287 L. Warzybok, Kto chce zobaczyć duszę, musi wytężyć oczy, BK 139 (1997) nr 1–2, 

s. 169.
288 Z. Stekiel, Zmartwychwstały…, dz. cyt., s. 211–212. 
289 Z. Cieślak, Panie, naucz nas liczyć dni nasze, BK 152 (2008) nr 6, s. 63.
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defekty” wymagające oczyszczenia290. Inną myśl podsuwa A. Do-
brucki, wspominając o „kwarantannie czyśćcowej”. Jeżeli zatem 
przeanalizujemy słowo „kwarantanna”, to zasadniczo nie zakła-
da ono dobrowolności. Można natomiast jak najbardziej mówić tu 
o pasywności i konieczności poddania się „czemuś”. Według wyżej 
wspomnianego autora kwarantanna taka jest nieunikniona291. Z ko-
lei S. Plewa nazywa „zniewagami” to, co jest konsekwencją grzechów 
popełnionych na ziemi. Należy je więc odpokutować w wieczno-
ści, ponieważ zabrakło czasu w ziemskim życiu. Precyzując samą 
formę pokuty, cytowany homilista stwierdza, iż jest to „tęsknota 
za Bogiem i świadomość, że z własnej winy do zjednoczenia z Bo-
giem jeszcze dojść nie może”292. W podobnym duchu wypowiada 
się K. Pielatowski, zaznaczając ogólnie, że dusze w czyśćcu cier-
pią. Nie omieszkał również dodać na czym, według niego, polega 
czyśćcowe cierpienie, w czasie którego dusze „z ogromnym utę-
sknieniem wyczekują tej upragnionej chwili, kiedy zobaczą Boga 
twarzą w twarz”293. Zbliżona do powyższej jest opinia K. Skwie-
rawskiego, który dostrzega konieczność „zadośćuczynienia Bogu 
za brak miłości”. Jego spojrzenie jest o tyle ciekawe, iż wybiega on 
do tego, co czeka człowieka po śmierci, i niejako uprzedzając do-
świadczenie czyśćcowej pokuty, proponuje zadośćuczynienie Bogu 
tu, na ziemi. Jego zdaniem tego typu praktyka skróci „właściwy 
czyściec”294. W innej swojej homilii autor zauważa, że cierpienia 
dusz w czyśćcu biorą się z oddalenia od Boga, którego nie mogą jesz-
cze oglądać, ale pragną Go spotkać. Dusze te pokutują w „mękach 
czyśćcowych”, które są dla tego celu warunkiem koniecznym295. 
Autor zauważa też, że „wielkie i bolesne pragnienie połączenia się 

290 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209–210.
291 A. Dobrucki, „Wieczny odpoczynek…”, dz. cyt., s. 157.
292 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 199–200.
293 K. Pielatowski, Kochajmy naszych zmarłych, dz. cyt., s. 209–212.
294 K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 98–99. 
295 K. Skwierawski, Dać odpowiedź…, dz. cyt., s. 80–82, por. K. Skwierawski, In

westycja w wieczność, MH 261 (2010), s. 83.
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z Ojcem” może się dokonywać szybciej dzięki modlitewnej inter-
wencji wiernych na ziemi296. Według niego oczyszczenie dokonuje 
się po to, by zmarli mogli „zjednoczyć się z Bogiem w niebie”. Etap, 
na jakim się znajdują, staje się równoznaczny z oczekiwaniem, po-
nieważ ich ostateczne spełnienie jest jeszcze oddalone297. Z kolei 
Bruski ma świadomość, że człowiek, żyjąc na ziemi, popełnia zło 
i dlatego konieczny jest sposób oczyszczenia się z win. Sugeruje 
on, iż ci, którzy oczyszczają się w czyśćcu, dojrzewają „do pełni 
miłości”. Widzimy tu zatem kolejny opis pokuty czyśćcowej, któ-
ra jest postrzegana jako niemożność oglądania Boga lub jako ro-
dzaj zatrzymania się w drodze do pełnego z Nim zjednoczenia298. 
Niemalże identyczny argument przedstawia A. Dunajski, bowiem 
dla niego dusze dojrzewają w czyśćcu do rzeczywistości nieba299. 
Opinię zbieżną z powyższą prezentuje K. Maj, podkreślając, że naj-
ważniejszym zadaniem dusz w czyśćcu staje się cierpienie, którego 
celem jest niebo, a ściślej – „wejście do nieba”. Poprzez cierpienie 
dusze oczyszczają się z wszystkich grzechów przeszkadzających im 

„w prawdziwym i przyjacielskim spotkaniu z Bogiem”. Jego zda-
niem, w czyśćcu zmarli „przygotowują się do wejścia do nieba”300. 
W innej homilii ten sam autor ukazuje oczyszczenie jako element 
niezbędny do poznania swojej słabości. Zaznacza też, iż jest to dro-
ga prowadząca do szczęścia w Bogu301, oraz obejmuje tych, któ-
rzy nie umieli uwolnić się od grzechu, choć nie porzucili również 
całkowicie Stwórcy. O cierpieniu i skrusze w czyśćcu mówi nato-
miast L. Nowak. Według jego opinii Bóg w swojej wyrozumiałości 
dla ludzkich uchybień pozwala na ten rodzaj pokuty; On sam ją 
zadaje. Pokuta ta „należy się” duszom zmarłych, które „wybielają 
się do kryształowej czystości”. Autor ukazuje więc czyśćcowe cier-

296 Tamże, s. 83.
297 K. Skwierawski, Sposób…, dz. cyt., s. 93.
298 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 167.
299 A. Dunajski, Oni żyją – to my umieramy, WA 16 (1988) nr 4, s. 49–51.
300 K. Maj, „Kto wierzy we Mnie…”, dz. cyt., s. 232. 
301 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 215.
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pienie jako coś dobrego, a o pokutujących mówi, że „są na dobrej 
drodze do nieba”. Przekonuje także o konieczności oczyszczenia, 
które jest pozostałością po grzechach już odpuszczonych, ale za 
które należy odpokutować302. Zmarłych dzieli na dwie grupy: „ci 
na pokucie czyśćcowej pozostający i ci już szczęścia doskonałego 
w niebie zażywający”303. P. Warchoł widzi cierpiących w czyśćcu 
jako tych, którzy mają świadomość zbawienia, ale gorąco tęsknią 
za Bogiem i skruszeni, pokutują za grzechy. Zauważa on, iż isto-
ta ich cierpienia wynika z niemożności „oglądania Boga” w do-
świadczeniach, które przeżywają obecnie304. W ujęciu K. Panusia 
sytuacja człowieka po śmierci, kiedy dusza odłączona jest od cia-
ła, sprawia, że człowiek może pełniej poznać Boga i widzi „swoją 
niewdzięczność wobec Jego przeogromnej miłości”. Doświadcze-
nie innego niż na ziemi odczuwania Boga spełnia trzy funkcje. Po-
zwala na skonfrontowanie z Jego wielkością tego, co w człowieku 
jest ułomne. Podkreśla nieodpokutowane kary doczesne305. Pod-
daje oczyszczeniu przywiązanie do rzeczy materialnych i poku-
cie to, co nieodpokutowane, aby osiągnąć niebo. Rodzi się wtedy 
w duszy zmarłego „tęsknota za Bogiem”, nieodczuwalna na ziemi. 
A to z kolei staje się bezpośrednim powodem męki, której doznaje 
dusza306. Cytowany homilista stwierdza: „to jest ten ogień, który 
pali i oczyszcza zmarłych w czyśćcu”307. Niejako kontynuacją myśli 
poprzedniego autora są spostrzeżenia H. Kiemony, zwracającego 
uwagę na fakt, że dusze w czyśćcu nie mogą w pełni oglądać Boga, 

302 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51. 
303 L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 88. 
304 P. Warchoł, Co możemy…, dz. cyt., s. 55.
305 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58.
306 Warto odwołać się w tym miejscu do cytowanych już wcześniej fragmentów 

wywiadu z Marią Simmą. Okazuje się, że treści które pojawiają się w wypowiedziach 
kaznodziejów niejednokrotnie są zbieżne z relacjami Simmy na temat poszczególnych 
kwestii dotyczących czyśćca. Tak też jest w wypadku charakterystyki cierpień czyść-
cowych. Według Simmy „Czyściec to w rzeczywistości ból braku Boga”, zob. M. Sim-
ma, Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych…, dz. cyt., s. 11.

307 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58. 
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chociaż „Go miłują”. Zauważa on, że cierpią i „dręczy je czyśćco-
wy ogień”, nie są jednak pozbawione nadziei308. W podobny spo-
sób wypowiada się L. Nowak, zwracając uwagę, że istotą pokuty 
czyśćcowej jest „oddalenie od Boga i niemożność obcowania z Nim”. 
Sugeruje on, że przebywający w czyśćcu są jak gdyby zatrzymani 
z powodu niespłaconych Bogu długów309. Podobną myśl wyraża 
J. Wielgus, który sytuując dusze zmarłych w czyśćcu, określa ich 
kondycję jako przygotowujących się „na spotkanie z Bogiem”310.

O czyśćcu, będącym karą lub oczyszczeniem przez karę i stanem 
pokuty, mówi S. Wronka. Nawiązuje on do wypowiedzi wcześniej 
przywołanych autorów homilii, zauważając, że pokuta polega na 
całkowitym zwróceniu się do Boga i na zgodzie na odebranie sobie 
tego, do czego jest się bardzo przywiązanym. „To odbieranie jest 
bolesne dla człowieka”311. O cierpieniach czyśćcowych wspomina 
w swojej homilii T. Jelonek. Podchodzi on do tej pokuty w aspekcie 
rekompensaty, którą dusze są winne Sprawiedliwemu Bogu – po-
winny Mu się „wypłacić”. W innym zaś miejscu głosi, że uwolnie-
nie się dusz od kary jest możliwe dzięki wysiłkom żyjących312. Ta 
sama myśl pojawia się w wypowiedzi W. Wilka, który stwierdza, 
że zmarli w czyśćcu przechodzą oczyszczenie i jest ono rozłożo-
ne w jednostce czasu. Sami nie mają wpływu na to, jak długo to 
doświadczenie potrwa, są więc okresowo zatrzymani na drodze 
do ostatecznego celu313. O karze czyśćcowej dla dusz, które nie 
mogą jeszcze iść do nieba, mówi ogólnie J. Rychlewski. Autor kie-
ruje słowa swojej homilii do najmłodszych, ukazując przykłady 
dzieci, które ze względu na popełnione złe uczynki muszą przejść 
przez czyściec. Ich grzechy są powodem zatrzymania na drodze 

308 H. Kiemona, Wierzę w życie wieczne, MH 145 (1994), s. 46.
309 L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 87–88. 
310 W. Wielgus, Ujrzeć życie poprzez śmierć, dz. cyt., s. 53–54.
311 S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., s. 90–91.
312 T. Jelonek, Pamięć i wiara w zmartwychwstanie, „MH” 204 (2002), s. 72–73.
313 W. Wilk, Chrześcijański…, dz. cyt., s. 35.
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do wiecznej szczęśliwości314. Natomiast L. Jeżowski wspomina 
w swojej wypowiedzi o winach, które muszą odpokutować dusze 
przychodzące do czyśćca. Obserwujemy tu nieporozumienie ter-
minologiczne, bądź też błąd teologiczny, do którego powrócimy 
w dalszej części tej pracy315.

O cierpiących w czyśćcu, którym mogą pomóc czyny pokutne 
żyjących, mówi S. Czerwik316. Podobnie jak P. Rogowski wyraża 
on przekonanie, że pomoc modlitewna „przyśpiesza ich [zmarłych] 
wyzwolenie z mąk czyśćcowych i wejście do nieba”317. W stwier-
dzeniu tym zawiera się więc zarówno wcześniejsze oczekiwanie, 
jak też opóźnienie ostatecznego spotkania z Bogiem.

Niewątpliwie w słowach: „znajdują się jakby w połowie drogi” 
J. Pietraszko opisuje istotę oczyszczenia, wyrażając to, że zmarli 
są jeszcze zatrzymani w całkowitym zjednoczeniu się z Bogiem. 
Ten sam autor zaznacza, że pomimo odpuszczenia win człowiek 
nosi w sobie ich skutki, a te stanowią „pewien brak, pewien nie-
ład i nieporządek”. To wszystko jest powodem zatrzymania dusz 
w „połowie drogi”, gdyż nie są one jeszcze na tyle oczyszczone, aby 
mogły „znaleźć się w domu Boga”318. Ciekawą zachętę do modli-
twy za siebie kieruje do słuchaczy J. Wielgus, który głosząc homi-
lię o cierpieniu dusz w czyśćcu, stwierdza, że dusze „pragną, by 
ominęło nas [żyjących] to cierpienie, które jest ich udziałem”319. 
A. Ziółkowski uważa zaś, że aby tak się stało, należy na ziemi żyć 
sprawiedliwie. To właśnie jest głównym warunkiem uniknięcia 
mąk w czyśćcu320.

314 J. Rychlewski, Istota modlitwy za zmarłych, BK 136 (1996) nr 1–2, s. 163.
315 L. Jeżowski, Co nas czeka…, dz. cyt., s. 56.
316 S. Czerwik, W Adamie śmierć – w Chrystusie życie, WA 31 (2003) nr 4, s. 39–40. 
317 P. Rogowski, Wierzę…, dz. cyt., s. 199.
318 J. Pietraszko, Oczyszczenie…, dz. cyt., s. 58–60.
319 J. Wielgus, Śmierć i Zmartwychwstanie, MH 233 (2006), s. 44.
320 A. Ziółkowski, Różne chwile – jedna wieczność, BK 155 (2011) nr 4, s. 173–175.
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2.2.2.  Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o „czas” 
i „miejsce” czyśćca

Według R. Barbuzińskiego to modlitwa wiernych żyjących na ziemi 
sprawia, że w poszczególnych przypadkach czyściec dobiega końca 
bądź doświadczenie to ulegnie skróceniu321. Natomiast K. Skwieraw-
ski zwraca uwagę na tych, którzy czekają „z niezmiernym pragnie-
niem, wielką niecierpliwością, bo chcą się obudzić do wiecznego ży-
cia”. Oczekują oni na „pełnię”, zapoczątkowaną na chrzcie świętym, 
która się jeszcze nie dokonała322. Podobną myśl wyraża H. Kiemona, 
postrzegając czyściec jako etap przejściowy, a o duszach mówiąc, że 

„mają nadzieję i wiedzą, że wszystko przeminie”323. Z kolei I. Kosma-
na nazywa czyściec „miejscem i czasem między ziemią a niebem”, 
a także „odosobnieniem” oraz „światem «pomiędzy»”. Mowa jest 
tu oczywiście o rzeczywistości niełatwej do wyrażenia pojęciami 
językowymi, którymi się posługujemy. Cytowany autor podejmuje 
jednak próbę przybliżenia realności miejsca i nie waha się używać 
pojęć, które nie opiszą go w pełni324.

Wymiar czyśćca, jako czegoś określonego czasem, dostrzega też 
w swoim przepowiadaniu S. Plewa325. Inny zaś homilista, W. Wilk, 
widzi czyściec w aspekcie cierpień, które kiedyś się skończą. Zmarły 
nie ma jednak wpływu na długość ich trwania326.

Niewielu autorów konkretnie wyjaśnia, czy czyściec jest bardziej 
fizyczny, czy duchowy. Nie zawsze bowiem w wypadku stwierdzenia, 
że jest to „miejsce”, mamy prawo od razu je definiować jako „miejsce 
w fizycznej przestrzeni”. Równie dobrze może tu chodzić o „miejsce 
w świecie duchowym”. Jakim więc językiem opisać tę niedotykalną 

321 R. Barbuziński, Chrystus…, dz. cyt., s. 205.
322 K. Skwierawski, Usłyszymy…, dz. cyt., s. 79–80.
323 H. Kiemona, Wierzę…, dz. cyt., s. 46.
324 I. Kosmana, W grobie i poza grobem, WA 39 (2011) nr 4, s.75.
325 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 199–200.
326 W. Wilk, Chrześcijański…, dz. cyt., s. 35. 
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rzeczywistość? Wziąwszy to wszystko pod uwagę, można zauważyć, 
że H. Kiemona, opisując czyściec, wspomina o „miejscu” i o tych, 
którzy tam przebywają. Co prawda odnosimy wrażenie, iż będzie to 
miejsce w fizycznej przestrzeni, jednakże przebywające tam dusze 
są świadome tymczasowości i swoistej przemijalności czyśćca327. Tę 
samą kwestię porusza R. Barbuziński. Z jego wypowiedzi nie wy-
nika jednoznacznie, czy mowa o fizycznej czy o duchowej rzeczy-
wistości. Podkreśla on wprawdzie, że to miejsce „wypłacania się”. 
Dusze „wypłacają się sprawiedliwości Bożej”, ale w jakimś „miej-
scu”328. W tej konkretnej przestrzeni przebywają, według W. Kolo-
rza, „mieszkańcy czyśćca”. Na podstawie jego wypowiedzi wszystko 
wskazywałoby raczej na wymiar fizyczny opisywanej rzeczywistości. 
Nie jest to jednak całkowicie jasne, gdyż autor ten charakteryzuje 
wspomnianych „mieszkańców” jako „posiadających łaskę i pewność 
zbawienia”, a także jako tych, którzy „mogą wstawiać się za ludźmi 
żyjącymi na ziemi, podobnie jak święci”329. Skoro mowa o miesz-
kańcach, to warto zauważyć, iż również K. Skwierawski dotyka kwe-
stii „mieszkania przygotowanego przez Boga”. Jego opinia wydaje 
się sugerować analogię do ziemskich mieszkań. Istnieje zatem pozór 
fizycznego mieszkania – przynajmniej takie jest pierwsze i podsta-
wowe skojarzenie330. Rachwał, kreśląc obraz czyśćca, widzi go jako 

„krainę”, a więc spotykamy się niejako z rzeczywistością fizyczną331. 
Podobna do poprzedniej jest opinia prezentowana przez B. Zbroję, 
która mówi o „krainie życia po życiu doczesnym”. Rozwijając swoją 
myśl, zauważa on, że chodzi o niewyobrażalną dla człowieka „inną 
formę życia”. Wniosek, jaki wypływa z jego wypowiedzi, uwypukla 
pewną dystynkcję pomiędzy ziemskim a duchowym rozumieniem 
przestrzeni. Określenia używane w odniesieniu do rzeczywistości 

327 H. Kiemona, Wierzę…, dz. cyt., s. 46.
328 R. Barbuziński, Chrystus…, dz. cyt., s. 205.
329 W. Kolorz, Módlmy się za zmarłych, BK 119 (1987) nr 4, s. 208.
330 K. Skwierawski, Inwestycja…, dz. cyt., s. 82–83, zob. K. Skwierawski, Sposób…, 

dz. cyt., s. 93.
331 Por. L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 210.
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ziemskiej nie zawsze są adekwatne w stosunku do wartości ducho-
wych. Wręcz przeciwnie, służą one raczej do opisania czegoś nie-
znanego językiem oczywistym i zrozumiałym. Przywoływany au-
tor w dalszej części swojej wypowiedzi mówi o „wyższym poziomie 
egzystencji”. Przypisuje on ten obraz rzeczywistości nieba, niemniej 
jednak czyściec również powinien być rozpatrywany pod tym ką-
tem332. Optymistyczny pogląd głosi K. Kubat, twierdząc z wielką na-
dzieją, że zmarli nie przebywają w Tartarze, Hadesie czy innej bliżej 
nieznanej krainie, ale „są już przecież w ręku Boga”. I co najważniej-
sze – nie ma dla nich lepszej możliwości333. Jako jeden z nielicznych 
homilistów S. Plewa, opisując czyściec, przekonuje „że więcej chodzi 
tutaj o stan, w jakim się znajdujemy po przekroczeniu progu śmierci, 
niż o miejsce”334. Podobnie pisze K. Maj335.

2.2.3. Problem czyśćca na ziemi

U niektórych autorów homilii pojawia się kwestia odpokutowania na 
ziemi kar doczesnych za grzechy. Nawiązuje do tej sprawy K. Skwie-
rawski, zachęcając do „spłacania tu, na ziemi, długu nieodwzajemnio-
nej miłości Bożej”336. Podejmuje on omawianą problematykę w swo-
ich homiliach, motywując do tego, by pozwolić Bogu na codzienne 
oczyszczanie już na ziemi. Próbuje też je sprecyzować, wiążąc z nim 
pojęcia takie jak: przemawianie Boga w sumieniu wierzącego, akty 
żalu, czyny miłości oraz Eucharystia i sakrament pokuty337.

Inny zaś homilista, M. Kozera, mówi wprost o pokucie czeka-
jącej wierzących na ziemi albo w czyśćcu. Jest to dla niego ta sama 
pokuta, którą nie zawsze człowiek zdąży wypełnić na ziemi. Na-

332 B. Zbroja, W krainie życia ujrzę dobroć Boga!, MH 275 (2012), s. 115–116.
333 K. Kubat, Przemijalność i wieczność, BK 150 (2006) nr 6, s. 155–157.
334 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 199. 
335 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 214–216.
336 K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 98–99.
337 K. Skwierawski, Inwestycja…, dz. cyt., s. 82.
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wiązuje on również do starożytności chrześcijańskiej i wyjaśnia, iż 
nadawane dawniej pokuty były długie i ciężkie, mogły być one jed-
nak zmniejszone, jeśli „za pokutującym wstawiał się ktoś, kto sam 
cierpiał za wiarę338.

2.2.4.  Wstawiennictwo dusz w czyśćcu za żyjącymi i za 
innymi duszami w czyśćcu

Kwestia możliwości wstawiania się dusz czyśćcowych za żyjącymi, 
jak się wydaje, nie ulega wątpliwości. Nawiązuje do niej w swojej 
homilii H. Sławiński, przywołując jednocześnie oficjalną naukę Ka
techizmu339 na ten temat. Jego zdaniem, pomagając zmarłym przez 
naszą modlitwę, możemy też liczyć na ich pomoc340. Do poruszo-
nego tematu nawiązuje w swoim przepowiadaniu również P. War-
choł. Według niego modlitwa za zmarłych zyskuje nam „przyjaciół 
w niebie”, którzy „na pewno nam się odwdzięczą”. Autor nie mówi 
jednak, czy odwdzięczą się jeszcze w czyśćcu czy będąc już w niebie, 
co – jak się wydaje – sugeruje już wcześniejsze sformułowanie. Jego 
myśl jest rozwinięta w kierunku emocjonalnej zachęty, której istotną 
treść tworzą modlitwy zmarłych rodziców za swoje dzieci żyjące na 
ziemi. Rodzice zostali nazwani „mieszkańcami nieba”. Choć z ca-
łego kontekstu jego wypowiedzi wynika, że nie mówi on o niebie 
w sensie ścisłym, to jednak nie wyraża swojej myśli precyzyjnie na 
tyle, by nie było żadnej wątpliwości, iż chodzi o zmarłych w czyść-

338 M. Kozera, Pamięć…, dz. cyt., s. 39–41. 
339  „Komunia ze zmarłymi. ‘Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego 

Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił 
z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a «ponieważ święta i zbawienna jest myśl mo-
dlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni» (2 Mch 12, 45), także modły za 
nich ofiarowywał’ (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 50). Nasza modlitwa 
za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich 
wstawiennictwo za nami” (KKK 958). 

340 H. Sławiński, Wierzę w ciała zmartwychwstanie, WA 33 (2005) nr 4, s. 64.
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cu. Zwłaszcza że określa wspomnianych rodziców jako zbawionych. 
Zbieżny wniosek w nieco poetyckiej konwencji podaje I. Kosmana. 
Nazywa on czyściec „krainą modlitwy za żywych na ziemi” i wy-
jaśnia, że znajdujące się tam dusze „potrafią odpłacić się” żyjącym 
przez swoją modlitwę341.

Podejmując rozważanie nad potencjalną możliwością wstawien-
nictwa dusz w czyśćcu za inne dusze, za punkt wyjścia przyjmuje-
my prawdę wiary o świętych obcowaniu. Łączność między stana-
mi Kościoła przebiega zatem w dwóch zasadniczych kierunkach: 
żyjący na ziemi łączą się ze zmarłymi w czyśćcu, a święci w niebie 
przyczyniają się za żyjącymi na ziemi. Z kolei dusze, które dzięki 
modlitwie żyjących dostępują oglądania Boga w niebie, orędują za 
tymi na ziemi. Można też sądzić, że będąc jeszcze w czyśćcu, du-
sze zmarłych wstawiają się za żyjącymi na ziemi342. O ile na temat 
wstawiennictwa za żyjącymi na ziemi znajdujemy wzmianki w ba-
danych homiliach, o tyle kwestia wzajemnych modlitw jednych 
dusz za inne w czyśćcu jest w nich nieobecna. Tendencja ta dotyczy 
całej literatury tematu.

2.3. Pomoc Kościoła w skróceniu czyśćca

Wśród wypowiedzi poszczególnych głosicieli homilii znajdujemy ak-
centy położone na różne oblicza pobożności, które prezentowane są 
jako możliwość niesienia pomocy duszom w czyśćcu. Z reguły każdy 
z autorów prezentuje najbliższe sobie formy modlitwy za zmarłych 
i próbuje do nich przekonać innych, kładąc nacisk na jedną lub kil-
ka form pobożności. Poniżej spróbujemy przedstawić, jak homiliś-
ci postrzegają pomoc Kościoła w skróceniu czyśćca oraz do jakich 
form modlitewnych nawołują w swoich wypowiedziach.

341 I. Kosmana, W grobie…, dz. cyt., s.75.
342 Por. J. Witko, Czyściec, Kraków 2009, s. 83. 
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2.3.1. Modlitwa w ogólności

Niewątpliwie kwestia modlitwy za zmarłych w porównaniu z inny-
mi zagadnieniami dotyczącymi czyśćca zajmuje najwięcej miejsca 
w omawianych homiliach. Swoiste spektrum przedstawia w jednej 
ze swoich homilii R. Barbuziński. W jego ujęciu znajdziemy zachę-
tę do uczestnictwa w mszach świętych „w zastępstwie zmarłych” 
i przyjmowanie komunii świętej w ich intencji. Zaraz po tym wylicza 
on Różaniec, każde cierpienie cielesne oraz duchowe, a także drogę 
krzyżową, dobre uczynki i ćwiczenie się w dobrych sprawnościach. 
Wspomina także o odpustach, które możemy ofiarowywać za dusze 
w czyśćcu343. Podstawą modlitwy Kościoła za zmarłych jest wiara 
w zmartwychwstanie ciał. Jak zauważa H. Sławiński, jest to praw-
da napotykająca największy sprzeciw przeciwników chrześcijan344. 
Modlitwa wielokrotnie jest ukazywana jako pomoc do zbawienia 
dla zmarłych345. Rola żyjących przypomina zaś zadanie świętych 
wobec ludzi na ziemi346. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy w na-
uce S. Naskręta, który w kontekście Dnia Zadusznego sugeruje, że 
powinniśmy nie tylko modlić się za zmarłych, aby osiągnęli „życie 
wieczne w niebie”, ale także korzystać z ich doświadczeń, zwłaszcza 
na płaszczyźnie życia wiarą347. Wstawiennictwo żyjących za zmar-
łymi jest odpowiedzią na ich oczekiwanie pomocy, bo jak zauważył 
T. Jelonek: „zmarli zwracają się do nas” prosząc o pomoc, albo, jak 
to wyraża J. Piątek: „oni oczekują (…) wsparcia modlitewnego”348. 
Według niego wezwanie do pomocy wypływa z właściwego przeży-

343 R. Barbuziński, Chrystus…, dz. cyt., s. 205.
344 H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 62–63. 
345 Por. J. Stefanów, Żyjemy w Panu, WA 37 (2009) nr 4, s. 32–33, por. W. Wojsa, 

Śmierć jest prawdą i bramą, WA 38 (2010) nr 4, s. 51; zob. K. Pielatowski, Umarli żyją, 
BK 115 (1985) nr 4, s. 200.

346 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 166–167.
347 S. Naskręt, Razem z Bogiem troszczymy się o życie, BK 153 (2009) nr 6, s. 51.
348 J. Piątek, „Idę przecież przygotować wam miejsce”, WA 27 (1999) nr 4, s. 56–57.
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wania sakramentów świętych. Ponadto naturalną konsekwencją życia 
sakramentalnego jest chęć przyjścia z pomocą zmarłym349. Zgodni 
w tej kwestii pozostają także K. Skwierawski oraz S. Nosal. Pierwszy 
zwraca uwagę na to, iż dusze czyśćcowe „wołają do nas o pomoc”, „na 
naszą pomoc czekają”350, a obowiązkiem żyjących jest odpowiedzieć 
na te prośby351. Drugi zaś twierdzi, że „oni od nas oczekują modli-
twy”352. Z kolei S. Plewa odwołuje się do prawdy o istnieniu czyśćca 
jako motywu tej modlitwy353. Mówi on o modlitwie w ogólności, za-
uważając przy tym, że pomocą dla zmarłych mogą być nasze dobre 
uczynki, bo „ich czas zasługiwania już się zakończył, nasz jeszcze 
trwa”354. Ta wypowiedź współgra z myślą H. Gościniaka, który wy-
raża się o zmarłych słowami: „oni sami już nic zrobić nie mogą”355. 
Natomiast, J. Miazek, wzywając w swojej homilii do codziennej mo-
dlitwy za zmarłych, przywołuje styl i sposób, w jaki za zmarłych 
modli się codziennie Kościół. Homilista zauważa, że są to modły 
za wszystkich „których wiarę jedynie Bóg znał”. Według tego wzo-
ru miałaby się kształtować codzienna prośba chrześcijanina356. Do 
modlitwy w znaczeniu ogólnym, a także mszy świętej oraz dobrych 
uczynków ofiarowanych za zmarłych, motywuje W. Kolorz357. W tym 
samym tonie wypowiada się P. Rogowski, ukazując pomoc zmarłym 
i przyspieszenie ich wyzwolenia z mąk czyśćcowych i wejście do nie-
ba jako motyw modlitewnych działań358. Według K. Pielatowskiego, 
modlitwa pozwala umarłym osiągnąć światłość wieczną, a dokonuje 
się to przez „zasługi Chrystusowego Krzyża”359. Zdaniem F. Cybuli 

349 T. Jelonek, Pośmiertny los…, dz. cyt., s. 81.
350 K. Skwierawski, Idę przygotować wam miejsce, MH 233 (2006), s. 47.
351 K. Skwierawski, Dać odpowiedź…, dz. cyt., s. 80–82.
352 S. Nosal, Nie umrę cały, MH 183 (1999), s. 86.
353 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 193.
354 Tamże, s. 200.
355 H. Gościniak, Wizyta przyjaźni i pomocy, dz. cyt., s. 172–173.
356 J. Miazek, Wierzę…, dz. cyt., s. 202.
357 W. Kolorz, W domu Ojca…, dz. cyt., s. 221.
358 P. Rogowski, Wierzę…, dz. cyt., s. 199.
359 K. Pielatowski, Umarli…, dz. cyt., s. 200.
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pomoc ta jest naśladowaniem w modlitwie za zmarłych Judy Ma-
chabeusza, dla którego była to „myśl święta i pobożna”360. Do mo-
dlitwy, rozumianej jako duchowy pożytek dla zmarłych, odwołuje 
się K. Pielatowski. Porównuje on odpowiedź żyjących do jałmużny 
składanej zmarłym361. R. Barbudziński, motywując do trwania na 
modlitwie za zmarłych, podkreśla „możliwość wysyłania w zaświaty 
darów duchowych, zrodzonych z życia łaski”362. Według S. Koperka 
Dzień Zaduszny jest „dniem modlitwy363”. Ten dzień, jak zauważa 
K. Maj, to nie tylko dzień zadumy i nostalgii, ale też okazja do nie-
sienia pomocy zmarłym364. W innej homilii autor wskazuje więk-
szą wartość modlitwy zanoszonej do Boga za zmarłych przez dzie-
ci. Motywuje najmłodszych do przyjmowania za zmarłych komunii 
świętej oraz podejmowania wyrzeczeń365. Podobny stosunek do mo-
dlitwy wyraża I. Bruski, zwracając również uwagę na istotę wiary 
w zmartwychwstanie i życie wieczne366. Modlitwa, jako odpowiedź 
żyjących na wezwanie zmarłych, staje się przedmiotem rozważań 
K. Skwierawskiego i M. Szczepanika. Ten ostatni sądzi, iż „zmarli 
nas wzywają do modlitwy”367. W tym kontekście ciekawe jest spo-
strzeżenie A. Ziółkowskiego, iż na nagrobkach znajdujemy napisy 
z prośbą o westchnienie, a niekiedy nawet o konkretną modlitwę: 
Zdrowaś Maryjo czy Ojcze nasz. Homilista konkluduje, że „nasza 
modlitwa prywatna splata się z modlitwą Kościoła”368 i formułuje 
ogólne zachęty do modlitwy, zwłaszcza z okazji Dnia Zadusznego. 
Wyraża jasne przekonanie, że przez modlitwę „pomagamy zmar-

360 F. Cybula, Chrystus – Zmartwychwstaniem i życiem, BK 117 (1986) nr 4, s. 207.
361 K. Pielatowski, Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych, BK 119 (1987) nr 4, 

s. 206.
362 R. Barbuziński, Chrystus…, dz. cyt., s. 205.
363 S. Koperek, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, MH 65 (1983), s. 69–70.
364 K. Maj, „Kto wierzy we Mnie…”, dz. cyt., s. 232. 
365 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 215–216.
366 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 168.
367 M. Szczepaniak, Wezwanie do godnego życia, BK 147 (2003) nr 6, s. 69.
368 A. Ziółkowski, Zupełnie odmienne odwiedziny, WA 29 (2001) nr 4, s. 50–52.
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łym spotkać się z Bogiem”369. Kolejni mówcy, J. Rychlewski i Z. Ste-
kiel, w swoich homiliach podkreślają istotny cel modłów, jakim jest 
skrócenie czyśćca370.

Inne spojrzenie prezentuje natomiast L. Nowak. Nie tylko modli-
twa, ale i uczynki ofiarowane w intencji zmarłych pomagają nam, ży-
jącym, spłacić długi wobec nich371. Rozważania te uzupełnia J. Wiel-
gus, dla którego modlitwa jest rodzajem podziękowania zmarłym 
za miłość372. Interesujący wątek wnosi K. Skwierawski, ponieważ 
uważa, iż potrzeba tej modlitwy jest wynikiem braku miłości, któ-
rego doświadczyli umarli. Stąd konkluzja o konieczności „modlitwy, 
ofiary, zadośćuczynienia”373. Z kolei S. Naskręt postrzega nawie-
dzenie cmentarza w Dzień Zaduszny i wspomnienie zmarłych jako 
wyraz naszej pamięci o tych, którzy odeszli, ale „ich ciała oczekują 
na zmartwychwstanie”374. Wtóruje mu L. Jeżowski, zachęcając do 
przywoływania wyglądu bliskich i rozważania słów przez nich wypo-
wiedzianych, jednocześnie zapewniając o modlitwie za ich dusze375. 
Swoistym przypomnieniem umarłych ma być dla nas według G. Ka-
liszewskiego Dzień Zaduszny, „kiedy winniśmy pójść na groby”376. 
Dopełnieniem powyższego twierdzenia jest opinia M. Rusieckiego, 
ukazującego modlitwę za zmarłych jako czyn chrześcijańskiego mi-
łosierdzia377. Niemal identycznie pojmuje tę kwestię J. Piątek, przy-
pominając, iż „modląc się za zmarłych wypełniamy jeden z uczyn-
ków miłosierdzia”378.

369 A. Ziółkowski, Pamiętamy o tych, którzy już powrócili do domu Ojca, BK 152 
(2008) nr 6, s. 68.

370 J. Rychlewski, Istota modlitwy…, dz. cyt., s. 163; Z. Stekiel, Zmartwychwstały…, 
dz. cyt., s. 210. 

371 L. Nowak, Czyściec…, dz. cyt., s. 52–53.
372 J. Wielgus, Miłość a śmierć, MH 212 (2003), s. 77–78.
373 K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 98.
374 S. Naskręt, Umieramy, aby żyć, BK 148 (2004) nr 6, s. 55.
375 L. Jeżowski, Co nas czeka po śmierci, dz. cyt., s. 55.
376 G. Kaliszewski, Nie boję się, WA 31 (2003) nr 4, s. 45–47.
377 M. Rusiecki, Kres…, dz. cyt., s. 52.
378 J. Piątek, „Wierzę w Świętych obcowanie…”, dz. cyt., s. 109.
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2.3.2. Msza Święta i komunia święta

Oprócz ogólnych wezwań do modlitwy w badanych homiliach znaj-
dujemy wiele akcentów położonych na wartość mszy świętej, spra-
wowanej w intencji zmarłych, a także wartość komunii świętej ofia-
rowanej za nich379. Jak przeczytamy w wypowiedzi J. Rychlewskiego: 

„Od pierwszych lat Kościoła istnieje ofiara mszy świętej, a w niej mo-
dlitwa w intencji zmarłych”380. Według P. Warchoła liturgia stano-
wi najważniejszą modlitwę, którą możemy ofiarować za zmarłych381. 
W tym samym nurcie K. Południak umieszcza swoje zapatrywanie na 
ofiarowywanie Eucharystii za zmarłych, stwierdzając jednocześnie, iż 
jest ona „najwspanialszym darem żyjących”382. Analogiczne spojrze-
nie wyczytamy w homilii K. Maja, który skłania się ku przekonaniu, 
że dusze na to właśnie oczekują383. W kontekście przywołanych wy-
powiedzi należy umieścić pogląd H. Sławińskiego, ukazujący uczest-
nictwo w każdej mszy świętej jako szczególną pomoc zmarłym384. 

„Ofiara ołtarza”, jak zauważa L. Nowak, przywołując naukę Soboru 
Florenckiego i Soboru Trydenckiego, przyczynia się do złagodzenia 
czyśćca zmarłym385. Z kolei L. Rachwał odnosi się do motywu, w któ-
rym liturgia jest „największą pomocą dla zmarłych” i pokazuje tym 
samym całą głębię Eucharystii, stwierdzając, że „wraz z nami modli 
się Chrystus”386. Istotny argument wnosi także J. Pietraszko, ukazu-
je on bowiem mszę świętą jako wyraz solidarności ze zmarłymi oraz 
swoisty „apel do Miłosierdzia Bożego”. Podkreśla także, iż za naszą 

379 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 166. 
380 J. Rychlewski, Pamiętaj, człowiecze, o życiu wiecznym, BK 134 (1995), nr 1–2, 

s. 166.
381 P. Warchoł, Co możemy…, dz. cyt., s. 56.
382 K. Południak, Oddać swoje życie dla Jezusa, BK 143 (1999) nr 3–4, s. 227–228 

i 230.
383 K. Maj, „Kto wierzy we Mnie…”, dz. cyt., s. 232.
384 H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 65.
385 L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 88. 
386 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 211.
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modlitwą staje „pokutny dorobek Jezusa Chrystusa”, na mocy które-
go zostaną zmazane „ślady naszych win i nieładu stworzonego przez 
człowieka we własnym i cudzym życiu”387. Kolejny homilista, W. Ga-
sidło, nawołując do modlitewnej pamięci za zmarłych, wskazuje, że 
realizuje się ona przede wszystkim podczas mszy świętej388. Wartość 
Eucharystii, sprawowanej szczególnie w Dzień Zaduszny, akcentuje 
także Z. Dulewicz389, podobnie M. Kubiak, który mówi o modlitwie 
i Mszy Świętej przyczyniającej się do wyproszenia Bożego miłosier-
dzia dla zmarłych390. I. Bruski zachęca natomiast do ofiarowywania 
mszy świętej za te osoby przynajmniej w rocznicę ich śmierci i jed-
nocześnie nazywa uczestnictwo w niej w Dzień Zaduszny jako „za-
płatą za długi naszych zmarłych sióstr i braci”391. Nieco inaczej po-
strzega Eucharystię S. Pawlik, dla którego obecność na niej w Dzień 
Zaduszny jest zaledwie wyrazem pamięci392.

Przedmiotem refleksji zawartej w homiliach dwóch głosicieli: 
T. Matrasa393 oraz M. Chudzika, staje się kilka ważnych kwestii. 
Obaj zwracają uwagę na ofiarowywanie dobrych uczynków za dusze 
czyśćcowe, a także regularne przyjmowanie komunii św.394 w ich in-
tencji podczas Eucharystii. W. Kolorz dodaje także do powyższych 
prawd odprawianie odpustów i wypominków. Podobnie myśli P. Ro-
gowski, choć pomija wypominki395. Z kolei R. Barbuziński wspo-
mina o cierpieniu zastępczym. Te wszystkie praktyki według niego 
mają być realną pomocą dla dusz, by zmarli „jak najszybciej osią-
gnęli szczęście”396.

387 J. Pietraszko, Oczyszczenie…, dz. cyt., s. 60.
388 W. Gasidło, Długi wdzięczności wobec zmarłych, MH 88 (1986), s. 52.
389 Z. Dulewicz, Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? WA 20 (1992) nr 4, s. 36–37. 
390 M. Kubiak, Testament, dz. cyt., s. 49. 
391 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 167–168.
392 S. Pawlik, Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy, BK 95 (1975), s. 108.
393 T. Matras, Błogosławieni umierający w Panu, BK 101 (1978) nr 2–3, s. 84.
394 M. Chudzik, Z nadzieją…, dz. cyt., s. 66.
395 W. Kolorz, Módlmy się…, dz. cyt., s. 208.
396 R. Barbuziński, Chrystus…, dz. cyt., s. 206.
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Do grona autorów nawołujących do modlitwy za zmarłych i uczest-
nictwa we mszy za nich należy dodać K. Pielatowskiego i F. Olcza-
ka. Pierwszy z nich, uważa, że „możemy skrócić ich męki i niebo 
im otworzyć”397, drugi zaś uzupełnia: „orędujemy modlitewnie za 
naszymi zmarłymi, aby Pan darował im grzechy jeszcze nieodpo-
kutowane i przyjął do chwały wiecznej”398.

Wśród ogólnych zachęt i wezwań do modlitwy za zmarłych, pod-
budowanych różnorakimi argumentami, niektórzy homiliści przypo-
minają o pewnym przywileju Kościoła. Polega on na tym, iż kapłan 
w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych może odprawić 
trzy msze święte. Mówi o tym S. Tulin, wskazując ową praktykę jako 
okazję do wyproszenia duszom czyśćcowym miłosierdzia Bożego399. 
Do wspomnianej praktyki nawiązuje w swojej homilii H. Kiemona, 
podkreślając wartość każdej Eucharystii ofiarowanej za zmarłych, 
a szczególnie mszy sprawowanych w Dzień Zaduszny400. T. Jelonek 
postrzega ten przywilej jako „jeden z przejawów troski Kościoła 
o zmarłych”401. Podobnie widzi ów zwyczaj L. Warzybok402. Wspo-
mina o nim także w swoim rozważaniu Z. Stekiel, zauważając, że 
liturgia Dnia Zadusznego jest bardzo rozbudowana, a każda z trzech 
mszy ma oddzielny formularz i czytania403. Do opisywanej trady-
cji nawiązuje J. Gil, precyzując, że jedna z tych mszy jest ofiarowa-
na za wszystkich zmarłych, druga, w intencjach poleconych przez 
Ojca Świętego, a trzecia w intencji przyjętej przez danego kapłana404. 
Zwyczaj trzech mszy świętych akcentuje również biskup J. Pietraszko, 
który w swojej homilii nawołuje wiernych do pomagania zmarłym 

397 K. Pielatowski, Kochajmy naszych zmarłych, dz. cyt., s. 209–210.
398 F. Olczak, Największe…, dz. cyt., s. 162.
399 S. Tulin, Nadzieja mimo bólu i żałoby, BK 128 (1992) nr 1–2, s. 159–160. 
400 H. Kiemona, Pozwólmy mówić grobom, MH 145 (1994), s. 39–40. 
401 T. Jelonek, Sąd Boży i sakramenty, MH 226 (2005), s. 74.
402 L. Warzybok, „Kto chce zobaczyć duszę, musi wytężyć oczy”, BK 139 (1997) nr 

1–2, s. 169.
403 Z. Stekiel, Zmartwychwstały…, dz. cyt., s. 210–211. 
404 J. Gil, Dług wdzięczności wobec zmarłych, MH 73 (1984), s. 59.
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przez uczestnictwo w tych mszach405. Jeśli zaś chodzi o zagadnie-
nie mszy gregoriańskich, to jedynym homilistą odwołującym się do 
nich i krótko opisującym ich istotę jest H. Kiemona406.

2.3.3. Odpusty

Oddzielnym tematem w kwestii pomocy duszom w czyśćcu są od-
pusty. Niektórzy z autorów homilii wręcz nakłaniają do takiej formy 
wspierania zmarłych. Wspomina się więc o tym najczęściej w kontek-
ście odpustu, który można uzyskiwać tylko za zmarłych, nawiedzając 
cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada. Przy tej okazji w homiliach 
znajdujemy krótkie wyjaśnienie tego, czym jest odpust zupełny i ja-
kie są warunki jego uzyskiwania. Szczegółowo problem odpustów za 
zmarłych w wymienione wyżej dni, omawia H. Sławiński, przypo-
minając, że ich źródłem są zasługi Chrystusa i Kościoła407. W tym 
sensie, myśląc o łasce odpustów, S. Tulin, stwierdza, że Dzień Zadusz-
ny „jest dniem jakiejś wielkiej «Bożej amnestii»”408. Do możliwości 
ofiarowywania odpustów za dusze czyśćcowe przekonuje w swoim 
słowie L. Nowak, wskazując na fakt, że żywi mogą dokonać tego, 
czego zmarli już nie są w stanie uczynić. Ukazuje on jednocześnie 
tę praktykę jako rezultat miłosierdzia Bożego409.

Wysoką rangę odpustów410 podkreślają też: S. Saletnik oraz J. Gil, 
plasując je na ważnej pozycji obok mszy i komunii świętej w intencji 
zmarłych. W kontekście ogólnego wezwania do modlitwy za dusze 
w czyśćcu M. Kubiak przypomina naukę Kościoła o odpustach411. 

405 J. Pietraszko, Oczyszczenie…, dz. cyt., s. 61. 
406 H. Kiemona, Refleksje nad grobami, MH 145 (1994), s. 42.
407 H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 64.
408 S. Tulin, Nadzieja…, dz. cyt., s. 159–160.
409 L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 86–87. 
410 S. Saletnik, Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby (Łk 11, 5), MH 204 (2002), s.74–78, 

zob. J. Gil, Dług…, dz. cyt., s. 61.
411 M. Kubiak, Wszyscy zmartwychwstaniemy!, BK 147 (2003) nr 6, s. 72.
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Próbuje on przypomnieć, czym są odpusty według nauki Kościoła 
i jak można je uzyskać. Motywuje on także do uzyskiwania odpu-
stów za zmarłych podczas następnego tygodnia, bezpośrednio po 
Uroczystości Wszystkich Świętych412. Przypomnienie o możliwości 
otrzymywania odpustów za dusze pokutujące znajdujemy w homi-
liach S. Wronki i J. Piątka413. Trafną uwagę sformułował K. Skwie-
rawski, mówiąc, że nie tylko w Dzień Zaduszny, ale także w inne dni 
możemy zyskiwać odpusty, na przykład: nawiedzając cmentarz, za 
każdym razem dostępujemy odpustu cząstkowego za zmarłych414. 
Jedną z obszerniejszych wypowiedzi na powyższy temat znajduje-
my w homilii M. Kozery. Wyjaśnia on najpierw, czym jest odpust, 
po czym dokonuje rozróżnienia odpustu zupełnego i cząstkowego, 
a na końcu omawia warunki ich otrzymania415. W ujęciu A. Dunaj-
skiego łaska odpustu ofiarowanego za zmarłych ma głęboki sens416.

2.3.4. Wypominki

Ciekawą genezę wypominków prezentuje H. Gościniak w jednej ze 
swoich homilii417, posługując się opowiadaniem o średniowiecz-
nych klasztorach, gdzie istniał zwyczaj zapisywania imion zmar-
łych braci na zwojach pergaminu. Wybrany zakonnik udawał się 
do innych klasztorów, aby uzupełniać zwoje imionami tych, któ-
rzy już z tego świata odeszli. Podczas drogi modlił się za nich, stąd 
też powstał zwyczaj, który przetrwał w praktyce Kościoła w formie 

412 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 73.
413 S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., s. 92, zob. J. Piątek, „Idę przecież…, dz. cyt., 

s. 56–57.
414 K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 99, zob. K. Skwierawski, Co mamy 

tu dziś do roboty, MH 275 (2012), s. 118.
415 M. Kozera, Pamięć…, dz. cyt., s. 39–41.
416 A. Dunajski, Oni żyją…, dz. cyt., s. 49–51. 
417 W wypadku praktyki „wypominków” spotkamy się też z innymi nazwami tej 

formy pobożności, jak chociażby „zaduszki”. Por. J. B. Szlaga, Żyjący wśród umarłych, 
WA 36 (2008), s. 53.
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wypominków418. Inaczej postrzega to zagadnienie J. B. Szlaga. We-
dług niego wypominki stanowią rzeczywiste przypomnienie ludzi, 
którzy żyli przed nami i dzielili nasz los419. Z kolei, H. Sławiński 
prezentuje je jako formę modlitwy powszechnej, ofiarowywanej 
za zmarłych. Zauważa on jednocześnie, że w poszczególnych sy-
tuacjach duszpasterskich wypominki bywają modlitwą jednorazo-
wą bądź kontynuowaną przez cały rok. Tradycja ta kultywowana 
jest prawie we wszystkich parafiach w Polsce, co wiąże się z troską 
o zmarłych zarówno bliskich, jak i nieznajomych, a także o tych, 
o których inni wierni nie pamiętają420. Jedną z form modlitwy, 
która „wychodzi poza granice naszej doczesności”, jak zauważa 
P. Warchoł, są wypominki421. Do tej praktyki w swojej homilii na 
Dzień Zaduszny nawiązuje Z. Stekiel, postrzegający je jako wyraz 
modlitewnej pamięci o duszach czyśćcowych. Autor dokonuje kon-
frontacji zmarłych obecnych w pamięci bliskich z tymi, o których 
nikt już nie pamięta, konkludując, że za wszystkich modli się Ko-
ściół422. Zwyczaj wypominków wspomniany jest także w homilii 
J. Gila, który opisawszy charakter Dnia Zadusznego, stwierdza, że 

„wsłuchani jesteśmy w wypominki”423. Do zagadnienia tego ogól-
nie nawiązuje A. Skiba424, zaś R. Froń, odnosząc się do tej formy 
modlitwy, potwierdza, że w ten sposób prosimy Boga „o szczęście 
i radość bez końca” dla zmarłych425. Natomiast W. Kolorz mówi 
o wypominkach jako jednej z najważniejszych form modlitwy za 
zmarłych obok mszy świętej i odpustów426.

418 H. Gościniak, Chcemy żyć wiecznie! BK 134 (1995) nr 1–2, s. 169. 
419 J. B. Szlaga, Żyjący…, dz. cyt., s. 53.
420 H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 64.
421 P. Warchoł, „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało…”, WA 32 (2004) nr 4, 

s. 58.
422 Z. Stekiel, Zmartwychwstały…, dz. cyt., s. 211.
423 J. Gil, Dług…, dz. cyt., s. 59.
424 A. Skiba, Wspominając tych, co odeszli…, WA 23 (1995) nr 4, s. 45–46.
425 R. Froń, Umieramy, aby żyć, WA 26 (1998) nr 4, s. 39–40.
426 W. Kolorz, Módlmy się…, dz. cyt., s. 208.
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2.3.5. Inne formy pobożności

K. Południak w swojej homilii do środków pobożności zalicza jał-
mużnę, dobrowolne posty oraz inne dzieła pokutne427. Podobnie wy-
powiada się M. Chudzik, nawołując do modlitwy, dobrych uczynków 
i jałmużny za zmarłych. Uważa je bowiem za nieodzowne środki 

„pokrzepienia i ochłody” dla dusz pokutujących w czyśćcu428. Powyż-
sze praktyki są również przywołane w słowach I. Bruskiego, który 
wskazuje je jako możliwe sposoby udzielania pomocy zmarłym429. 
Z kolei P. Pacholak, obok mszy świętej, wymienia modlitwę różań-
cową i pobożne westchnienie za cierpiące dusze. Wszystkie te czyn-
ności muszą według niego wyrastać z wiary430 R. Barbuziński poleca 
zaś wszelkie formy modlitwy, począwszy od liturgii, przez Różaniec, 
drogę krzyżową, odpusty, ćwiczenie się w dobrych sprawnościach 
i ofiarowanie dobrych uczynków, gdyż stanowią one łatwy i skutecz-
ny sposób pomocy duszom czyśćcowym431. Ciekawe refleksje w tej 
kwestii przedstawia K. Panuś. Zachęca on do przebaczenia zmar-
łym wszelkiego zła oraz darowania wszelkich zobowiązań, ponie-
waż, jak zauważa, oni sami nie mogą nas o to prosić432. Interesująca 
jest również teza wyrażona metaforycznie przez J. Wielgusa, mia-
nowicie: przez życie w łasce uświęcającej każdy może pomóc zmar-
łym „żyć w świetle”433. Ten sam motyw jest obecny w wypowiedzi 
K. Skwierawskiego434. Natomiast, S. Wronka wzywa do uczestnic-
twa w sakramentach w intencji zmarłych i do ofiarowywania za nich 
dobrych czynów435. Inny zaś homilista, S. Czerwik, mówiąc ogólnie 

427 K. Południak, Oddać swoje życie…, dz. cyt., s. 227–228.
428 M. Chudzik, Z nadzieją…, dz. cyt., s. 66.
429 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 73.
430 P. Pacholak, Wspomnienie skierowane ku przyszłości, BK 149 (2005) nr 6, s. 53.
431 R. Barbuziński, Chrystus…, dz. cyt., s.205.
432 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58–59.
433 J. Wielgus, Wiekuista Światłość, MH 190 (2000), s. 95.
434 K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 99.
435 S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., s. 92.
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o modlitwie za zmarłych, nawołuje do ofiarowania za nich cierpień 
i dobrych czynów, aby im pomóc436. Z kolei A. Skiba, podejmując 
zagadnienie „wielorakiej i konsekwentnej modlitwy” za zmarłych, 
wylicza wśród jej form: mszę świętą, liturgię godzin oraz prywat-
ną modlitwę wierzących437. W opinii zaś I. Bruskiego, na istotnym 
miejscu znajduje się modlitwa różańcowa, którą poleca on ofiaro-
wywać za zmarłych w duchu dziękczynienia za miłość do nich438. 
Zdaniem S. Saletnika wierni powinni nie tylko odmawiać Różaniec, 
ale także nieustannie powracać do Drogi krzyżowej jako modlitwy 
towarzyszącej im każdego dnia przy wspominaniu umarłych. Ho-
milista ów nie zapomina też o roli wypominków i jałmużny w in-
tencji dusz czyśćcowych439. Powyższe postulaty uzupełnia W. Wilk, 
zachęcając do ofiarowywania uczynków miłosierdzia za zmarłych. 
Natomiast, P. Warchoł oraz T. Gacia, proponują, by wierni podaro-
wali cierpiącym w czyśćcu różne cierpienia i praktyki pokutne440 
oraz „akty wiary, nadziei i miłości”441.

W jednej z homilii jej autor akcentuje rolę Anioła Stróża w po-
średnictwie modlitewnym pomiędzy żyjącymi na ziemi a duszami 
w czyśćcu442.

2.3.6. Konkretne formuły modlitewne

Homiliści ukazują dwa rodzaje modlitw, które należy w tym miej-
scu przywołać. Pierwszy to konkretne formuły, jakimi posługuje się 
Kościół w modlitwie za zmarłych; drugi zaś – formy do zastosowa-

436 S. Czerwik, W drodze…, dz. cyt., s. 36, zob. S. Czerwik, W Adamie…, dz. cyt., 
s. 39–40.

437 A. Skiba, Wspominając tych…, dz. cyt., s. 45–46.
438 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 166–167.
439 S. Saletnik, Przyjacielu…, dz. cyt., s.74–78.
440 P. Warchoł, Co możemy…, dz. cyt., s. 57.
441 T. Gacia, Żebyście wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim, WA 39 (2011), s. 77.
442 Por. L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209. 
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nia przez wiernych. Obie kategorie są zakorzenione w gorliwych na-
woływaniach do modlitwy oraz w ukazywaniu przykładów różnych 
rodzajów pobożności. Celem owych praktyk jest pomoc skierowana 
do dusz czyśćcowych. L. Rachwał przywołuje sparafrazowany tekst, 
zaczerpnięty z modlitwy eucharystycznej:

Pomnij, Panie, też na sługi i służebnice Twoje, którzy nas poprzedzili 
ze znamieniem wiary i śpią snem spokoju. Im oraz wszystkim spo-
czywającym w Chrystusie użycz, błagamy Cię, Panie, miejsca ochło-
dy, światłości i pokoju443.

Treści modlitewne mszy świętej stają się punktem odniesienia dla 
K. Skwierawskiego, który proponuje formułowanie modlitwy za 
zmarłych na wzór doksologii kończącej modlitwę eucharystyczną: 

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”444. Do tego źródła 
odwołuje się również M. Kozera. Przywołuje on pamięć Kościoła 
o zmarłych, cytując słowa kanonu mszalnego:

Przyjmij do Królestwa swego naszych zmarłych braci i wszystkich, 
którzy w Twojej łasce zeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi bę-
dziemy się tam radować wieczną chwałą Twoją445.

Z kolei M. Szczepaniak namawia do zanoszenia pokornego wołania 
do Boga Wieczny odpoczynek w intencji zmarłych446. Tę samą formę 
poleca stosować J. Gil, według którego, modlitwa Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie „powinna być ofiarowana w duchu wdzięczności 
nie tylko za bliskich i krewnych, ale za wszystkich (…), od których 
otrzymaliśmy różnorakie dobra”447. Inny autor, S. Bielecki, upatruje 
w tej modlitwie nasze codzienne westchnienie, ilekroć przechodzi-

443 Tamże, s. 210.
444 K. Skwierawski, Dać odpowiedź…, dz. cyt., s. 80–82.
445 M. Kozera, Pamięć…, dz. cyt., s. 39–41.
446 M. Szczepaniak, Wezwanie…, dz. cyt., s. 69.
447 J. Gil, Dług…, dz. cyt., s. 61–62.
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my obok cmentarza448. Uzupełnieniem powyższych argumentów 
może być zachęta R. Fronia449, by ostateczny tekst tego wezwania 
brzmiał: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wie-
kuista niechaj im świeci”.

Z kolei S. Koperek w swojej homilii zestawia teksty modlitwy za 
zmarłych zaczerpnięte z liturgii mszalnej i łączy je wraz z modli-
twą Dobry Jezu w jedną wypowiedź, co staje się budulcem swoistej 
formuły modlitewnej: «Dopuść ich do oglądania Twojej Światłości». 
«Przyjmij do Królestwa swego naszych zmarłych braci i wszystkich, któ
rzy w Twojej łasce zeszli z tego świata». «Pamiętaj (…) o tych, którzy 
odeszli z tego świata… oraz o wszystkich zmarłych, których jedynie Ty 
znałeś». «Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie»”450.

***

Reasumując przedstawione powyżej analizy homilii, należy zauwa-
żyć, że ich autorzy w mniejszym lub większym stopniu nawiązują do 
prawdy wiary o czyśćcu. Nauka ta najczęściej jest obecna w anali-
zowanych homiliach przy omawianiu modlitwy za zmarłych i sze-
roko rozumianej pomocy niesionej im przez Kościół w różnych for-
mach pobożności.

W trakcie pracy badawczej nad źródłami homiletycznymi uda-
ło się napotkać nieliczne teksty, które wprost próbują przypominać 
wiernym istotę czyśćca, zdarzały się jednak homilie zupełnie nie-
przydatne dla niniejszego opracowania. Poruszały one takie tema-
ty jak: śmierć, dzień sądu, nadzieja zmartwychwstania, przemijanie 
człowieka, życie wieczne.

Należy nadmienić, iż – o ile autorzy homilii wielokrotnie doko-
nują prób opisania czyśćca, bądź też zdefiniowania go – niestety rza-

448 S. Bielecki, Wieczny odpoczynek, WA 25 (1997) nr 4, s. 32–33.
449 R. Froń, Umieramy…, dz. cyt., s. 39–40.
450 S. Koperek, Wieczny odpoczynek…, dz. cyt., s. 69.



dziej podejmują się wnikania w rzeczywistość tego stanu. W związ-
ku z tym w analizowanych tekstach spotykamy stosunkowo mało 
informacji na temat samej istoty czyśćcowej pokuty. Podobnie też 
rzecz się ma z próbą wskazania powodów istnienia czyśćca.

Ostatecznie w przedstawionej analizie, uporządkowanej w trzech 
paragrafach, zostały zgromadzone dane opisujące, w jaki sposób gło-
szący homilie próbują zdefiniować czyściec i określić przyczyny jego 
istnienia. Na podstawie badanego materiału można zobaczyć, jak 
w homilijnym przekazie została scharakteryzowana pokuta czyść-
cowa i w jaki sposób homiliści dotykają tematu „czasowości” oraz 

„miejsca” czyśćca.
Wśród kwestii otwartych niektórzy autorzy dostarczyli wiedzy 

na temat czyśćca oraz możliwości modlitwy i wstawiania się dusz 
tam przebywających za żyjącymi na ziemi. Najobfitsze owoce tej 
analizy dotyczą różnorakich form wsparcia Kościoła, udzielanego 
duszom pokutującym w czyśćcu. Znamienny jest wniosek, iż spo-
śród wszystkich możliwości pomocy zmarłym, które zostały zawar-
te w homiliach, na pierwszy plan bezwarunkowo wysuwa się msza 
i komunia święta ofiarowywana w ich intencji.
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3 . Sposób głoszenia 

prawdy o czyśćcu

Głoszenie Słowa Bożego to misja zlecona apostołom przez samego 
Chrystusa, który podkreślił jej ważność jako podstawowego kie-
runku działania, mówiąc: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” 
(Mk 16, 15–18). W czasie stuleci była ona, i nadal jest, podejmowana 
przez powierników Chrystusowego orędzia. W taki bowiem sposób 
prawdy, stanowiące oficjalne nauczanie Kościoła, mogą być popula-
ryzowane, upowszechniane i coraz precyzyjniej formułowane. Jed-
nocześnie dokonuje się także swoista ewolucja sposobu przekazy-
wania światu ewangelicznej nauki Jezusa451.

Warto zaznaczyć, iż pierwsi heroldowie Ewangelii byli niechęt-
ni wobec retoryki – świeckiej sztuki słowa452. Współczesna meto-
da przepowiadania Słowa Bożego (mieszcząca się w formie homi-
lii) odnajduje natomiast swoją genezę właśnie w klasycznej retoryce, 
o czym pisze K. Müller:

(…) retoryka musi być przedmiotem refleksji oraz praktycznego wy-
korzystania. Tylko w ten sposób mogę sprostać podwójnemu zadaniu 
przetłumaczenia tekstu kazania z języka starego na nowy, z języka na-
uczania na język mowy453.

W różnych dziedzinach funkcjonowania człowieka istotnym ele-
mentem pozostaje komunikacja. Niewątpliwie tak też jest na płasz-

451 K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 22–36. 
452 Tamże, s. 42–44.
453 K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003, s. 267. 
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czyźnie przepowiadania ewangelii. Stąd doniosła, choć nie zawsze 
doceniana rola retoryki w jej przekazie.

Poniższa analiza sposobu głoszenia prawdy o czyśćcu, na podsta-
wie określonych we wstępie źródeł, wyraźnie ukazuje tę rolę. Rezulta-
ty zostały uporządkowane w trzech paragrafach, z których pierwszy 
dotyczy stylu badanych homilii, drugi skupia się na figurach retorycz-
nych, trzeci zaś opisuje bardzo istotny środek perswazyjny, jakim są 
opowiadania czy też tak zwane przykłady w homiliach. Wszystkie 
części niniejszego rozdziału zostały poparte odpowiednimi cytata-
mi z badanych źródeł.

3.1. Styl homilii

Mówiąc o stylu, musimy się odwołać do jego klasycznego podziału 
na „niski”, „średni” i „wysoki”. Ocena stylu jest dokonywana głów-
nie na podstawie wartości retorycznych, choć uwzględnia też formy 
gramatyczne, środki perswazji, rytm oraz siłę, z jaką zastosowane 
zabiegi językowe oddziałują na emocje słuchaczy. Nie obejmuje jed-
nak indywidualnych stylów poszczególnych homilii, które mogą być 
zabarwione osobistym podejściem każdego autora454. Homilia jako 
akt twórczy konkretnego autora nosi znamiona wyjątkowości, dlatego 
też odzwierciedla autorską wrażliwość, życiowe doświadczenie oraz 
cały warsztat, jakim posłużył się on w procesie kreacji455. Mowa tu 
o „wartości stylistycznej”, która jest wypadkową doboru dostępnych 
środków językowych, indywidualnego wyposażenia i emocjonalno-
ści kreatora tekstu, a także całego kontekstu komunikacyjnego456.

Klasyczna retoryka rozróżnia trzy podstawowe style. Podział ten 
nosi nazwę Tria modi dicendi, a jego autorstwo jest przypisywane 

454 M. Korolko, Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, 
s. 49.

455 G. Siwek, Proces tworzenia kazania, [w:] Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, 
Kraków 1994, s. 179.

456 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 11.
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Arystotelesowi i Teofrastowi, choć podział ten nie pozostaje też obcy 
Cyceronowi i Kwintylianowi.

Styl „niski” to innymi słowy styl prosty, pozbawiony retorycz-
nych ozdobników i mający charakter dydaktyczny. Przy jego za-
stosowaniu wypowiedź staje się skromna i przejrzysta. Styl „wy-
soki” zakłada poruszenie słuchaczy na poziomie emocji, dlatego 
wymaga wykorzystania odpowiednich figur retorycznych. Jest on 
podniosły, odpowiedni w mowach na tematy istotne i uroczyste. 
Doskonale sprawdza się przy szczególnych okazjach. I wreszcie styl 

„średni” – ulokowany pomiędzy dwoma wymienionymi wcześniej, 
zwany również umiarkowanym. Wśród znawców retoryki jest on 
uważany za bardzo trudny i demonstrujący duże umiejętności 
oratorskie mówcy. W sztuce wypowiedzi można go porównać do 

„złotego środka”. Powyższy trójpodział należy rozpatrzyć także 
w innym kontekście, a mianowicie na podstawie typu przemówie-
nia. Może to więc być mowa polityczna, sądowa bądź okoliczno-
ściowa. Ta ostatnia wydaje się „najszerszym polem działania” reto-
rów457 Z kolei zaś fundamentalnym celem każdego rodzaju mowy 
powinno być „przekonanie słuchacza”. Dla uzyskania efektu nie-
zbędne są trzy zabiegi retoryczne składające się na piękną mowę: 
pouczenie, sprawienie przyjemności oraz uwrażliwienie na pięk-
no i poruszenie emocji. Wszystkim oczywiście kieruje „zasada  
stosowności”458.

We współczesnej nauce o stylach rozdziela się je na typowe i in-
dywidualne. Pierwsze to style funkcjonalne, gatunkowe, epokowe 
i charakterystyczne dla prądów literackich. Druga grupa zawiera styl 
tekstu i styl autora459. Wydaje się, że w wypadku interesującej nas 
kwestii najczęściej będziemy mieli do czynienia ze stylami funkcjo-
nalnymi460. W obrębie konkretnych homilii pojawiają się różne formy 

457 K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 37–38.
458 Tamże, s. 38.
459 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady…, dz. cyt., s. 19.
460 G. Siwek, Przepowiadać skuteczniej, Kraków 1992, s. 120.
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stylistyczne, z których najpopularniejsze to: styl potoczny, urzędowy 
i naukowy. Nie brak także przykładów na odmianę indywidualną461.

Badane w tym opracowaniu dokumenty to głównie teksty homi-
lii, które z natury są formą wypowiedzi mówionej. Zgodnie z zasadą 
powinny się cechować określonymi właściwościami stylistycznymi. 
Oto one: dialogowość, komunikatywność, zwięzłość, obrazowość, 
emocjonalność i perswazyjność462.

Poniżej znajduje się kilka przykładów fragmentów homilii dla 
zobrazowania stylu w analizowanym materiale:

Styl niski:

Należy w tym miejscu odmitologizować pewne pojęcia dotyczące 
rzeczy ostatecznych. Prawdą wiary jest istnienie nieba, piekła, czyść-
ca. Powinniśmy zrozumieć, że więcej chodzi tutaj o stan, w jakim się 
znajdujemy po przekroczeniu progu śmierci, niż o miejsce, do którego 
całe nasze myślenie zwykliśmy sprowadzać. Niebo to stan wiecznej 
szczęśliwości, jakim Bóg obdarza zbawionych. Piekło to świadomość 
wiecznego odrzucenia od źródła szczęścia, od Boga. I ani ci, którzy 
z Bogiem złączeni przeżywają to, o czym zapewnia nas św. Paweł, 
że: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka 
nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go 
miłują» (1 Kor 2, 9), ani ci, którzy zlekceważywszy Boże wezwanie, 
życie swoje zmarnowali, naszych modlitw już nie potrzebują. Nie 
modlimy się za świętych i nie modlimy się za potępionych. Ale i to 
trzeba pamiętać, że nikt z żyjących wyroku potępienia na nikogo 
wydać nie może463.

W dniu więc modlitwy i zgody na wolę Bożą stajemy nad mogiłami 
naszych bliskich. Wybiegając zaś myślami do naszej śmierci postano-

461 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady…, dz. cyt., s. 19; zob. G. Siwek, Przepowia
dać…, dz. cyt., s. 120.

462 G. Siwek, Przepowiadać…, dz. cyt., s. 120–166.
463 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 199. 
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wiliśmy iść drogą, którą nam wskazał nasz Wybawiciel oraz traktować 
nasze trudy życia jako nieodzowny element drogi wiodącej do Ojca464.

Nie wszyscy ludzie, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej są tak 
doskonali, by mogli od razu osiągnąć niebo. Często ciążą na nich róż-
ne niedociągnięcia, pewne winy, nieodpokutowane kary doczesne za 
grzechy. Pismo Święte uczy nas, że właśnie ci zmarli, zanim osiągną 
niebo, muszą przejść oczyszczenie zwane czyśćcem. Podczas życia na 
ziemi człowiek, związany mocno z rzeczami materialnymi, przeważ-
nie słabo odczuwa tęsknotę za Bogiem. Dopiero po śmierci, uwolnio-
ny od świata materialnego, otrzymuje pełną zdolność poznania Boga 
jako dobra, miłości i źródła szczęścia. Widzi wtenczas jasno swe nie-
doskonałości, każdy popełniony zły czyn, swoją niewdzięczność wo-
bec przeogromnej miłości Boga. Wszystko to sprawia duszy ludzkiej 
mękę: to jest ten ogień, który pali i oczyszcza zmarłych w czyśćcu465.

W powyższych przykładach stylu niskiego uderzająca jest jasność 
wypowiedzi, oszczędność środków retorycznych, a także element 
dydaktyczny466.

Styl wysoki charakteryzuje się specyficzną składnią, poruszającą 
emocje, a także doniosłym tematem, jakim jest wspomnienie zmar-
łych. Ozdobniki rozpoczynają się od wymownej, rozbudowanej me-
tafory: „A oni niemym słowem spoza grobu wołają…”. Następnie 
pojawia się bardzo nośny perswazyjnie zabieg: w usta tych, którzy 

„niemym słowem wołają”, włożone są słowa o mocnym zabarwie-
niu emocjonalnym: „Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, nasi 
bliscy”. I do tego jeszcze wnioski o zabarwieniu moralizatorskim:

Otrzymaliśmy od tych, którzy od nas odeszli wychowanie, troskę, mi-
łość, studia, mieszkanie, a może jeszcze majątek. Wszystkiego tego uży-

464 J. Szklorz, „Idą z dala, Idą utrudzeni”, BK 111 (1983), s. 220. 
465 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58. 
466 M. Korolko, Retoryka…, dz. cyt., s. 49.
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wamy. A oni niemym słowem spoza grobu wołają do nas: „Zmiłujcie się 
nad nami przynajmniej wy, nasi bliscy”. „Zmiłujcie się, bo ręka pańska 
nas dotknęła”. Jakże nie świadczyć swoim życiem religijnym naszym 
bliskim zmarłym. Jakże nie wykorzystywać wszelkich darów Kościoła 
a zwłaszcza odpustów, dla ulżenia duszom w czyśćcu467.

Groby na naszych cmentarzach kryją w sobie doczesne szczątki osób, 
które kochaliśmy, które były nam bliskie, których słuchaliśmy, od 
których się uczyliśmy… Są ludzie, którzy w trudnych sytuacjach ży-
ciowych, w chwilach wątpliwości, wyborów, przychodzą właśnie na 
cmentarz zapytać swych najbliższych, prosić ich o radę. Co dzisiaj 
chcieliby nam powiedzieć nasi zmarli bliscy? Czego dzisiaj chcieliby 
nas nauczyć. Myślę, jestem o tym głęboko przekonany, że ich głos jest 
przede wszystkim głosem pocieszenia. Jest głosem wiary, ufności, jest 
głosem nadziei złożonej w Chrystusie468.

Nad bramą pewnego cmentarza umieszczono napis, który niby po-
słaniec z drugiego świata, w imieniu zmarłych miał przemawiać do 
żyjących: „Byliśmy, czym jesteście – będziecie, czym jesteśmy”, czyli 
innymi słowy: Czym teraz jesteście, myśmy tym też byli a czym teraz 
jesteśmy, tym i wy będziecie po śmierci. Mądry napis! On nam przy-
pomina, że wszystkich nas, bez wyjątku, czeka podobny los. Kwaran-
tanny czyśćcowej nie da się uniknąć. A czy na pomoc naszych drogich 
zmarłych będziemy mogli liczyć, jeżeli o nich dziś nie pamiętamy?469

Jeśli zaś chodzi o styl średni, to przywołany poniżej wycinek tekstu 
nie jest jego pełnym odzwierciedleniem. Widać w nim zbyt duży 
natłok różnych tematów: najpierw napis na grobie biskupa, z które-
go autor wnioskuje pośrednio, że ów biskup nie jest jeszcze w niebie, 
następnie szybki przeskok do opinii Napoleona i dalej chaotyczny 

467 J. Gil, Dług…, dz. cyt., s. 61. 
468 M. Szczepaniak, Wezwanie…, dz. cyt., s. 69. 
469 A. Dobrucki, „Wieczny odpoczynek…”, dz. cyt., s. 157.
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skrót myślowy oraz nielogiczne przerzucenie uwagi na sprawy du-
chowe i na modlitwę. Adresatami wypowiedzi są dzieci:

W katedrze biskupiej w Gandawie, w Belgii, jest na posadzce wyryty 
herb zmarłego pasterza oraz serdeczna prośba:

„Ktokolwiek jesteś Ty,
Który tu przychodzisz,
Proś za mną Boga”.
Drogie Dzieci, tak proszą nas ci zmarli, którzy jeszcze nie są w niebie. 
Podobno Napoleon mówił: „By wygrać wojnę, trzeba trzech rzeczy: 
pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy”. By zdobyć niebo też trzeba… modli-
twy, modlitwy, modlitwy470!

3.2. Środki perswazji na afektywność

Wśród dyscyplin najdawniejszej retoryki wyodrębniamy: elocutio 
i dispositio. Pierwsza gromadzi tropy i figury retoryczne471, które 
stanowią przedmiot poniższych rozważań. Systematyzuje je i zajmu-
je się zasadami konstruowania tekstu. Druga zaś obejmuje sposoby 
celowego używania słów wyrażających inwencję472. Ich świadome 
użycie wskazywałoby na wysoki kunszt autorów homilii. Spośród 
obszernego materiału poddanego analizie wybór padł na elementy, 
które najbardziej przyciągają uwagę. Jak wiadomo, figury retoryczne 
są specyficznym układem wyrazu lub wyrazów składających się na 
wypowiedź. Ich wykorzystanie przez mówcę zasadniczo jest zabie-
giem celowym i świadomym, mającym urozmaicić wypowiedź, zła-
mać monotonię i być elementem nowości473. Wyodrębnia się spośród 
nich figury słowne i figury myśli474. Każda z wymienionych grup 

470 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 211. 
471 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady…, dz. cyt., s. 12.
472 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 98.
473 Tamże, s. 106–107.
474 Tamże, s. 107–121.
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opiera się na układzie wyrazów, przy czym w wypadku pierwszej 
z nich wyraz tworzy w istocie figurę, natomiast jeśli mowa o drugiej, 
to do jej istoty należy myśl zawarta w figurze475. Oto 11 najpopu-
larniejszych i najczęściej używanych figur retorycznych, z których 
każda została poparta odpowiednim przykładem. Są one uporząd-
kowane w kolejności alfabetycznej.

Alegoria to zestawienie dwóch różnych rzeczywistości, które mają 
inne znaczenie niż te wyrażone przez słowa. Jest ona tworzona na 
podstawie porównania i może występować w trzech formach: po-
równanie, symbol, przeciwieństwo476. Przykłady alegorii w postaci 
kilku porównań są następujące: Ziemia jak gniazdo; ludzie jak pta
ki; gniazdo jak ciało; ciało jak skorupa jajka, dusza jak pisklę; dusza 
nieśmiertelna jak Bóg.

Ziemia jest wielkim gniazdem, gdzie jak ptaszęta zbieramy wokół siebie 
wiele rzeczy do czasu nam tylko potrzebnych. W gnieździe, w skorupce 
ciała, któremu tak wiele troski poświęcamy, jakby ono wszystkim było, 
znajduje się pisklę – na obraz Boży stworzona dusza nieśmiertelna477.

Warto zauważyć, że perswazyjność alegorii polega na odwołaniu się 
do faktu, że w każdej „skorupce ciała” istnieje nieśmiertelna dusza. 
Chodzi zatem o coś oczywistego, do czego nie trzeba nikogo prze-
konywać. Można by wręcz powiedzieć, że jest to argument z po-
wszechnego przekonania.

W kolejnym przykładzie alegorii mamy do czynienia z zestawie-
niem antynomii: świat duchowy i jakiś rodzaj aparatury; aparatura, 
coś technicznego, fizycznego i Anioł Stróż; Anioł Stróż i telewizor; te
lewizor i dusze czyśćcowe oglądające program telewizyjny jako obraz 
tego, co na ziemi; Anioł Stróż i radiowa fala.

475 Tamże, s. 107 i 112.
476 Tamże, s. 106.
477 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209.
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I w świecie duchowym mamy pewnego rodzaju aparaturę – Anioła 
Stróża. W nim jak w telewizorze, dusze w czyśćcu mogą oglądać to, 
co się z nami dzieje; do nich za pośrednictwem Anioła Stróża, jakby 
przez radiową falę, możemy się zwracać478.

W pierwszym momencie zarysowują się kontrastujące ze sobą rze-
czywistości: świat duchowy, anioł i aparatura, telewizor. W tym 
przypadku element nowości odpowiada za perswazyjność. Poniż-
szy przykład również prezentuje fragment zbudowany na zasadzie 
opozycji: Rodzina to ci, co odeszli, i ci, co trwają w sercach; pamięć 
żyjących o zmarłych i pamięć zmarłych o żywych; zmarli nieobecni 
i zarazem obecni, bo przekraczamy granice ich nieobecności; nieobec
ni i złączeni z nami przez wiarę; zmarli wypłacają długi wobec Boga 
i my, którzy im pomagamy.

Rodzina to także ci, co odeszli, a trwają w sercach, bowiem tak głęboko 
związała nas z nimi tajemnica życia i miłości. (…) Żyjący pamiętają 
o zmarłych, zmarli pamiętają i pragną pamięci od żywych. W tym 
dniu przekraczamy niejako granice nieobecności naszych najbliższych, 
których znakiem jest zimny grób i łączymy się z nimi tą wielką wiarą, 
która prowadzi nas do domu Ojca. Dzień dzisiejszy przypomina nam 
o konieczności pomocy naszym zmarłym, którzy wyrównują swoje 
długi względem Boga, a przecież nikt nie jest sprawiedliwy wobec Naj-
wyższego i Najświętszego Stworzyciela wszystkich…479.

Głównym tematem powyższego fragmentu jest rodzina i bliscy, re-
prezentujący relacje, jakich każdy z nas doświadcza. Perswazyjność 
tej alegorii można powiązać z jej mocnym oddziaływaniem emo-
cjonalnym ze względu na specyficzną składnię, akcentującą więzy 
rodzinne pomimo obecnej śmierci.

478 Tamże, s. 211.
479 K. Południak, Oddać swoje życie…, dz. cyt., s. 230.
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W powyższym przykładzie mamy wkomponowany jeszcze inny 
środek retoryczny, a mianowicie chiazm480. Należy on do grupy gra-
matycznych figur słów, które powstają przez celowe ich przestawie-
nie: pamięć żyjących o zmarłych i pamięć zmarłych o żywych.

Ostatni cytat opiera się na estetyce symboli: Dzień Zaduszny 
i potężne wołanie modlitewne do Boga; Dzień Zaduszny i trzy msze 
święte odprawiane przez każdego kapłana; dzień oderwania uwagi 
od mogił i skupienie uwagi na tych co odeszli; nawiedzanie Kościoła 
i wpatrywanie się w palący się paschał; wpatrywanie się w paschał 
i wsłuchiwanie się w wypominki.

Dzień dzisiejszy jest potężnym wołaniem do Pana: Dobry Jezu, a nasz 
Panie – daj im wieczne spoczywanie. Każdy kapłan odprawia dzisiaj 
trzy msze święte: jedną w intencji wszystkich zmarłych, drugą w inten-
cjach poleconych przez Ojca Świętego, a trzecią w intencji zamówionej. 
Jest to dzień, w którym mniej pochylamy się nad mogiłami, a bardziej 
skupiamy się nad tymi, którzy od nas odeszli. Wchodzimy dziś do ko-
ściołów i wpatrzeni jesteśmy w palący się paschał, a także wsłuchani 
jesteśmy w wypominki481.

Ta alegoria odwołuje się do znanych, zapamiętanych obrazów i sym-
boli. Jej perswazyjna nośność polega na pobudzeniu wyobraźni i nie-
jako wywołaniu poczucia szerszej rzeczywistości na zasadzie słowa 
klucza.

Kolejna ważna figura retoryczna stosowana przez autorów to apel, 
który jako zwrot klasyczny i bezpośredni może pełnić funkcje prze-
stróg, gróźb, przekleństw, zachęt i moralizowania. Apele są kiero-
wane do słuchaczy i mają siłę skoncentrowania uwagi audytorium 
w danym momencie482.

480 Por. A. Żmij, Retorykaprzemówienie, mowa. Figury słówdefinicja i klasyfika
cja, www.język-polski.pl (16.11.2016).

481 J. Gil, Dług…, dz. cyt., s. 59.
482 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 115.
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Apel o funkcji zachęcającej to: „Wzrok nasz więc dziś i serce niech 
będą zwrócone na czyśćca stronę”483. Inne apele, mające charakter 
moralizatorski: „Przede wszystkim pamiętajcie o zmarłych rodzicach 
i dobrodziejach waszych!”484, „Niech dzisiaj mnożą się wołania za 
naszych zmarłych (tzw. wypominki albo zaduszki), ażeby ich wspo-
mnienie, ich wymienienie bodaj, było dla nas rzeczywistym przy-
pomnieniem, wyraźnym przywołaniem tych, którzy dzielili z nami 
czas, a ponieważ byli przed nami, przygotowali dla nas także naszą 
przestrzeń życia, naszą szansę”485.

Niezwykle przydatnym środkiem ekspresji staje się dla homili-
stów comparatio (porównanie), czyli zestawienie jednej rzeczy bądź 
tematu z innymi. Automatycznie mamy tu do czynienia z wartościo-
waniem porównywanych zagadnień486:

Ci bowiem, których wspominamy dzisiaj i za których się dzisiaj w szcze-
gólny sposób modlimy, znajdują się jakby w połowie drogi pomiędzy 
nami, a wczorajszymi wszystkimi świętymi, pomiędzy zbawioną rodzi-
ną dzieci Bożych. Na połowie drogi, ale chyba bliżej nich, aniżeli nas487.

Skutki odpuszczonych win pozostają w nas i stanowią pewien brak, 
pewien nieład i nieporządek, który nie godzi się z absolutną doskona-
łością Królestwa Bożego. A nadto pozostają ślady nie tylko w naszym 
jednostkowym życiu, ale pozostają ślady w życiu społecznym – de-
struktywne ślady ludzkiej winy. Rozlewają się one, jak brudny smar 
na wodzie, w coraz szersze kręgi488.

Następna figura contrarium (kontrast) należy do toposów z przeci-
wieństwa, jednych z najważniejszych środków na płaszczyźnie per-

483 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 52–53.
484 Tamże, s. 52–53.
485 J. B. Szlaga, Żyjący…, dz. cyt., s. 53.
486 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 75.
487 J. Pietraszko, Oczyszczenie…, dz. cyt., s. 58.
488 Tamże, s. 58–60.
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swazji. Obok kontrastu wyróżniamy jeszcze: zaprzeczenie, wyklu-
czenie, względność i sprzeczność489. Zwróćmy uwagę na przykłady:

W tym przedziwnym spotkaniu pokoleń, stając dzisiaj nad mogiłami 
naszych bliskich, bierzemy do ręki różaniec i modlimy się za nich, dzię-
kując im za miłość, której śmierć nie może zniweczyć, bo mocniejsza 
jest ona od śmierci490.

Nie możemy zmarłym wysłać listu czy paczki, możemy za to wysłać 
w zaświaty dary duchowe, zrodzone z życia łaski491.

Często na cmentarzach znajdujemy nagrobki, które ukazują nie pa-
mięć o zmarłych, lecz pychę wystawiających. (…) I w naszej rzeczy-
wistości w tych dniach groby zostają udekorowane przeróżnymi wią-
zankami, zapalają się niezliczone ilości lampek i świeczek, podczas 
gdy rodziny zmarłych zapominają o najważniejszym – o modlitwie 
i o mszach świętych, które w tych dniach są sprawowane w kościele 
i na cmentarzach492.

W analizowanych tekstach często pojawia się eroteza, figura, która 
ma na celu pobudzić uwagę słuchaczy493 i jest tożsama z pytaniem 
retorycznym, na które odpowiedź w zasadzie jest znana. Forma ta 
ma do spełnienia różne cele stylistyczne: może wyrażać emocje mó-
wiącego albo poruszać uczucia i sposób myślenia odbiorcy. Pytania 
retoryczne często przyjmują funkcję wniosków lub argumentów, 
a zabarwione emocjonalnie, są skutecznym środkiem perswazji494. 
Oto kilka przykładów pytań retorycznych:

489 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 66.
490 A. Kmiecik, Spotkanie pokoleń w wierze i miłości, BK 133 (1994), s. 171.
491 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 210.
492 K. Południak, Oddać swoje życie…, dz. cyt., s. 228.
493 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 117–118.
494 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady…, dz. cyt., s. 52.
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Oddaliśmy ziemi ciała tych, którzy byli nam bliscy, z którymi przeży-
liśmy wspólnie wiele lat, którym tak wiele zawdzięczamy. Czy tylko 
tęsknota i pamięć o nich kazały nam tutaj przyjść?495

Za kogo się modlimy? I w dalszym kontekście pytanie to powraca po 
dłuższym wywodzie mówiącym o ostatecznych rzeczach człowieka. 
Powraca jednak spotęgowane, bo poparte obszernym dopowiedzeniem 
niepozostawiającym nikomu ze słuchających wątpliwości. Pyta zatem 
autor: Za kogo się więc modlimy?496

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Odchodzę, ale powrócę i za-
biorę was do siebie. Czy my w to wierzymy? Czy też bardziej wierzymy 
w kamień, sztuczne kwiaty i kolorowe znicze? Czy wierzymy w zmar-
twychwstanie i życie wieczne? Jeśli tak! – To dlaczego ta nasza wiara 
jest taka słaba? Dlaczego tak mało modlimy się za zmarłych497?

Głoszący homilie bardzo często stosują gradatio, figurę słowną, w której 
wyrazy układają się w stopnie potęgujące lub zmniejszające napięcie498:

W te listopadowe, chłodne dni staramy się w sposób szczególny pa-
miętać o tych, którzy odeszli. Stajemy przy ich grobach, kładąc na nich 
kwiaty i zapalając znicze. (…) Wspominając, sięgamy wzrokiem duszy 
poza horyzont czasu, a w duchu wiary w świętych obcowanie, oprócz 
kwiatów i zniczy niesiemy im w darze wsparcie i pomoc w modlitwie499.

Metafora (przenośnia), będąca najbardziej uniwersalną figurą re-
toryczną, polega na przeniesieniu znaczenia wyrazu w inną rzeczy-
wistość, w nowy obszar semantyczny500:

495 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 198.
496 Tamże, s. 199.
497 W. Wojsa, W co ty wierzysz?, dz. cyt., s. 54.
498 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 109.
499 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 73.
500 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 102–103.
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Każdy z nas chce mieć do czynienia z ludźmi o czystych rękach i czy-
stym sumieniu. Ponieważ jednak po grzechu pierworodnym wszyscy 
jesteśmy bardzo słabi, niejednokrotnie upadamy w grzech. W ten spo-
sób zaciągamy dług wobec Bożej sprawiedliwości501.

Jeśli jakaś skazitelność, jakaś życiowa awaria zrani duszę, a grzechowe 
wyrwy nie zostaną naprawione, trzeba przejść w wieczności duchowy 
remont czyśćca502.

Wierzymy bowiem, że istnieje taki kraj pozagrobowy, w którym czło-
wiek, zanim będzie mógł dostać się do królestwa światłości, pokoju 
i szczęścia, musi najpierw wyrównać wszystkie swoje długi zacią-
gnięte wobec Boga503.

Figura umieszczana najczęściej na początku albo na końcu wypo-
wiedzi to optatio (życzenie). Wyraża ona pragnienie bądź życzenie 
mówiącego504. Jest to środek retoryczny, dzięki któremu mówca su-
geruje, jakie powinny być reakcje słuchaczy; co w konsekwencji mają 
oni uczynić. Rozpoznajemy go po czasownikowej formie rozkaźni-
ka występującego w pierwszej osobie liczby mnogiej505. Spójrzmy 
na kilka przykładów:

Moi Drodzy, jak wspaniała jest prawda o obcowaniu świętych. Jak cen-
ny jest ten głos wszystkich naszych braci i sióstr cierpiących w czyśćcu, 
którzy wołają w naszym kierunku, w kierunku Kościoła pielgrzymu-
jącego jeszcze tutaj na ziemi, i przyzywają naszej bliskości i wzajem-
ności. Jakże cenny jest ten głos! Dziękujmy za niego. Usłyszmy go, od-
powiedzmy w sposób właściwy tym, czym możemy. Wspierając tych, 
którzy wołają, a równocześnie przyprowadzając siebie do porządku, 

501 B. Walczykiewicz, Wierzę…, dz. cyt., s. 203.
502 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209.
503 K. Pielatowski, Kochajmy naszych zmarłych, dz. cyt., s. 209.
504 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 118.
505 Tamże, s. 118.
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idąc tam, gdzie wiedzie droga przygotowana przez Tego, który jest 
prawdziwą Drogą. Idąc do blasku wiecznego światła.

Uczmy się kultury pamięci o dzieciach, które z różnych powodów uro-
dziły się martwe. Zadbajmy o broniące życie prawodawstwo, podej-
mujmy inicjatywy broniące czci i praw tych najbardziej bezbronnych. 
I wreszcie ofiary największej „plagi” nowego tysiąclecia: pamiętajmy 
o westchnieniu modlitewnym przy każdym (!) przydrożnym krzyżu 
upamiętniającym tych, którzy zginęli w wypadkach drogowych. Mó-
dlmy się za tych, których spotkała „nagła i niespodziewana śmierć”506.

Dziękujmy Bogu, że tak się pochyla nad każdym z nas. Dziękujmy Je-
zusowi, że przeszedł dla nas tę drogę, że wykupił ceną swojej krwi to 
miejsce dla nas przygotowane, miejsce szczęścia. Prośmy Go, abyśmy 
umieli zawsze w tamtym kierunku zmierzać507.

W toku przedstawionej analizy można zauważyć, iż składnia emo-
cjonalna przyjmuje rolę budulca znakomitej liczby homilii. Jej za-
sadą jest oddziaływanie na sferę uczuciową słuchaczy przez odpo-
wiednie konstruowanie wypowiedzi508. Powyższa figura retoryczna 
odnajduje bogatą egzemplifikację w homiliach:

Drogi Bracie i Siostro. Do ciebie też dziś może woła twój ojciec, mat-
ka, brat, siostra, przyjaciel, dziecko: „proszę o mszę św. za moją duszę”, 
przyjmij komunię św., postaraj się o uzyskanie odpustu zupełnego, 
abym był uwolniony z czyśćca509.

Drogi Bracie i Droga Siostro. Może twój syn, córka, mąż, matka, oj-
ciec, umierając, mieli nadzieję, że będziesz się za nich modlił i zamó-

506 W. Buryła, Dzień zaduszny, WA 35 (2007) nr 4, s. 53.
507 K. Skwierawski, Idę przygotować…, dz. cyt., s. 47.
508 M. Korolko, Sztuka Retoryki…, dz. cyt., s. 68–74.
509 S. Saletnik, Przyjacielu…, dz. cyt., s. 74–78.
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wisz za nich mszę św. Czy się modlisz za twych zmarłych? Kiedy była 
ostatnia msza św. za ich dusze? Dziś jest Dzień Zaduszny. Módl się za 
twoich zmarłych i powiedz im, że nie zapomnisz o nich. Zamówisz za 
nich mszę św., przyjmiesz komunię św. w ich intencji, spełnisz dobry 
czyn, aby pomóc tym, którzy wypłacają się Bogu w wieczności. Panie 
Jezu, przyjmij dusze wszystkich zmarłych do nieba. Matko Najświętsza, 
ucieczko grzeszników, uproś duszom zmarłym szczęśliwość wieczną510.

Cóż warta miłość rodzicielska, małżeńska, synowska, jeśli nie sięga 
poza grób, poza bramę śmierci? Serce z kamienia ma ten, który nie ra-
tuje człowieka ginącego z pragnienia, z głodu. A do takich są podobne 
dusze w czyśćcu cierpiące. One to właśnie wyciągają dziś ręce i słowa-
mi Pisma św. wołają: „Zmiłujcie się przynajmniej wy, przyjaciele moi, 
bo ręka Pańska nas dotknęła”511.

Dla dopełnienia badań nad zawartością stylistyczną homilii nie-
zbędne jest podanie przykładów uogólnień oraz wyliczeń. Odpo-
wiednio, poniższe dwa fragmenty prezentują kolejno praktyczne 
zastosowanie tych figur:

Rodzina to także ci, co odeszli, a trwają w sercach, bowiem tak głębo-
ko związała nas z nimi tajemnica życia i miłości. (…) Żyjący pamięta-
ją o zmarłych, zmarli pamiętają i pragną pamięci od żywych. W tym 
dniu przekraczamy niejako granice nieobecności naszych najbliższych, 
których znakiem jest zimny grób, i łączymy się z nimi tą wielką wiarą, 
która prowadzi nas do domu Ojca. Dzień dzisiejszy przypomina nam 
o konieczności pomocy naszym zmarłym, którzy wyrównują swoje 
długi względem Boga, a przecież nikt nie jest sprawiedliwy wobec Naj-
wyższego i Najświętszego Stworzyciela wszystkich…512.

510 H. Kiemona, Refleksje…, dz. cyt., s. 43.
511 A. Dobrucki, Wieczny odpoczynek…, dz. cyt., s. 157.
512 K. Południak, Oddać swoje życie…, dz. cyt., s. 230.
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Otrzymaliśmy od tych, którzy od nas odeszli, wychowanie, troskę, 
miłość, studia, mieszkanie, a może jeszcze majątek. Wszystkiego tego 
używamy. A oni niemym słowem spoza grobu wołają do nas: „Zmiłuj
cie się nad nami przynajmniej wy, nasi bliscy”. „Zmiłujcie się, bo ręka 
Pańska nas dotknęła”. Jakże nie świadczyć swoim życiem religijnym 
naszym bliskim zmarłym. Jakże nie wykorzystywać wszelkich darów 
Kościoła, a zwłaszcza odpustów, dla ulżenia duszom w czyśćcu. Dla-
czegóż nie upraszać poprzez msze św. wiecznego spoczynku dla tych, 
którzy śpią snem pokoju513.

3.3. Toposy z przykładów (Exemplum)

Przykład jest figurą retoryczną polegającą na przywołaniu obrazu, 
faktu z przeszłości wraz ze źródłem jego pochodzenia. Czyni on wy-
powiedź bardziej okazałą514. Jest to szczególny środek działania per-
swazyjnego na słuchaczy515. Sam Jezus posługiwał się przykładami 
w przedstawianiu swojej nauki. Wydaje się, że bez użycia prostych 
opowieści w głoszeniu zbawczego orędzia trudno dotrzeć do pew-
nych grup odbiorców. Z jednej strony przepowiadanie Słowa Bożego 
ściśle zespoliło się z estetyką przykładów, z drugiej jednak ich dobór 
oraz praktyczne zastosowanie wymagają odpowiednich umiejętno-
ści516. Exempla w homiliach mogą być zaczerpnięte z różnych źródeł, 
a także odwoływać się do rozmaitych gatunków literackich i objęto-
ści tekstowej. Ich zasadniczą funkcją jest siła argumentacji. Oprócz 
tego w dłuższej formie przepowiadania przykład stanowi natural-
ną pauzę w ograniczonych możliwościach koncentracji słuchaczy. 
Nade wszystko zaś prowadzi do oczywistych wniosków etycznych 
oraz pokazuje w zwięzłej formie właściwe postawy, relacje, a także 

513 J. Gil, Dług…, dz. cyt., s. 61.
514 M. Korolko, Sztuka retoryki…, dz. cyt., s. 120.
515 K. Panuś, Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008, s. 227. 
516 K. Müller K, Homiletyka…, dz. cyt., s. 290–292. 
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konsekwencje czynionego zła. Jego nośność perswazyjna bierze się 
najpewniej z obrazowości517. Oczywiście, nieodpowiednio dobrane 
i źle zastosowane przykłady zniekształcają przekazywaną prawdę 
oraz niebezpiecznie upraszczają sprawy wymagające precyzyjnego 
określenia518. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie reguł przy wy-
bieraniu przykładów do homilii, które według K. Panusia są sfor-
mułowane następująco:

 –  Przykłady winny być autentyczne. (…) Kaznodzieja powinien unikać 
przykładów nieprawdopodobnych.

 –  Zaleca się spożytkowanie jednego przykładu w konkretnej mowie.
 –  Przykład powinien być umieszczony w odpowiednim miejscu kom-

pozycji dyskursu.
 –  Należy pamiętać, że przykład jest jednym z głównych środków am-

plifikacji.
 –  Przykład winien być dostosowany do wyobraźni i gustów odbior-

ców (…)519.

Oto kilka ciekawych przykładów z badanego materiału źródłowego:

a) Wartość ofiary Mszy Świętej:

Pamiętam, jak umierała pewna bliska mi osoba. Miała dziewięćdzie-
siąt dwa lata. Matka dziewięciorga dzieci, od młodości codziennie rano 
uczestniczyła we mszy św. Mimo wielu zajęć, mimo kłopotów wyni-
kających z odpowiedzialności prowadzenia tak licznej rodziny starała 
się nigdy nie opuścić porannej modlitwy w parafialnym kościele. Za-
wsze też przystępowała do komunii świętej. Na kilka godzin przed jej 
śmiercią poszedłem do niej z komunią świętą. Była już bardzo słaba, 

517 K. Panuś, Sztuka…, dz. cyt., s. 227–228. 
518 K. Müller, Homiletyka…, dz. cyt., s. 297–302. 
519 K. Panuś, Sztuka…, dz. cyt., s. 237–239. 
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z trudnością oddychała. Ale po przyjęciu komunii świętej zaczęliśmy 
trochę rozmawiać o życiu, o wierze. Zapytałem ją, dlaczego codzien-
na msza św. była dla niej tak ważna. „Jak mogłabym inaczej udźwignąć 
ciężar życia, bez Niego – odpowiedziała – On jest moją młodością i siłą, 
także teraz, w godzinie śmierci”520.

b) Spełnienie w Bogu:

Stowe H. E. Beecher w swej powieści Chata Wuja Toma bardzo traf-
nie odmalowała nowotestamentalny obraz śmierci. Pisze: „Gdy dziecko 
bawi się przez cały dzień i jest zmęczone, wtedy ku wieczorowi wraca do 
matki i zasypia na jej łonie z uśmiechem szczęścia na twarzy. Tak my 
zasypiamy w Jezusie. Dosyć długo bawiliśmy się w gry życia, nareszcie 
odczuwamy zbliżanie się śmierci. Jesteśmy zmęczeni i składamy nasze 
głowy na łonie Jezusa i spokojnie w Nim zasypiamy”521.

c) Pomoc zmarłym niesiona przez żyjących:

W obozie oświęcimskim na pryczy w baraku leżą więźniowie: są to 
młodzieńcy przywiezieni przez Niemców z wiosek spod Lublina. Je-
den z więźniów, ciężko chory, którego trapiła gorączka, wzywa kole-
gę, podaje mu list i mówi: „Jestem coraz słabszy i nie przeżyję tego pie
kła obozowego. Ty jesteś zdrowszy, silniejszy, więc na pewno wrócisz do 
naszej wioski. Proszę cię, oddaj ten list mojej matce. Moja matka, gdy 
się dowie, że umarłem, będzie płakała”. I chory więzień zalał się łzami. 
Kolega go pociesza: „Nie płacz. Może jeszcze wyzdrowiejesz i powrócisz 
do domu. Ja, gdy przeżyję obóz i wrócę do naszej wioski, list oddam two
jej matce. Twoja matka, gdy się dowie, że umarłeś, będzie się za ciebie 
modliła, zamówi mszę św. za twoją duszę”. Chory otarł łzy i powtarzał 

520 M. Szczepaniak, Wezwanie…, dz. cyt., s. 67–68.
521 E. Chmura, „Przyjaciel nasz zasnął” (J 11, 11), WA 21 (1993) nr 4, s. 26.
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cicho: „Moja matka będzie się za mnie modliła, moja matka będzie się 
za mnie modliła, zamówi mszę św. za moją duszę”. I zmarł w cichości, 
powtarzając te słowa522.

d) Sny i wizje:

Św. O. Pio, zatopiony w modlitwie przy kominku, w pewnym momen-
cie odczuł, że ktoś usiadł koło niego. Zapytał: „kim jesteś, czego chcesz?”. 
Mężczyzna odpowiedział: „Ojcze Pio, jestem Pietro di Mauro, przezwa
ny Precoco. Zmarłem w tym klasztorze 18 września 1908 r.; tej nocy 
zasnąłem z palącym się cygarem i spłonąłem. Jestem nadal w czyśćcu 
i potrzebuję mszy świętej, aby moja dusza została uwolniona. Pan Bóg 
w Miłosierdziu Swoim pozwolił mi przyjść do ciebie i prosić cię o twoje 
modlitwy…”. Wysłuchał tego O. Pio i obiecał: „Możesz być pewny, że 
jutro odprawię mszę św. za twoje uwolnienie”523.

3.4. Etymologia określeń czyśćca

Etymologia to wyjaśnienie pochodzenia i znaczeń słów, a także 
sposobów, w jakie one się zmieniają pod względem nośności zna-
czeniowej. Sam termin etymologia bierze się z dwóch greckich 
wyrazów: étymos (prawdziwy) i logos (słowo, wypowiedź)524. Po-
dejmując próbę analizy znaczeń słów i wyrażeń, którymi homi-
liści określają czyściec, oraz to, co się w nim dokonuje, można 
uporządkować tematycznie te zwroty. Udało się wyodrębnić sześć 
grup, z których ostatnia zawiera określenia niedające się umieścić 
w żadnej innej grupie.

522 Tamże, s. 43.
523 S. Saletnik, Przyjacielu…, dz. cyt., s. 76.
524 Por. I. Malmar, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa–Bielsko-Bia-

ła 2013, s. 7. 
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a) Oczyszczenie

Można „oczyszczać wodę lub mąkę z różnych domieszek, najczęściej 
szkodliwych”525, bo oczyszcza się z czegoś, co nie jest dobre. Sam 
termin oczyszczenie pojawia się w badanych homiliach jako rodzaj 
uległości w stanie pośrednim. Zwroty: „oczyszczenie”526, „podda-
ni oczyszczeniu”527, „wierni zmarli poddani oczyszczeniu”528, su-
gerują czynność, na którą nie ma się wpływu. Dusze podlegające 
oczyszczeniu biernie je przyjmują bez możliwości reakcji na to, co się 
z nimi dzieje. Proces ten bywa też utożsamiany z samym czyśćcem 
jako rzeczywistością, o której jest tu mowa. Stąd określenie homili-
stów „oczyszczenie zwane czyśćcem”529, co sprawia, że czyściec jest 
równoznaczny z oczyszczeniem, a oczyszczenie z czyśćcem. Kolejne 
wyrażenia noszą znamiona niekończącej się dyskusji nad tym, czy 
czyściec to stan, czy też może miejsce: „stan końcowego oczyszcze-
nia”530, „oczyszczenie w krainie czyśćca”531. Kwestie te były anali-
zowane już wcześniej, dlatego w tym miejscu są powtórzone jedynie 
określenia. Podobnie ma się sprawa z problematyką czasu w kon-
tekście czyśćca. Dalsze wypowiedzi zdają się ujmować tę rzeczywi-
stość w konkretnych kategoriach bądź też momentach czasowych: 

„to oczyszczenie dokonuje się także w śmierci”532, „oczyszczenie po 
śmierci”533. Przy czym pierwsze stwierdzenie nosi ślady teorii wąt-
pliwej z punktu widzenia nauczania Magisterium, a mianowicie 
sugeruje koncepcję utożsamienia sądu ze śmiercią534. Drugie nato-

525 Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985, s. 117. 
526 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 200. 
527 J. Piątek, „Wierzę w Świętych obcowanie…”, dz. cyt., s. 109.
528 M. Kubiak, Wszyscy…, dz. cyt., s. 72.
529 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58.
530 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 214. 
531  L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209. 
532 Z. Dulewicz, Gdzież jest…, dz. cyt., s. 37.
533 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 167.
534 Por. J. Finkenzeller, Traktat XI…, dz. cyt., s. 110–111. 
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miast zamyka drogę rozważaniom na temat ewentualności czyśćca 
na ziemi, oznajmiając wprost, że proces oczyszczenia dokonuje się 

„po śmierci”. Jeszcze inne określenie mówi o czasie oczyszczenia, przy 
jednoczesnej konfrontacji czyśćca z piekłem: „końcowe oczyszcze-
nie, które różni się od kar potępionych”535. Ewidentnym skutkiem 
procesu „oczyszczenia” jest czystość, a „czysty to taki, na którym 
nie ma brudu, nieobciążony, ma czyste konto”536, stąd: „w czyśćcu 
wybielają się dusze”537.

b) Ogień, kary, cierpienie

Ogień można określić jako „słaby, wielki” lub pochodzący „z pod-
palenia”538. Istnieje „ogień namiętności, gniewu, żądzy”. Można być 

„w ogniu czegoś”539 albo też „uratować co z ognia”540. Symbolizuje 
on wieczność, a także Boga Stwórcę541. Zresztą ten właśnie Bóg ob-
jawia się jako ogień bądź też w jego obecności: „Bo oto Pan przyby-
wa w ogniu” (Iz 66, 15), „Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym” 
(Pwt 4, 24).

Nie wiemy, jaki ogień jest w czyśćcu, choć w przypadku dwóch 
przywołanych poniżej określeń można by myśleć, że jest to ogień 
fizyczny, skoro to, co się tam dokonuje, zostało opisane jako „prze-
dzieranie się przez ogień czyśćcowy”542. Mowa tu o czynności mate-
rialnej znanej z sytuacji pożaru, kiedy trzeba niejednokrotnie prze-
dzierać się przez płomienie. Z kolei wyrażenie „dręczy ich czyśćcowy 
ogień”543 sugeruje zarówno cielesną, jak i duchową naturę tego zja-

535 K. Południak, Oddać swoje życie…, dz. cyt., s. 227.
536 Słownik poprawnej polszczyzny, red. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2005, s. 120. 
537 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51.
538 Słownik wyrazów bliskoznacznych, dz. cyt., s. 122. 
539 Słownik poprawnej polszczyzny, dz. cyt., s. 493. 
540 Słownik wyrazów bliskoznacznych, dz. cyt., s. 122.
541 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 266. 
542 K. Południak, Oddać swoje życie…, dz. cyt., s. 228. 
543 H. Kiemona, Wierzę…, dz. cyt., s. 46.
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wiska. Podobną wartość znaczeniową przedstawia określenie „ogień, 
który pali i oczyszcza zmarłych w czyśćcu”544. Nie ma pewności, czy 
chodzi tu o ogień fizyczny czy duchowy. W kwestii kary w anali-
zowanych określeniach stosowanych przez homilistów znajdujemy 
stwierdzenie: „kara czyśćcowa”545. Jest to pojęcie ogólne, z którego 
nie możemy wnioskować o jej naturze czy rodzaju. Spoglądając na 
to etymologicznie, można „odbyć, odsiedzieć karę”, ale także „ujść, 
uniknąć kary”546. Była już wzmianka w innej części tej pracy, że 
kara jest terminem prawnym547. Niemniej jednak przywołane zna-
czenia tego słowa dość jasno ilustrują status quo czyśćca. Pomaga-
ją one wyróżnić dwie rzeczy: czyściec jest czymś przejściowym, bo 
można „odsiedzieć karę”, nie jest to jednak sytuacja konieczna, ale 
możliwa, bo można tego wyroku „uniknąć”. Znaczenie słowa kara 
zakłada, że jest ona konsekwencją jakiegoś czynu, na przykład: „kara 
za winy, występki, zbrodnie, grzechy, niedbalstwo”. Można też „pod-
legać karze”548. Wyraz kara ma też konotacje z terminem pokuta, 
bo mówi się o wyznaczaniu lub zadawaniu komuś pokuty czy też 
o odprawianiu, odbywaniu pokuty549. Z kolei tak ujęta znaczeniowo 
kara koreluje ze słowami: zadośćuczynienie i wynagrodzenie. Można 
też „robić coś za karę”550. O ile można by zaryzykować stwierdzenie, 
że czyściec jest za karę, to jednak nie wspomina się o jakiejkolwiek 
aktywności tych, którzy tam przebywają. Ich egzystencja polega na 
bierności wobec doświadczanej kary, na uległym poddawaniu się 
jej. Powyżej przywoływane stwierdzenie odsiedzieć karę doskonale 
ten stan rzeczy ujmuje.

Tak ustalone zakresy znaczeniowe słów pozwalają na zbliżenie się 
do sformułowań mówiących o konieczności pomocy w opuszczeniu 

544 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58.
545 S. Tulin, Nadzieja…, dz. cyt., s. 159.
546 Słownik poprawnej polszczyzny, dz. cyt., s. 289.
547 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 72–73. 
548 Słownik wyrazów bliskoznacznych, dz. cyt., s. 62.
549 Por. tamże, s.62.
550 Tamże.
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czyśćca, niesionej zmarłym przez żyjących, o czym będzie jeszcze 
mowa nieco później.

W sferze oczyszczenia występuje cierpienie, stąd wyrażenie: „cier-
piący w czyśćcu”551, albo jeszcze bardziej konkretnie co do istoty 
i sensu czyśćca: „cierpienie dokonujące oczyszczenia”552. Może ono 
być „z jakiegoś powodu”, można je „znosić”, „cierpieć ból”, można 

„jęczeć z bólu”, „przechodzić tortury i znosić katusze”553.W tym nurcie 
znaczeniowym zrozumiałe są używane przez autorów homilii okre-
ślenia: „męki w czyśćcu”554 albo też „męki czyśćcowe”555. Nie wiemy, 
jakie to męki, jaki jest ich charakter, natura. Można bowiem cierpieć, 
odczuwając ból zarówno fizycznie, jak i moralnie556. Z pewnością 
w wyrażeniu „(dusze) które jedynie cierpieć mogą”557, ukrywa się 
sugestia, że niemożność działania jest sama w sobie udręką – jedy-
nie mogą cierpieć. W jeszcze innym sformułowaniu: „pragnienie by-
cia z Bogiem Miłością – to największe czyśćcowe cierpienie”558. Tak 
zarysowany aspekt cierpienia zbliża się znaczeniowo do terminów: 
tęsknota i oczekiwanie. Doznania, o których tu mowa, są niewątpli-
wie bolesne, stąd też bierze się określenie: „ich cierpienia są bardzo 
dotkliwe”559. Bywa tak do tego stopnia, że użyte przez głoszącego 
homilię sformułowanie wręcz sugeruje pragnienia tych, którzy do-
świadczają mąk czyśćcowych: „Oni pragną, byśmy od razu poszli 
do nieba, by ominęło nas to cierpienie, które jest ich udziałem”560. 
Można tu dopatrywać się spojrzenia na czyściec jako na rzeczywi-
stość możliwą, ale niekonieczną. Jest on uważany za sferę przejścio-
wą, w której cierpienia kiedyś się skończą, dlatego sformułowania: 

551 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74.
552 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 167.
553 Słownik wyrazów bliskoznacznych, dz. cyt., s. 22.
554 K. Pielatowski, Kochajmy naszych zmarłych, dz. cyt., s. 209.
555 J. Gil, Dług…, dz. cyt., s. 61.
556 Por. Słownik poprawnej polszczyzny, dz. cyt., s. 102.
557 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 52. 
558 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 214.
559 H. Kiemona, Pozwólmy mówić grobom, dz. cyt., s. 40.
560 J. Wielgus, Śmierć i Zmartwychwstanie, dz. cyt., s. 44.
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„to miejsce czasowego cierpienia”561, a także „uciążliwość czyśćco-
wa niezdolna trwać wiecznie”562. Innym określeniem, sugerującym 
ograniczoność czasową czyśćca, może być poniższe stwierdzenie: 

„ludzie przebywający w czyśćcu akceptują to cierpienie, bo przez nie 
zbliżają się do Boga”563, co zgodne jest z założeniem, że kiedyś znaj-
dą się blisko Boga i to, czego doświadczają teraz, skończy się.

c) Tęsknota, oczekiwanie

Tęsknota może być do kogoś albo do czegoś564, dlatego w tym wzglę-
dzie dużo wyjaśnia stwierdzenie „tęsknota za Bogiem”565. Z kolei 
stwierdzenie: „kraina tęsknoty za Bogiem i modlitwy za żywych”566 
zdaje się sugerować, że główną cechą charakterystyczną czyśćca jest 
tęsknota, skoro został on nazwany krainą tęsknoty. Pewną trudność 
stanowi druga część powyższej wypowiedzi, jak gdyby czyściec miał 
być również krainą modlitwy za żywych. Trudno sobie wyobrazić 
takie rozdwojenie przebywających w czyśćcu przy założeniu, że 
jeżeli „tęsknota dławi i żre”, to z jej powodu można się rozchoro-
wać i uschnąć567. Jak więc przebywający w czyśćcu mogą się modlić 
i troszczyć o żyjących, podczas gdy ich samych „pali tęsknota”568 do 
Boga? Taka interpretacja tęsknoty zbliża nas do omawianego wcze-
śniej pojęcia ognia, którym określany jest czyściec.

Człowiek, który tęskni, popada w nostalgię, tęsknota chwyta go 
za serce569. Termin tęsknota nosi w sobie wartość czasowego ogra-
niczenia. Ona kiedyś się skończy, stąd też uzasadnione jest określe-

561 H. Kiemona, Wierzę…, dz. cyt., s. 46.
562 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51. 
563 S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., s. 91. 
564 Por. Słownik poprawnej polszczyzny, dz. cyt., s. 793.
565 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 199. 
566 I. Kosmana, W grobie…, dz. cyt., s. 75. 
567 Słownik poprawnej polszczyzny, dz. cyt., s. 793.
568 Słownik wyrazów bliskoznacznych, dz. cyt., s. 219. 
569 Tamże.
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nie: „wiedzą, że wszystko przeminie570”. Inne użyte przez homilistę 
wyrażenie: „oczekiwanie z utęsknieniem”571, opisuje wprost tęsknotę, 
która jest „oczekiwaniem na kogoś, na coś w napięciu, z obawą”572. 
Z kolei oczekiwanie to „nadzieja i pragnienie”573. Porównanie czyść-
ca do oczekiwania znajduje odzwierciedlenie w określeniu: „są jesz-
cze na drodze574”. W stwierdzeniach: „przedsionek nieba575” oraz 

„przedpokój nieba576” dochodzi zaś do głosu nadzieja. Oczekiwanie 
czyśćcowe ma nie tylko odniesienie do Boga, którego zmarli pragną 
ujrzeć, ale wiąże się też z nadzieją otrzymania pomocy w tym, żeby 
Boga mogli oglądać i z Nim się zjednoczyć. Wyrażenie: „oczekują 
naszej pomocy577” jest więc jednoznaczne. Z pomocą tą wiąże się 
szybsze opuszczenie czyśćca, stąd też bierze się określenie „skrócić 
karę czyśćcową”578. Oczekiwanie zawiera aspekt czasowości, w tym 
wypadku czasowego opóźnienia. Dobrze to wyrażają słowa „zbawie-
nie (…) opóźnione”579 oraz „kwarantanna czyśćcowa nie do uniknię-
cia”580. Jako ciekawe określenie występuje tu kwarantanna. Słowo to 
pochodzi od quarantana, quaranta (wł. czterdzieści), a funkcjonuje 
w języku polskim jako wyraz zapożyczony, którym nazywa się „przy-
musowe, okresowe odosobnienie ludzi, zwierząt, roślin (…) przyby-
łych z miejsc dotkniętych zaraźliwą chorobą. Może być też tak okre-
ślane miejsce samego odosobnienia”581.

570 H. Kiemona, Wierzę…, dz. cyt., s. 46. 
571 K. Pielatowski, Kochajmy naszych zmarłych, dz. cyt., s. 209.
572 Słownik poprawnej polszczyzny, dz. cyt., s. 477.
573 Tamże.
574 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74. 
575 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51. 
576 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 214.
577 S. Czerwik, W Adamie…, dz. cyt., s. 40. 
578 J. Rychlewski, Istota modlitwy…, dz. cyt., s. 163. 
579 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209.
580 A. Dobrucki, „Wieczny odpoczynek…”, dz. cyt., s. 157. 
581 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 412. 
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d) Wynagrodzenie, zadośćuczynienie

Słowo wynagrodzić oznacza oddanie pożyczonej rzeczy, zwrot czegoś, 
„co się dostało lub zabrało”582. W tym sensie zrozumiałe są określenia: 
„wynagrodzenie niewierności”583, „wypłacenie się sprawiedliwości 
Bożej”584, a także „wypłacają się jeszcze Bożej sprawiedliwości”585. 
Zwrot wynagrodzenie pochodzi od nagrodzić, a więc „odszkodować, 
powetować”, czyli „zadosyć uczynić”, w dzisiejszym brzmieniu za
dośćuczynić586. W ten nurt znaczeniowy dobrze wpisują się określenia: 

„odpokutowanie zniewag”587, „pokutujący w czyśćcu”588, „dusze na 
pokucie”589. Samo słowo pokuta zakładało jakąś winę, popełnione 
zło i wiązało się z karą, którą w konsekwencji trzeba było ponieść. 
Dzisiejszy odcień znaczeniowy tego zwrotu ma charakter bardziej 
penitencjarny i wychyla się w stronę żalu za grzechy i kary, która 
musi być konsekwencją popełnionego zła, co w zasadzie prowadzi do 
terminu zadośćuczynienie590. O ile powyższe wyrażenia określające 
czyściec wskazywały na czynne zaangażowanie tych, którzy przeby-
wają w czyśćcu, o tyle poniższe sugerują ich bierność wobec stanu, 
w jakim się znajdują: „naprawa defektów”591 czy też „czyściec dla re-
habilitacji dusz”592, a także „duchowy remont czyśćca”593. Możemy 
się domyślać, że defekty to rodzaj usterek, które ktoś musi usunąć, 
w tym wypadku niekoniecznie ten, którego one dotyczą. W bliskiej 

582 Słownik poprawnej polszczyzny, dz. cyt., s. 477.
583 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 199.
584 K. Pielatowski, Kochajmy naszych zmarłych, dz. cyt., s. 209.
585 T. Jelonek, Pośmiertny los…, dz. cyt., s. 81.
586 A. Brükner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 353. 
587 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 200. 
588 M. Kubiak, Wszyscy…, dz. cyt., s. 72.
589 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 52. 
590 A. Brükner, Słownik etymologiczny języka polskiego, dz. cyt., s. 428. 
591 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209.
592 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51.
593 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209.
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relacji z przywołanym terminem jest słowo remont, które oznacza 
między innymi naprawę lub odnowienie594. Z kolei zwrot rehabili
tacja może być rozważany jedynie w jego drugim, słownikowym 
znaczeniu, a mianowicie jako „przywrócenie choremu sprawno-
ści (…) przez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych”595. 
Pierwsze znaczenie tego słowa jest nieadekwatne w podanej tu kon-
kretnie sytuacji, gdyż oznacza „przywrócenie komuś dobrego imie-
nia, oczyszczenie z niesłusznych zarzutów”596.

e) Konieczność pomocy żyjących w zakończeniu czyśćca

W wielu przypadkach autorzy homilii podkreślają, że zmarli w czyść-
cu są zdani na pomoc żyjących na ziemi, aby ich pokuta mogła do-
biec końca. Znajduje to odzwierciedlenie w poniższych sformułowa-
niach: „sami sobie pomóc nie mogą”597, „nie mogą sobie już pomóc, 
gdyż ich czas zasługi minął”598, „(…) nie mogą sami sobie pomóc”599, 
a także „zdani są już tylko na naszą pomoc”600. Chodzi oczywiście 
o szeroko rozumianą pomoc w formie różnorakich aktów poboż-
ności, co zostało już bardziej szczegółowo opisane w poprzednich 
częściach tego opracowania. Według takiego spojrzenia na to zagad-
nienie można dojść do przekonania, że tylko żyjący na ziemi mogą 
cokolwiek zrobić, by skrócić czyściec dla przebywających tam zmar-
łych. Zresztą cały kontekst kierowanych do słuchaczy zachęt do mo-
dlitwy za zmarłych jest w wielu tekstach homilii zabarwiony w taki 
właśnie sposób. Rozumowanie to wydaje się nie do końca prawdzi-
we. Wiadomo przecież, że wszystko w czyśćcu dokonuje się dzięki 

594 Por. Słownik wyrazów obcych, dz. cyt., s. 640. 
595 Słownik wyrazów obcych, dz. cyt., s. 635.
596 Tamże. 
597 H. Kiemona, Pozwólmy mówić grobom, dz. cyt., s. 40.
598 W. Wilk, Chrześcijański…, dz. cyt., s. 35.
599 J. Piątek, „Idę przecież…, dz. cyt., s. 57.
600 J. Piątek, „Wierzę w Świętych obcowanie…”, dz. cyt., s. 109. 
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Bożej łasce, a nie ze względu na wysiłki człowieka. Niemniej jednak 
głosiciele homilii nie wahają się twierdzić, że „zmarli oczyszczeni 
dzięki naszym wysiłkom z brzemienia kary doczesnej wstawiają się 
za nami do Boga”601. Mamy pewność co do prawdy o obcowaniu 
świętych, stąd więc nauka o wzajemnym wspieraniu się żyjących na 
ziemi i zmarłych w czyśćcu. Jak zresztą możemy przeczytać w jednej 
z analizowanych homilii: „Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko 
może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wsta-
wiennictwo za nami (KKK 958; por. KK 50; KKK 1032, 1689)”602.

f) „Inna forma życia człowieka”603

To określenie ma charakter filozoficzny i mówi w zasadzie o innym 
sposobie egzystencji, bo dusza jest odłączona od ciała. Jak zauważa 
Katechizm: „Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Mi-
sterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w któ-
rym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umie-
ra w Chrystusie Jezusie, «opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana» 
(KKK 1681)”. Ostatecznie przywołane określenie nie odnosi się tylko 
do czyśćca, ale do życia po śmierci w ogóle.

g) „Duchowe sanatorium”604

To wyrażenie stwarza pewien problem interpretacyjny, gdyż nie 
odnosi się w zasadzie do czyśćca. Sanatorium jest miejscem wypo-
czynku i leczenia chronicznie chorych bądź ośrodkiem rekonwale-

601 T. Jelonek, Pamięć i wiara…, dz. cyt., s. 72.
602 H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 64.
603 B. Zbroja, W krainie życia…, dz. cyt., s. 115. 
604 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51.
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scencji po chorobie605. Nie ma więc tutaj korelacji z tym, co doko-
nuje się w czyśćcu.

h) „Ciążą na nich jeszcze różne braki”606

Wydaje się, że zmarli doświadczają czyśćca w największym stopniu 
jako konsekwencji ludzkich uchybień i braków. W tym sensie jest 
to ciężar.

i) „Dusze w czyśćcu pewne są zbawienia”607

Zawarte w tym sformułowaniu przekonanie zawiera element pokrze-
pienia i nadziei. Ma to zresztą uzasadnienie, gdyż dusze w czyśćcu 
oczekują na spotkanie z Bogiem, choć jest ono jeszcze niemożliwe. 
Widać to wyraźnie w kolejnym dłuższym opisie sytuacji w czyśćcu:

Ci, którzy się tam znajdują, przepełnieni są gorzką skruchą za swoje 
grzechy i palącą tęsknotą do spotkania z Bogiem. Poprzez swoje cier-
pienia muszą odpokutować popełnione zło. Ich bólem jest brak oglą-
dania Boga, a pociechą świadomość, że będą zbawieni608.

Do tego stwierdzenia można dołączyć jeszcze jedno wyjaśnienie 
rzeczywistości czyśćca:

zawieszeni między niebem a ziemią. To ich ostatni etap w wędrówce 
ludzi. Ale zdążają do celu bez rozgorączkowania, powoli. Nie dlatego, 
jakoby nieśpieszno im było do nieba, ale że coś nie pozwala im iść żwa-

605 Por. Słownik wyrazów obcych, dz. cyt., s. 665. 
606 K. Skwierawski, Sposób…, dz. cyt., s. 91.
607 H. Kiemona, Pozwólmy mówić grobom, dz. cyt., s. 40.
608 P. Warchoł, Co możemy…, dz. cyt., s. 55.
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wiej, jakaś „kula u duszy”, jakaś zgorzel, którą trzeba wypalić, jakaś 
rdza, którą trzeba usunąć609.

j) Umieranie człowieka dla grzechu

Co do tego określenia czyśćca nasuwają się pewne wątpliwości, dla-
tego że poniższy jego opis sugeruje rodzaj ewolucji duszy w czyść-
cu: „Bóg w niepojętym miłosierdziu zgadza się na to, żeby umieranie 
człowieka dla grzechu, jeżeli się całkowicie nie dokonało na ziemi, 
zostało dokończone po śmierci – w czyśćcu”610. Umieranie człowieka 
dla grzechu może się dokonać tylko na ziemi, gdyż poza nią obowią-
zują inne prawa, a zmarli w czyśćcu ponoszą rodzaj konsekwencji 
grzechów. Możliwe, że akcent na aspekt retoryczny tej wypowie-
dzi zamazał istotę przekazywanego przesłania, że pokuta czyśćca 
za grzechy na ziemi to kara doczesna nieodpokutowana na ziemi.

***

Po dokładnej analizie literatury przedmiotu oraz zawartych w niej 
przykładów można z całą pewnością stwierdzić, iż forma języko-
wa homilii kwalifikuje się do trzech stylów retorycznych: niskiego, 
klasycznego i wysokiego. Towarzyszą im także indywidualne rysy 
charakteryzujące autorów. Warto również podkreślić, że większość 
homilii doskonale realizuje założenia stylu funkcjonalnego.

W dużej mierze nie są to tylko wykłady czy przemówienia z za-
kresu wiary, ale raczej wypowiedzi funkcjonalne, których styl został 
kunsztownie ubogacony środkami retorycznymi. Wśród nich zaś 
najczęściej spotykanymi są: alegoria, apostrofa i apel, porównanie, 
kontrast, pytanie retoryczne, przenośnia, składnia emocjonalna i ży-

609 I. Kosmana, W grobie…, dz. cyt., s. 73. 
610 P. Warchoł, Co możemy…, dz. cyt., s. 55.



czenia. Jeśli zaś chodzi o ozdobniki retoryczne towarzyszące przepo-
wiadaniu, szczególny środek perswazji stanowią toposy z przykładów, 
które użyte według stosownych reguł, są niezastąpionym środkiem 
w dotarciu zwłaszcza do konkretnych grup słuchaczy.

Po zbadaniu warstwy znaczeniowej określeń używanych przez 
autorów homilii na opisanie czyśćca można dojść do przekonania, 
że wysiłki homilistów zmierzające do przybliżenia słuchaczom rze-
czywistości czyśćca dążą do znalezienia najtrafniejszego sformuło-
wania, które oddałoby istotę miejsca pośredniego. Podjąłem zatem 
próbę usystematyzowania terminologii używanej w przepowiada-
niu na określenie czyśćca.
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4 . Próba oceny 

przepowiadania o czyśćcu

Chcąc dokonać właściwej oceny polskiego przepowiadania o czyść-
cu, skonfrontowałem treść przebadanych homilii na Dzień Zadusz-
ny z autentyczną nauką Kościoła katolickiego na ten temat. Zestawi-
łem zebrane wnioski w następujący sposób: dokonałem pozytywnej 
i negatywnej oceny badanych homilii pod kątem zawartych w nich 
elementów nauki Kościoła. Skupiłem zatem uwagę na odniesieniach 
głosicieli homilii do Pisma Świętego, wypowiedzi papieży i doku-
mentów magisterium oraz do liturgii. Następnie zająłem się przed-
stawieniem wniosków z analizy strony językowo-komunikacyjnej 
homilii i dokonałem ewaluacji środków retorycznych zastosowa-
nych w badanym materiale. Wreszcie podjąłem próbę wypunktowa-
nia nadużyć związanych z przepowiadaniem o czyśćcu. W ostatnim 
etapie tej części pracy, zgodnie z paradygmatem teologii pastoral-
nej, wskazałem nowe drogi i możliwości przepowiadania o czyśćcu.

4.1. Pozytywna ocena badanych homilii

W pierwszej kolejności zweryfikowałem odniesienia homilistów do 
biblijnych tekstów sugerujących prawdę o czyśćcu, następnie przyj-
rzałem się relacji tekstów homilii do poszczególnych wypowiedzi na 
temat czyśćca zawartych w nauczaniu ojców Kościoła oraz w doku-
mentach Kościoła. Zatrzymałem się także nad istotnymi elementa-
mi nauki Kościoła o czyśćcu, aby wykazać, w jakim stopniu są one 
obecne w przepowiadaniu homilistów.
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4.1.1. Zgodność z doktryną Kościoła

Liczni autorzy homilii powołują się w swoich tekstach na słowa Pisma 
Świętego. W dużej mierze są to jednak cytaty dotykające tematu śmierci 
i zmartwychwstania. Dla przykładu słowa biblijne, które przywołuje 
T. Gacia: „O, śmierci, jakże przykra jest pamięć o tobie (…). Taki jest 
wyrok wydany przez Pana na wszelkie ciało” (Syr 41, 1. 4)611, a także 
inny homilista, który sięgnął po cytat z Nowego Testamentu: „Posta-
nowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9, 27)612. Również 
w kwestii zmartwychwstania znajdziemy w homiliach odniesienia bi-
blijne w zależności od upodobań autorów. I tak chociażby K. Pielatow-
ski przywołuje tekst Jana Ewangelisty: „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” (J 11, 25)613. Inny głosiciel 
homilii cytuje z kolei Ewangelię Mateusza: „Wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział. 
Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał…” (Mt 28, 5–7)614.

Jeżeli chodzi o dwa istotne teksty biblijne przywoływane przez teo-
logów uzasadniających doktrynę czyśćca: (2 Mch 12, 45) i (1 Kor 3, 15), 
to w niektórych homiliach znajdziemy odniesienia do nich. Głoszący 
homilie przywołują całe cytaty615, ich część616 bądź tylko do nich na-
wiązują617 przez parafrazę618. Według tradycyjnej interpretacji tekst 

611 Por. T. Gacia, Ku największemu…, dz. cyt., s. 28.
612 Por. W. Wilk, Chrześcijański…, dz. cyt., s. 35.
613 Por. K. Pielatowski, Umarli…, dz. cyt., s. 200.
614 Por. S. Tulin, Nadzieja…, dz. cyt., s. 160. 
615 Por. I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 166–167; J. Piątek, „Idę przecież…, dz. cyt., s. 57; 

zob. L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51–53, w tej homilii cytat z Księgi Machabejskiej sta-
nowi przewodnią myśl, na której osnute są wyprowadzane przez autora homilii refleksje. 

616 Por. H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 63.
617 Por. L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 210; por. H. Kiemona, Pozwólmy mó

wić grobom, dz. cyt., s. 40; zob. M. Chudzik, Z nadzieją…, dz. cyt., s. 66. 
618 Por. I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74; por. J. Rychlewski, Istota modlitwy…, dz. 

cyt., s. 162. 
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z Księgi Machabejskiej sugeruje wartość i konieczność niesienia po-
mocy modlitewnej zmarłym. Drugi tekst jest przywoływany rzadziej 
i służy jako argument dla tezy o karach czyśćcowych, a konkretniej 
o ogniu czyśćcowym. Starotestamentalny tekst z Księgi Machabej-
skiej (2 Mch 12, 45) jest przywołany w Katechizmie. Mowa w nim 
o modlitwie i ofierze złożonej przez Judę Machabeusza na przebła-
ganie grzechów zmarłych (KKK 1032). Autorzy Katechizmu w kon-
tekście tego tekstu biblijnego przypominają o pielęgnowanej przez 
Kościół pomocy ofiarowanej zmarłym, ze szczególnym akcentem na 
ofiarę mszy świętej. Przy tej okazji jako formy pomocy zmarłym wy-
liczane są: jałmużna, odpusty i dzieła pokutne ofiarowane za zmar-
łych (KKK 1032). Katechizm, powołując się na Tradycję Kościoła 
wyprowadzoną z Pisma Świętego, która mówi o „ogniu oczyszczają-
cym”, przywołuje dwa fragmenty Nowego Testamentu: (1 Kor 3, 15) 
i (1 P 1, 7). W badanym materiale homilijnym znajdziemy, co praw-
da nieliczne, odniesienia do fragmentu Pierwszego Listu do Koryn-
tian619. W nawiązaniu do nauki Magisterium na temat czyśćca, Ka
techizm zauważa, że została ona sformułowana głównie na Soborze 
Florenckim i Soborze Trydenckim. Spośród przebadanych homilii 
tylko w jednej powyższe sobory zostały przywołane wprost, wła-
śnie w kontekście pomocy zmarłym620. Podobnie, bardzo zdawkowo, 
przywoływana jest przez głosicieli homilii myśl ojców Kościoła. Jest 
właściwie tylko kilku homilistów, którzy cytują św. Jana Chryzosto-

619 E. Nawrot, Przez mękę i śmierć ku zmartwychwstaniu, BK 121 (1988) nr 4, s. 208, 
„Życie rodzi się i rozwija w cierpieniach. Wieczne także. Ogień niszczy wiele materia-
łów, zamienia je w popiół. Ale ten sam ogień metale szlachetne oczyszcza. Człowiek 
cierpiący, przechodzący przez ogień cierpień – oczyszcza się”; K. Maj, Nasza pomoc 
zmarłym, dz. cyt., s. 215, „Św. Paweł, kierując swój list do chrześcijan w Koryncie, 
napisał, że ogień czyśćcowy stanie się ocaleniem dla duszy ludzkiej”; I. Bruski, Wie
rzę…, dz. cyt., s. 167, „Stąd wniosek, iż może istnieć rodzaj oczyszczenia po śmierci. 
Zgodnie z tą myślą tekst z 1 Listu św. Pawła do Koryntian (3, 11–15) nabiera pełnego 
sensu”; por. T. Jelonek, Pośmiertny los…, dz. cyt., s. 82; S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., 
s. 90–94. 

620 Por. L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 88.
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ma621, św. Cyryla Jerozolimskiego622 oraz św. Grzegorza z Nyssy623. 
Z kolei trzykrotnie w badanym materiale znajdujemy nawiązanie do 
nauczania papieży. W pierwszym przypadku jest to odwołanie do 
Konstytucji apostolskiej Indulgentiarum Doctrina Pawła VI i jed-
nocześnie, w tej samej homilii, nawiązanie do bulli Jana Pawła II 
Incarnationis Misterium624, a trzecia wypowiedź papieska to myśl 
Benedykta XVI625. Jeden z autorów homilii cytuje fragmenty dwóch 
dokumentów Soboru Watykańskiego II: Konstytucję dogmatyczną 
o Kościele Lumen Gentium i Konstytucję duszpasterską o Kościele 
Gaudium et Spes626. Nieliczni autorzy homilii odwołują się wprost 
do treści Katechizmu Kościoła katolickiego627. W ich przepowiada-
niu Katechizm jest źródłem, na którego treści opierają swoje naucza-
nie, wyjaśniając te treści i przybliżając wiernym prawdę o czyśćcu. 

621  L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 87–88, „Jakiekolwiek ziemskie cierpie-
nie niczym jest wobec udręki duszy, która czuje się niegodną oglądania Boga i usunię-
tą od Jego obecności. (…) Tym samym ogniem wybrany bywa oczyszczany, którym 
potępieniec bywa dręczony”.

622  L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 87–88, „Między karami piekielnymi 
a czyśćcowymi ta jedna zachodzi różnica, że tamte trwają bez końca, a czyśćcowe do 
czasu. (…) Nie czyńmy przeto wieńców, lecz raczej przedstawiajmy Bogu modlitwy 
nasze i Pana Jezusa ofiarującego się za nasze grzechy!”

623 K. Południak, „Dopuść ich do oglądania Twojej światłości…”, dz. cyt., s. 165, 
„Święty Grzegorz z Nyssy nauczał, że: «jeżeli dusza opuściła ciało, a znajduje się na niej 
jakaś skaza i zmaza, wtedy nie może zbliżyć się do Pana Boga, dopóki ogień czyśćcowy 
nie zetrze plam na niej będących»”.

624 Por. I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74. 
625 T. Gacia, Żebyście wspominali…, dz. cyt., s. 77, „Nasze istnienia są głęboko 

związane jedne z drugimi, a dobro i zło dokonywane przez każdego dotyka zawsze 
także innych. Modlitwa duszy pielgrzymującej na ziemi jest w stanie pomóc innej du-
szy, która oczyszcza się po śmierci”. 

626 Cyt. za: L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209–210, „Uczy nas Sobór, że „do-
póki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko 
nie zostanie poddane Jemu, jedni z pośród uczniów Jego pielgrzymują na ziemi, inni 
dokonawszy żywota poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały”(KK 49); 

„Bóg bowiem powołał i powołuje człowieka – uczy Sobór – aby przylgnął do Niego całą 
swą naturą w wiecznym uczestnictwie nieskazitelnego życia Bożego” (KDK 18).

627 Por. H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 64; I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., 
s. 74.
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Należy zauważyć, że opublikowanie Katechizmu zostało generalnie 
niedowartościowane przez autorów homilii628.

Niewątpliwie najwięcej uwagi poświęcają homiliści pomocy zmar-
łym, którą powinni im nieść żyjący na ziemi. W wielu zachętach 
i apelach zwracają się oni do słuchaczy w tej sprawie, podobnie jak 
czynią to cytowani poniżej głosiciele słowa: „Bóg chce, abyśmy na-
szymi modlitwami i chrześcijańskimi uczynkami otworzyli im bra-
my zbawienia”629; „Trzeba modlitwy i ofiary mszy św. w intencji na-
szych zmarłych!”630; „Kościół od początku czci z wielkim pietyzmem 
pamięć zmarłych (zob. 2 Mch 12, 45), ofiarowuje za nich modlitwy. 
W szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli 
dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga (KKK 1030–1032)631”.

W kwestii niesienia pomocy zmarłym, poza ogólnymi zachęta-
mi do ofiarowania za nich mszy świętej bądź komunii świętej, w ba-
danych homiliach pojawia się nawiązanie do tekstów liturgicznych 
Kościoła. Jest to parafraza fragmentu modlitwy eucharystycznej 
przywoływanej przez jednego z autorów jako pewien wzór podejścia 
do modlitwy za zmarłych, tak jak to czyni Kościół632. Jednocześnie 
powołanie się na modlitwy Kościoła jest wyrazem wiary i przeko-
nania, że te modlitwy mają sens.

Modlitwa za zmarłych stanowi istotny rys nauki Kościoła o czyść-
cu, bo to właśnie dlatego, że istnieje czyściec, pomoc zmarłym jest 
w ogóle możliwa. Argumentując wagę pomocy Kościoła udzielanej 
zmarłym, Katechizm odnosi się do historii biblijnego Hioba, które-

628 Dyrektorium Homiletyczne sugeruje w XXXII Niedzielę Zwykłą cyklu „C” te-
mat: „Czyściec-ostateczne oczyszczenie” i proponuje uwzględnić treści KKK 1030–1032; 
por. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium Homiletyczne, 
Poznań, 2015, s. 137. We wstępnej kwerendzie przed podjęciem tej pracy autor poszuki-
wał homilii z uwzględnieniem tematu czyśćca, które mogłyby stać się źródłem badań. 
Jedyne homilie, które dotykały tej problematyki, to te na Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych.

629 S. Plewa, Czy możemy…, dz. cyt., s. 200.
630 J. Rychlewski, Istota modlitwy…, dz. cyt., s. 162.
631 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74.
632 M. Miazek, Wierzę…, dz. cyt., s. 202.
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go ofiara przyniosła pomoc jego zmarłym synom (Hi 1, 5). I. Bruski, 
zachęcając do niesienia pomocy zmarłym, stwierdza:

My ze względu na Jezusa – tak jak się modlimy w Eucharystii: przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – możemy w taki sam sposób 
wołać do naszego Ojca w niebie za każdego naszego zmarłego, za wszyst-
kich, którzy oczyszczają się w mękach czyśćcowych i pragną naszego 
wstawiennictwa. Bądźmy odpowiedzialni za to, żebyśmy zawsze z na-
szych serc mogli do Boga zanosić w prawdzie tę modlitwę, powołując 
się na naszą autentyczną jedność i bliskość z Jezusem. Wtedy możemy 
tak wiele dobra uczynić dla tych, którzy wołają do nas o pomoc, a rów-
nocześnie zbawiać własne dusze633.

Wiele podobnie sformułowanych refleksji na temat pomocy udzie-
lanej zmarłym przez żyjących na ziemi można znaleźć w badanych 
tekstach homilii. Stanowi to pozytywny wkład autorów homilii w na-
uczanie o czyśćcu w duchu oficjalnej nauki Kościoła katolickiego. 
Oczywiście mowa tu tylko o jednym aspekcie zagadnienia czyśćca, 
a mianowicie o pomocy zmarłym w jego zakończeniu. Przy okazji 
modlitwy za zmarłych w czyśćcu homiliści często poruszają zagad-
nienie bardzo bliskie omawianej rzeczywistości, jakim jest prawda 
o świętych obcowaniu634. To też pozytywny aspekt przepowiadania 

633 K. Skwierawski, Dać odpowiedź…, dz. cyt., s. 80–82. 
634 W. Wilk, Chrześcijański…, dz. cyt., s. 35, „Pamiętajmy, że razem ze zmarłymi 

poddanymi oczyszczeniu tworzymy jedną wspólnotę duchową, jeden święty Chrystu-
sowy Kościół. Miłość bliźniego zobowiązuje nas, byśmy pamiętali o zmarłych, modląc 
się za nich, pełniąc w ich intencji uczynki miłosierdzia, aby uprosić dla nich Boże mi-
łosierdzie. Módlmy się gorąco w czasie tej Mszy św. prosząc Zwycięzcę Śmierci, aby 
cierpienia naszych zmarłych przemienił w światłość wiekuistą, a śmierć w życie wiecz-
ne”; T. Jelonek, Pamięć i wiara w zmartwychwstanie, MH 204 (2002), s. 72–73. „O ile 
Świętych prosimy o wstawiennictwo i przypatrujemy się im jako przykładom życia 
chrześcijańskiego, o tyle w stosunku do dusz czyśćcowych na pierwsze miejsce wysu-
wa się modlitwa i nasz udział w Ofierze Mszy świętej, które sprawiają, że w łączności 
z Chrystusem bierzemy na siebie dług tych zmarłych, zaciągnięty wobec Boga, i w ten 
sposób spieszymy im z pomocą.
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o przyszłym losie człowieka w całkowitej zgodzie z nauką Kościo-
ła635. Według nauki Kościoła to właśnie komunia świętych stano-
wi punkt odniesienia dla pomocy zmarłym w czyśćcu. Z tą kwestią 
wiążą się duchowe dobra zwane skarbcem Kościoła. One to stano-
wią wartość duchową, z której w obfitości czerpią oczyszczający się 
zmarli (por. KKK 1475–1477).

W tym nurcie tematycznym cennej refleksji dostarcza K. Panuś, 
który zachęca do przebaczenia zmarłym wszelkiego zła oraz daro-
wania wszystkich zobowiązań636. W tej wypowiedzi warto zauwa-
żyć, jakże ważną, potrzebę sprawiedliwości społecznej. Dążenia do 
jej realizacji, tu, na ziemi, są przejawem miłosierdzia w praktyce. 
Troska o sprawiedliwość społeczną jest zatem dążeniem, już tu, na 
ziemi, do realizacji komunii świętych.

Innym tematem związanym ze skarbcem Kościoła jest kwestia 
odpustów. Ta sprawa też pojawia się w badanym materiale homilij-
nym. Pragnę zauważyć, że jest w analizowanych homiliach mowa 
o odpustach637 i możliwości ofiarowania ich za zmarłych, co również 
stanowi istotny element nauki Kościoła o eschatologicznej przyszło-
ści człowieka, obecny w homiliach. Nie możemy jednak stwierdzić, 
że temat odpustów jest przez autorów homilii szczególnie dowarto-
ściowany. Do tej sprawy jeszcze powrócę. Najczęściej głosiciele ho-
milii mówią o odpustach ogólnie albo wspominają o nich tylko jako 
o czymś oczywistym. Dowodzi tego poniższy przykład:

Mówiąc o odpustach, dotykamy w szczególny sposób rzeczywistości 
świętych obcowania. Tej wspaniałej rzeczywistości, której jesteśmy ży-
wym elementem dzięki modlitewnemu zjednoczeniu. Modlimy się za 
siebie nawzajem. Ci, którzy są w niebie, wstawiają się za nami. My, ży-

635 S. Saletnik, Przyjacielu…, dz. cyt., s.74–78.
636 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58–59.
637 M. Kubiak, Wszyscy…, dz. cyt., s. 72, Możemy im pomóc, uzyskując za nich od-

pusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami 
(por. KKK 1474–1479). 



146

jący na ziemi, modlitwą wspieramy tych, którzy już odeszli, ale jeszcze 
potrzeba im oczyszczenia, są niejako „jeszcze w drodze”638.

Warto też w tym miejscu wspomnieć, że w badanym materiale źró-
dłowym kilka homilii w całości zostało poświęconych tematowi 
czyśćca639 w duchu nauki Kościoła. Przy tej okazji nieliczni autorzy 
homilii podejmują próby szerszego i pełniejszego wyjaśnienia słu-
chaczom nauki Kościoła o odpustach640.

W kwestii tradycji tak zwanych wypominków, która znana jest 
i pielęgnowana niemal we wszystkich parafiach w Polsce, cenne jest 
spostrzeżenie jednego z autorów homilii, który akcentuje modlitew-
ną pamięć Kościoła o zmarłych zapomnianych nawet przez swoich 
bliskich641. W mentalności ludowej funkcjonuje wypisywane nie-
kiedy w wypominkach stwierdzenie: „za tych, za których nikt się nie 
modli”, a to nieprawda, bo Kościół modli się za zmarłych, nawet za 
tych zapomnianych przez ich bliskich.

Znamienne jest również to, że w przebadanym materiale źródło-
wym nie znajdziemy kwestii wątpliwych, które byłyby przedmiotem 
spekulacji homilistów. Jedną z nich jest temat ewentualnej modli-
twy dusz w czyśćcu nawzajem za siebie. Autorzy badanych homilii 
takich kwestii po prostu nie podejmują.

4.1.2. Środki językowe w przepowiadaniu o czyśćcu

Przepowiadanie dokonuje się przy użyciu narzędzi, którymi w wy-
padku analizowanych homilii są język polski i jego właściwości ko-
munikacyjne uwydatnione w stosowanych przez homilistów środ-
kach retorycznych. Trudno jest uogólnić styl homilii, które stały się 

638 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74.
639  L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51–53; S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., s. 90–94. 
640 I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74.
641 H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 64.
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przedmiotem naszych badań. Zajęliśmy się już tą kwestią w pierw-
szym paragrafie trzeciego rozdziału tego opracowania. Warto jednak 
nadmienić, że język homilii we wszystkich przebadanych jednost-
kach plasuje się na dobrym poziomie stylistycznym i jest to przekaz 
komunikatywny dla użytkowników języka polskiego. W niektórych 
tylko przypadkach badane teksty odbiegają od stylu funkcjonalne-
go, a zbliżają się w swej formie do akademickiego wykładu. W in-
nych, pojedynczych, przypadkach teksty homilii przybierają formę 
przekazu autorskiego, poetyckiego. Zarówno w pierwszej, jak i dru-
giej sytuacji teksty mogą być nie do końca komunikatywne, nie dla 
wszystkich słuchaczy należycie zrozumiałe. Jest to jednak kwestia 
bardzo indywidualna, zależna od poziomu intelektualnego słucha-
czy. Nie mamy jednak możliwości sprawdzenia, do jakiego rodzaju 
słuchaczy teksty, o których mowa, były wprost adresowane.

Okazuje się, że zastosowanie środków retorycznych w wielu przy-
padkach czyni przekaz bardziej obrazowym, a przez to również bar-
dziej komunikatywnym. Niektóre figury retoryczne użyte przez ho-
milistów są pomysłowe i nowatorskie. Spójrzmy na przykłady:
• Obraz człowieka sparaliżowanego jako analogia czyśćca. Choć 

może nie we wszystkich aspektach, niemniej jednak trafnie ob-
razuje sytuację zmarłych w czyśćcu z akcentem na pomoc nie-
sioną im przez żyjących na ziemi.

Przykry jest stan człowieka sparaliżowanego. Głodny on nieraz, spra-
gniony, choć obok niego potrawy. W swej niemocy sięgnąć po nie nie 
może, ale może go wspomóc ktoś z otoczenia642.

• Składnia emocjonalna, w której obok nagromadzenia wyliczeń 
określających miłość w najbardziej szlachetnych ludzkich rela-
cjach zastosowano antonim miłości (serce z kamienia) i użyto go 
do poruszenia emocjonalnego słuchaczy oraz zmotywowania ich 
do pomocy zmarłym w czyśćcu.

642 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 210.
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Cóż warta miłość rodzicielska, małżeńska, synowska, jeśli nie sięga 
poza grób, poza bramę śmierci? Serce z kamienia ma ten, który nie ra-
tuje człowieka ginącego z pragnienia, z głodu. A do takich są podobne 
dusze w czyśćcu cierpiące. One to właśnie wyciągają dziś ręce i słowa-
mi Pisma św. wołają: „Zmiłujcie się przynajmniej wy, przyjaciele moi, 
bo ręka Pańska nas dotknęła”643.

• Personifikacja miłości i ukazanie jej jako osoby troszczącej się 
o sprawy zmarłych. W bardzo prosty i obrazowy sposób wyra-
żona zostaje w tej formule retorycznej nauka Kościoła o pomocy 
zmarłym w czyśćcu.

Przy każdym grobie bliskich krąg, idące poza świat kochanie. Ta mi
łość nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 8). Nie ograniczy się do kurtuazyjnych 
wizyt zaduszkowych, nie poprzestanie na porządkach, zniczach i kwia-
tach, ale przede wszystkim zadba o wstawiennictwo Kościoła za dro-
gich zmarłych; sama też do Boga woła o miłosierdzie dla nich. Du-
szom w czyśćcu cierpiącym ulgę przynieść trzeba, by jak najrychlej 
wejść mogły do nieba644.

• Bardzo specyficzny środek wyrazu stanowi exemplum. Dobrze 
zastosowany i właściwy przykład w spójny i plastyczny sposób 
pomaga wyrazić istotne dla przekazu komunikacyjnego treści. 
Jedno z takich pozytywnych exemplów przywołuję poniżej jako 
mające walory, o których mowa:

Czytamy w życiorysie św. Jana Vianney o takim wydarzeniu: Umarł 
jego przyjaciel kapłan. Święty świadom tego, że nas – kapłanów – cze-
ka największa odpowiedzialność za tyle Bożych darów, modli się za 
zmarłego, modli się zwłaszcza w czasie mszy św. Trzymając przed ko-
munią św. w swych rękach Pana Jezusa, wola: „Boże Ojcze! Trzymam 

643 A. Dobrucki, „Wieczny odpoczynek…”, dz. cyt., s.157.
644 L. Nowak, Boża rola, MH 153 (1995), s. 61.
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w swych rękach Ciało Twego Syna, Ty masz w dłoniach duszę mego 
przyjaciela. Zróbmy wymianę. Dam Tobie Syna, Ty daj mi duszę kapła-
na”. I wysłuchał go Bóg. Msza św. ma niezwykłą siłę w wspomaganiu 
dusz w czyśćcu cierpiących. To jest najcenniejsze, co możemy im dać 
zwłaszcza wówczas, kiedy złączona jest ona z komunią św. O tym ostat-
nim zwłaszcza pamiętajmy, bo to są skarby dla dusz czyśćcowych645.

W badanych homiliach mówcy podejmują próbę jak najtrafniej-
szego określenia czyśćca, zamknięcia tego, co tam się dokonuje, 
w najbardziej adekwatnej formule słownej. Wiele sformułowań nosi 
znamiona bardzo przemyślanych i na poziomie refleksyjnym da-
jących powód do głębszych przemyśleń. A co za tym idzie, wnoszą 
element nowości do przepowiadanej tematyki. Analizowaliśmy tę 
kwestię w ostatniej części trzeciego rozdziału niniejszego opraco-
wania. Jako najciekawsze spośród wspomnianych wyrażeń przywo-
łajmy kilka: „oczyszczenie w krainie czyśćca”646; „w czyśćcu wy-
bielają się dusze”647; „przedzieranie się przez ogień czyśćcowy”648; 

„kraina tęsknoty za Bogiem i modlitwy za żywych”649; „ciążą na 
nich jeszcze różne braki”650.

4.2. Nadużycia i mankamenty przepowiadania o czyśćcu

Przepowiadając na temat czyśćca, homiliści, zwłaszcza w obrębie kwe-
stii niedopowiedzianych w oficjalnym nauczaniu Kościoła, dokonują 
próby osobistych spekulacji intelektualnych na tych płaszczyznach. 
Nie zawsze są to próby udane, bywa, że owoce tych refleksji dema-
skują pewną ignorancję autorów co do podejmowanych zagadnień. 

645 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 211.
646 Tamże, s. 209. 
647 L. Nowak, Czyściec, dz. cyt., s. 51.
648 K. Południak, Oddać swoje życie…, dz. cyt., s. 228. 
649 I. Kosmana, W grobie…, dz. cyt., s. 75. 
650 K. Skwierawski, Sposób…, dz. cyt., s. 91.
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Niekiedy próba wyjaśnienia tematu sprawia, że zagadnienie staje się 
bardziej zagmatwane, bądź może rodzić nieufność słuchaczy co do 
autentyzmu prezentowanego nauczania. Poparciem tej tezy niech 
będzie przykład jednego z homilistów, który w Dzień Zaduszny na-
ucza wiernych, zachęcając do przywoływania wyglądu ich bliskich 
i rozważania słów przez nich wypowiedzianych, jednocześnie zapew-
niając o modlitwie za ich dusze651. Przywoływanie wyglądu zmar-
łych nie jest treścią katolickiej nauki o czyśćcu. Istotą katolickiego 
nauczania o przyszłym losie człowieka jest troska o jego zbawienie, 
a w wypadku dusz w czyśćcu pomoc wiernych na ziemi w jego skró-
ceniu. Nie ma to nic wspólnego ze wspominaniem wyglądu. Zresztą 
nawet ewangelie nie ukazują nam opisu fizycznego wyglądu Jezusa, 
aby można Go było przywoływać. Warto się tu odwołać do słów św. 
Moniki: „Ciało złóżcie gdziekolwiek; z tym się nie kłopoczcie; o jed-
no tylko proszę, abyście wszędzie, gdzie będziecie, pamiętali o mnie 
przy ołtarzu Pańskim”652.

W większości badanych homilii obowiązuje koncepcja czyśćca 
pozbawionego cech współczesnej interpretacji tej prawdy.

Poniżej przedstawię krytyczne uwagi dotyczące przepowiadania 
na temat motywów istnienia czyśćca, pokuty czyśćcowej, a także 
tego, co w czyśćcu się dokonuje. Zajmę się również brakami w prze-
powiadaniu o odpustach oraz negatywnymi aspektami używanych 
w przepowiadaniu środków retorycznych.

4.2.1. Mankamenty motywacji istnienia czyśćca

Treści dotyczące motywów istnienia czyśćca w większości są raczej 
zdawkowymi stwierdzeniami i nie prowadzą do pogłębionej reflek-
sji. Autorzy badanych tekstów skupiają akcenty dotyczące tej kwestii 

651 L. Jeżowski, Co nas czeka po śmierci, dz. cyt., s. 55.
652 Augustyn, Wyznania, IX, 10–11, Warszawa 1992.
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wokół Bożego miłosierdzia653 i sprawiedliwości654. Jednocześnie bli-
żej nie wyjaśniają swoich twierdzeń. Wśród analizowanych tekstów 
pojawiają się odosobnione opinie, według których powodem istnienia 
czyśćca jest Bóg sam w sobie655 oraz Bóg, który jest Przebaczeniem 
i Miłością656. Należy zauważyć, że Kościół w swoich orzeczeniach 
o czyśćcu w zasadzie nie wspomina o motywach jego istnienia. Płasz-
czyzna ta może zatem być polem poszukiwań i spekulacji, choć na 
pewno istnieją przesłanki, aby powodów istnienia czyśćca upatrywać 
w Bożym miłosierdziu i sprawiedliwości, jak czynią to przywołani 
wyżej autorzy homilii. Zresztą według J. Ratzingera nie jest możli-
we postawienie miłosierdzia w opozycji do sprawiedliwości. Stoi on 
na stanowisku, że: „Prawdziwa miłość (…) jest nadmiarem sprawie-
dliwości, a nie zniesieniem sprawiedliwości”657. Takie spojrzenie ma 
swoje źródło w nauce Jezusa wyrażonej chociażby w przypowieści 
o Synu marnotrawnym (por. Łk 15). Interesujące jest wyrażenie ko-
relacji miłosierdzia i sprawiedliwości w kontekście czyśćca zawarte 
w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej: „Miłosierdzie moje nie chce 
tego, ale sprawiedliwość każe”658.

Przy tej okazji warto przywołać refleksję Jana Pawła II dotyczącą 
omawianego tematu:

W naszym życiu ziemskim, idąc za wezwaniem ewangelicznym do 
doskonałości na podobieństwo Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 48), je-
steśmy wezwani do wzrastania w miłości, aby się okazać mocnymi 
i nienagannymi wobec Boga Ojca „na przyjście Pana naszego Jezusa 
wraz ze wszystkimi Jego świętymi” (1Tes 3, 12n). Z drugiej strony je-

653 Por. T. Gacia, Ku największemu…, dz. cyt., s. 29–30; I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., 
s. 166; M. Kubiak, Testament, dz. cyt., s. 49.

654 Por. T. Jelonek, Pośmiertny los…, dz. cyt., s. 81; B. Walczykiewicz, Wierzę…, dz. 
cyt., s. 203; S. Czerwik, W drodze…, dz. cyt., s. 36. 

655 Por. K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 98–99. 
656 Por. K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 215.
657 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1970, s. 271.
658 F. Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Kraków 2014, s. 27.
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steśmy wezwani do „oczyszczenia się z wszelkich brudów ciała i du-
szy” (2 Kor 7, 1; por. 1 J 3, 3), ponieważ spotkanie z Bogiem wymaga 
absolutnej czystości659.

Z tej wypowiedzi wynika, że motyw istnienia czyśćca to świętość 
Boga, Jego doskonałość. Można by powiedzieć, że sam Bóg jest osta-
tecznie powodem istnienia możliwości oczyszczenia z wszelkich nie-
doskonałości. Podobne zdanie na ten temat wyrażają autorzy Kate
chizmu Kościoła katolickiego, którzy mówią „o koniecznej do wejścia 
do nieba świętości” (KKK 1030).

4.2.2. Niejasny przedmiot pokuty czyśćcowej

Pokuta czyśćcowa to temat w wystarczającym stopniu dowarto-
ściowany w homilijnym przekazie, choć w wielu przypadkach po-
traktowany generalnie i wyrażony w utartych stwierdzeniach typu: 

„kara, (…) oczyszczenie przez karę”660, „tęsknota za Bogiem”661, „cier-
pienia czyśćcowe, wypłacanie się”662, „pokuta czyśćca”663, „czyśćco-
we upalenia”664, „zadośćuczynienie Bogu za brak miłości”665, „wiel-
kie i bolesne pragnienie połączenia się z Ojcem”666. Sprawa ma się 
podobnie jak z motywami istnienia czyśćca. Pozostajemy tutaj na 
płaszczyźnie pewnych teologicznych spekulacji. Niemniej w niektó-
rych dokumentach Magisterium znajdujemy odniesienia do ogólne-
go lub bardziej skonkretyzowanego rodzaju pokuty, jak: „czyny po-
kutne (…), kary czyśćcowe, czyli ekspiacyjne” (BF VIII, 106); „męka 

659 Jan Paweł II, Rzeczy ostateczne. Wybór katechez…, dz. cyt., s. 11–12.
660 S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., s. 90–91.
661 Por. K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58. 
662 T. Jelonek, Pamięć i wiara w zmartwychwstanie, MH 204 (2002), s. 72–73.
663 Z. Cieślak, Panie, naucz nas…, dz. cyt., s. 63.
664 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 209–210.
665 K. Skwierawski, Chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 98–99. 
666 K. Skwierawski, Dać odpowiedź…, dz. cyt., s. 80–82.
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ognia” (BF VIII, 111); „kara doczesna do odpokutowania” (BF VII, 
106); „ogień oczyszczający” (KKK 1031).

O ile w wielu wypadkach refleksje homilistów w omawianym 
przedmiocie są zbieżne z tym, co na temat pokuty w czyśćcu mówi 
Kościół, o tyle znajdujemy w badanych homiliach także dowody pew-
nej ignorancji głosicieli homilii w interesującej nas sprawie. Mowa 
o braku przejrzystości terminologicznej i nauczaniu, że w czyśćcu 
następuje oczyszczanie się z wszystkich grzechów667 i odpokutowy-
wanie win668. W przebadanych homiliach nie ma wyraźnego roz-
różnienia kary i winy, jedynie K. Panuś mówi o nieodpokutowanej 
karze doczesnej669. Nie ma też wyraźnego porównania cierpień osób 
w czyśćcu do doświadczenia mistyków na ziemi (por. KKK 1818), któ-
rzy przeżywają bliskość Boga, a jeszcze nie mogą się z Nim w pełni 
zjednoczyć i ta tęsknota jest czyśćcem. Bóg poszerza serce człowieka, 
pozwalając mu tęsknić za sobą (por. KKK 1821). W jednym z kolej-
nych punktów tego rozdziału, przy krytycznym omówieniu środ-
ków retorycznych, przedstawione zostało rozróżnienie winy i kary.

4.2.3.  Nieprecyzyjne określenie roli i aktywności dusz 
czyśćcowych

Dusze w czyśćcu poddają się oczyszczeniu – jest to rodzaj ich uczest-
nictwa w procesie przygotowania na pełne spotkanie z Bogiem, co 
jest istotne dla katolickiej nauki o czyśćcu. Jest zatem w czyśćcu ja-
kieś „trwanie” i jakieś „przemijanie” trudne do opisania w ziemskich 

667  K. Maj, „Kto wierzy we Mnie…”, dz. cyt., s. 232. W podobnym tonie wypowiada 
się K. Południak: „Dzisiejszy dzień jest wyrazem wiary, że wszyscy, którzy umierają 
w grzechach powszednich, lub nie odpokutowali do końca za inne grzechy, wędrują 
do czyśćca i że wierni na ziemi mogą im pomóc i przyspieszyć przyjęcie ich do nieba”, 
K. Południak, „Dopuść ich do oglądania Twojej światłości…”, dz. cyt., s. 164.

668 L. Jeżowski, Co nas czeka po śmierci, dz. cyt., s. 56; I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., 
s. 167.

669 K. Panuś, Świętej pamięci, dz. cyt., s. 58.
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kategoriach, niemniej jednak musi w związku z tym istnieć jakiś ro-
dzaj zaangażowania zmarłych w czyśćcu w proces ich oczyszczania. 
Może tu chodzić o coś jedynie na poziomie świadomości czy odczu-
walności zmysłowej, ale będzie to na pewno jakiś proces, a zatem 
w tym sensie aktywność. Nie tylko bezwiedne czekanie. Spotkaliśmy 
się z tą subtelnością już u Tertuliana, którego koncepcja Refrigerium 
zakłada niepodejmowanie przez duszę w czyśćcu żadnej aktywno-
ści, jedynie oczekiwanie na Zmartwychwstanie670. Niekiedy sposób 
ukazywania czyśćca przez głosicieli homilii zbliża się do Tertulia-
nowej koncepcji stanu pośredniego. Mowa tu o takich formułach 
słownych używanych przez homilistów jak chociażby: „Sami sobie 
jednak pomóc nie mogą, bo czas zasługi dla nich już się skończył. 
Tylko my im pomóc możemy i pomagamy”671, „Sobór Trydencki 
przypomniał, że jest czyściec, a dusze tam uwięzione mogą dozna-
wać ulgi przez wstawiennictwo wiernych, zwłaszcza przez Ofiarę 
Ołtarza”672, „Sami nie mogą sobie już pomóc, gdyż ich czas zasługi 
minął”673. Powyższe wyrażenia sugerują, że bez pomocy żyjących 
czyściec dla poszczególnych zmarłych może się nie skończyć, bo 

„tylko my możemy im pomóc”, skoro są w pewnym sensie ubezwła-
snowolnione, co z kolei sugeruje stwierdzenie „dusze tam uwięzio
ne”. Czy jest prawdą, że zmarli mogą liczyć tylko na naszą pomoc? 
Przecież Kościół naucza, że na mocy komunii świętych ma miejsce 
wymiana dóbr duchowych. Te duchowe dobra to tak zwany skarbiec 
Kościoła, z którego czerpią zmarli w czyśćcu (por. KKK 1475–1477). 
W tym duchu wypowiada się Jan Paweł II:

Oczyszczenie przeżywa się w zasadniczej więzi, jaka powstaje mię-
dzy tymi, którzy żyją życiem tego świata, a tymi, którzy już cieszą się 
szczęściem wiecznym674.

670 Por. rozdział 1. 
671 H. Kiemona, Pozwólmy mówić grobom, dz. cyt., s. 39–40. 
672 L. Nowak, Pokutujące dusze, dz. cyt., s. 88.
673 W. Wilk, Chrześcijański…, dz. cyt., s. 35.
674 Jan Paweł II, Rzeczy ostateczne. Wybór katechez…, dz. cyt., s. 13. 
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Poza tym w oficjalnych wypowiedziach Kościoła, o ile znajdziemy 
sugestie o możliwości pomocy zmarłym ze strony żyjących, o tyle 
nie znajdziemy tam kwantyfikatorów mówiących o zarezerwowaniu 
tej pomocy i wyłączności w jej udzielaniu dla żyjących na ziemi (por. 
BF IX, 44; KKK 958). Mamy zatem w badanych homiliach rodzaj 
niedopowiedzenia, które zaciemnia prawdę nauki Kościoła o czyść-
cu. Dusze tam będące przecież trwają i oczyszczają się, nawet jeśli 
w wypadku poszczególnych zmarłych pomoc żyjących jest znikoma. 
Przy głębszym przeanalizowaniu tej kwestii dochodzimy do przeko-
nania, że występuje tu zjawisko powszechnego błędu wynikającego 
z przeakcentowania możliwości pomocy zmarłym w czyśćcu przez 
żyjących na ziemi. W nauczaniu Kościoła kwestia pomocy zmarłym 
jest wielokrotnie podkreślana i w wielu wypowiedziach znajdziemy 
sformułowania mówiące o skuteczności pomocy żyjących i wartości 
tej pomocy (por. BF VIII, 112–114; BF VIII, 118; KKK 1032). W prze-
powiadaniu prawdy o czyśćcu upowszechniła się natomiast formuła 
o ekskluzywności pomocy zmarłym przez żyjących: „tylko my – ży-
jący”, a w ujęciu negatywnym ta sama formuła, równie powszechnie 
używana, brzmi: „oni sami sobie pomóc nie mogą” bądź podobnie. 
Takie rozumienie pomocy zmarłym w czyśćcu nie ma potwierdzenia 
w nauczaniu Kościoła katolickiego. Dobitnie precyzuje to Jan Paweł II:

(…) żyjąc na ziemi możemy realnie pomóc zmarłym cierpiącym w czyść-
cu. Ta nauka Kościoła wprowadza nas w nie lada zdumienie. Bo prze-
cież to my, biedni, grzeszni ludzie, możemy się przyczynić do skrócenia 
cierpienia tych, którzy już są zbawieni, choć samo oglądanie przez nich 
oblicza Bożego jest nieco odłożone w czasie. I to właśnie my możemy 
sprawić, że ten czas zostanie skrócony. Aż nieprawdopodobne, a jed-
nak prawdziwe (Incarnationis misterium, 10)675.

Inny aspekt relacji żyjących na ziemi do zmarłych w czyśćcu to sy-
tuacja odwrotna od przed chwilą ukazanej. Mam tu na myśli możli-

675 Por. I. Bruski, Odpust…, dz. cyt., s. 74–75.
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wość wstawiania się zmarłych w czyśćcu za żyjącymi na ziemi. Ten 
temat bywa dotykany w homiliach, które analizowałem. Nie jest to 
jednak temat zbyt pogłębiany, raczej sygnalizowany jako coś oczy-
wistego, zresztą ma to pewne odniesienia do nauki Kościoła (por. 
KKK 958)676. Oto konkretne przykłady:

Dusze w czyśćcu są święte, ustabilizowane w drodze do zbawienia. Nie 
mogą sobie pomóc, mogą natomiast modlić się wiele za nas i modlą się, 
kiedy widzą u nas objawy życzliwości, kiedy odczuwają ofiarowaną im 
jałmużnę modlitwy677.

Mieszkańcy czyśćca, jako posiadający łaskę i pewność zbawienia, mogą 
wstawiać się za ludźmi żyjącymi na ziemi, podobnie jak święci678.

O ile wiemy, że zmarli w czyśćcu są w stanie pomagać nam, żyją-
cym na ziemi, przez modlitewne orędownictwo, o tyle nie wiemy, 
na czym polega różnica pomiędzy ich wstawiennictwem a modli-
twami świętych w niebie. Czy to taki sam rodzaj orędownictwa? 
Autorzy badanych homilii nie dają pełnej odpowiedzi na to pytanie. 
Czy możliwa jest w ogóle satysfakcjonująca odpowiedź w tej kwe-
stii? Niektórzy homiliści próbują wyjaśniać sprawę, ale poprzestają 
jedynie na ogólnych stwierdzeniach. Żaden z homilistów nie zajął 
się tą kwestią w sposób istotny.

I jeszcze jeden przykład opisywania przez głosicieli homilii tego, 
czego doświadczają zmarli w czyśćcu:

Różnie chrześcijanie nazywają to „miejsce” i ten „czas” między ziemią a nie-
bem. Dla jednych to czyściec, dla drugich – mytarstwa, przez które prze-
chodzi dusza po śmierci. Jest to odosobnienie pełne doskonałej nadziei679.

676 Por. H. Sławiński, Wierzę w ciała…, dz. cyt., s. 64.
677 L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 211.
678 W. Kolorz, Módlmy się…, dz. cyt., s. 208.
679 I. Kosmana, W grobie…, dz. cyt., s. 75.
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Trudno uznać, że czymkolwiek uzasadnione jest takie ujęcie, jeśli 
chodzi o streszczenie w trzech powyższych zdaniach nauki o przy-
szłym losie człowieka w Kościele katolickim i prawosławnym. W pra-
wosławiu nie ma mowy o czyśćcu jako takim, a mytarstwa w żaden 
sposób nie są tożsame z czyśćcem. Na pewno nie jest to też odosob-
nienie ani w jednym, ani w drugim ujęciu. Takie ukazanie sprawy 
może być rodzajem nieuprawnionego uproszczenia. Ponadto kłopo-
tliwa jest też kwestia samego terminu mytarstwa. Jest on niezrozu-
miały dla użytkowników języka polskiego i obcy teologii.

4.2.4. Braki w nauczaniu o odpustach

W zasadzie to, co głosiciele homilii mają do powiedzenia na temat 
odpustów, sprowadza się do wyliczenia tej formy pomocy zmarłym 
pośród innych rodzajów modlitw czy czynów pobożnych. Wskaza-
łem już na ten stan rzeczy we wcześniejszej części niniejszego opra-
cowania, gdzie została przeprowadzona analiza treści przepowia-
danych w badanych homiliach. I choć nauczanie o odpustach jest 
generalnie zgodne z treścią nauki Kościoła, to jednocześnie jest ono 
zdawkowe, hasłowe i niedopowiedziane. Wyczuwa się w tej kwe-
stii ignorancję mówców. Polega ona na braku uwrażliwienia w ho-
miliach na wartość i ważność dyspozycji wewnętrznej zyskującego 
odpust, a przeakcentowane są formalne zewnętrzne warunki uzy-
skania odpustu. Wygląda to w praktyce tak, jakby najważniejszą 
sprawą w kwestii odpustów były warunki. Brakuje właściwego po-
łożenia akcentów w przepowiadaniu w tej kwestii. Niekiedy takie 
podejście stwarza pozór nawoływania do wykonywania pewnego 
rytu magicznego na rzecz zmarłych, a nie przepowiadania o au-
tentycznym sposobie uwalniania zmarłych z czyśćca. Ignorancja 
homilistów wyraża się również w pomieszaniu i mylnym ukazy-
waniu tego, co tak naprawdę gładzi odpust: grzechy, winy680 czy 

680 L. Jeżowski, Co nas czeka po śmierci, dz. cyt., s. 56.
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kary. Brakuje też szerszego wyjaśniania, czym odpust jest w isto-
cie. Można wywnioskować z analizy badanego materiału, że auto-
rzy homilii nie są do końca pewni, jaką rangę teologiczną ma na-
uczanie Kościoła o odpustach. Często warunki uzyskania odpustu 
za zmarłych, zwłaszcza w dniach następujących po Uroczystości 
Wszystkich Świętych, są prezentowane nieprecyzyjnie, bez troski 
o właściwy pożytek duchowy zmarłych. Z kolei przeakcentowanie 
wagi warunków kosztem właściwej duchowej dyspozycji wierzących 
może prowadzić w praktyce do braku uzyskania odpustu pomimo 
zastosowanych praktyk zewnętrznych. Takie przepowiadanie nie 
realizuje w istocie swojego zadania.

4.2.5. Niewłaściwe środki retoryczne

Próby upiększania przepowiadania środkami retorycznymi niekiedy 
owocują niekonsekwencją bądź trącą błędem teologicznym. Możemy 
w takich sytuacjach mówić o czymś w rodzaju przerostu formy nad 
treścią, bo najczęściej istotna treść gubi się wówczas w zewnętrznej 
formie. Poniższy przykład jest tego niezbitym dowodem:

W Jezusie Chrystusie łączymy się z tymi, którzy żyli przed nami, ze 
zbawionymi i z tymi, którzy się jeszcze oczyszczają ze swych win. Świę-
ci – zbawieni wspomagają nas swoim wstawiennictwem, podobnie jak 
my możemy swoją modlitwą pomagać do zbawienia tym spośród zmar-
łych, którzy jeszcze potrzebują oczyszczenia681.

Swoista gradacja: my, którzy żyjemy teraz, ci, którzy żyli wcześniej, 
i ci, którzy się oczyszczają. To rzeczywiście pobudza do refleksji, ale 
kryje się w tym przekazie pułapka przynajmniej dwóch błędów teo-
logicznych: w czyśćcu nie oczyszcza się z win, bo są one odpuszczo-

681 I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., s. 166–167.
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ne w sakramencie pojednania (por. KKK 1471)682, i w czyśćcu prze-
bywają zbawieni, którzy nie potrzebują pomocy do zbawienia, tylko 
do skrócenia czyśćca. Katechizm, wyjaśniając nauczanie Kościoła 
o czyśćcu, odwołuje się do tekstu z Ewangelii według św. Mateusza 
(Mt 12, 32), w którym mowa o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świę-
temu. Ten grzech nie zostaje według Chrystusa odpuszczony „ani 
w tym życiu, ani w przyszłym”. Wyprowadzany jest z tego stwierdze-
nia szerszy wniosek, który autorzy Katechizmu wyrażają następująco: 

„(…) niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre 
z nich w życiu przyszłym” (KKK 1031). Przy czym samego określe-
nia „wina” nie możemy tu przyjąć w sposób dosłowny, gdyż wpro-
wadziłoby to dużą niespójność w zrozumienie nauczania Kościoła 
o grzechu, odpustach i czyśćcu683. Należy przyjąć, że wina w tekście 
ewangelicznej wypowiedzi to skutki czy też złe konsekwencje po-
pełnionych grzechów. Mowa dokładnie o tym, co obecnie teologia 
określa karą doczesną za grzech. W ramach uzupełnienia tej kwestii 
warto zauważyć, że Prawo Kanoniczne, określając, czym jest odpust, 
mówi, że jest to „darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy”684. W powyższym kontekście cenne 
jest uczynienie refleksji nad rozumieniem winy moralnej w naucza-
niu Kościoła. Świadomość winy moralnej jest wyrazem zrozumie-
nia przez człowieka swych błędów i słabości, a jednocześnie świa-
dectwem własnej grzeszności. Uznanie tych rzeczywistości w sobie 
daje człowiekowi możliwość przyjęcia łaski kochającego Boga. To 
z kolei jest nieodzowne do rozpoczęcia drogi nawrócenia685. Widzi-

682 Spotykamy się z pewną nieścisłością terminologiczną w dokumencie Sekreta-
riatu dla Niechrześcijan z 1970 roku, gdzie termin „wina” użyty został w takim samym 
znaczeniu jak w przytoczonym cytacie z badanych homilii. Jest to jednak odosobniony 
przypadek na tle wypowiedzi Kościoła w tej materii. Cytat z tego dokumentu brzmi 
następująco: „Chrześcijanin modli się i wstawia się za tymi duszami, by były wyzwo-
lone ze swych win”, zob. Sekretariat dla Niechrześcijan, Nadzieja…, dz. cyt., s. 49. 

683 Por. S. Nowosad i M. Wyrostkiewicz, Wina moralna, [w:] Jan Paweł II. Ency
klopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny i K. Jeżyna, Radom 2005, s. 576. 

684 Kodeks prawa kanonicznego, kan. 992.
685 Por. S. Nowosad i M. Wyrostkiewicz, Wina moralna…, dz. cyt., s. 577. 
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my zatem, że niekoniecznie piękna retorycznie wypowiedź jest no-
śnikiem poprawnych treści doktrynalnych. Prawdopodobnie przez 
przeciętnego słuchacza mogło to być zupełnie nieuchwycone. Po-
dobnie może wyglądać sprawa z kolejnym przykładem popisów re-
torycznych w przepowiadaniu czyśćca:

Ci bowiem, których wspominamy dzisiaj i za których się dzisiaj w szcze-
gólny sposób modlimy, znajdują się jakby w połowie drogi pomiędzy 
nami a wczorajszymi wszystkimi świętymi, pomiędzy zbawioną rodzi-
ną dzieci Bożych. Na połowie drogi, ale chyba bliżej nich aniżeli nas686.

Zastosowane tu porównanie z jednej strony działa na wyobraźnię, ale 
z drugiej powoduje swego rodzaju zamęt w myśleniu o czyśćcu. Dla-
czego w połowie drogi, a nie na przykład w trzech czwartych? I zaraz 
potem stwierdzenie, które sugeruje, że raczej nie w połowie, bo bli-
żej świętych. Dziwna niekonsekwencja, która wprowadza niepokój 
co do tego, czy zmarli w czyśćcu należą rzeczywiście do zbawionych. 
Podobne zamieszanie może wywołać u słuchaczy inne rozbudowa-
ne, bardzo sugestywne porównanie, które prezentujemy poniżej:

Czyściec można by porównać do kolejnych rogatek, ramp, na których 
odbiera się nadwyżkę bagażu lub towar zakazany, niepozwalający dojść 
do Wiecznego Miasta, do Boga. To odbieranie jest bolesne dla człowieka, 
bo wiemy, jak bardzo przywiązujemy się do bagażu, do różnych świeci-
dełek i ciuchów i jak rozpaczamy, gdy zostaniemy czegoś pozbawieni687.

Czyśćca nie można porównać do kolejnych rogatek. To jest bardzo 
mocna aluzja do prawosławnej nauki o mytarstwach688, która pozor-

686 J. Pietraszko, Oczyszczenie…, dz. cyt., s. 58.
687 S. Wronka, Czyściec…, dz. cyt., s. 91.
688  W prawosławnej teologii mytarstwa (gr. telonia) rozumiane są jako rodzaj 

wstępnego sądu lub sądu szczegółowego, por. M. Blaza, Modlitwa za zmarłych w Ko
ściele prawosławnym, www.mblaza.jezuici.pl (15.12.2015). 



161

nie mogłaby być utożsamiona z katolicką nauką o czyśćcu. Myto689 
to rodzaj rogatek, na których pobiera się opłatę za przejście, prze-
jazd. Nie można jednak tak postawić sprawy. Nauka o mytarstwach 
sugeruje rodzaj wędrówki dusz, która jest nie do przyjęcia z punktu 
widzenia teologii katolickiej. W prawosławnej nauce o mytarstwach 
jest również mowa o tym, że dusza, przechodząc przez poszczególne 
mytarstwa, jest otoczona aniołami i demonami, którzy próbują prze-
ciągnąć ją na swoją stronę. Prawosławie ma również problem z usta-
leniem, gdzie miałaby się znajdować rzeczywistość, którą Kościół ka-
tolicki nazywa czyśćcem: czy bardziej po stronie piekła czy nieba690. 
Teologia katolicka przeszła już ten etap poszukiwań691 i umiejscawia 
czyściec po stronie nieba, bo ci, którzy przechodzą czyściec, mają 
pewność zbawienia (por. KKK 1030).

I jeszcze jedno rozbudowane porównanie, tym razem z homilii 
skierowanej do dzieci:

Niektórzy, chcąc wyjaśnić istotę czyśćca, porównują go do przedpo-
koju. Czyściec jest „przedpokojem” nieba. Z tego przedpokoju widać 
piękno pokoju i czuje się jego niezwykle przyciągającą atmosferę, ale 
zarazem musimy przygotować się do wejścia do niego. Tak jak w domu, 
gdy wracacie z brudnego placu zabaw, zdejmujecie obuwie, odzież, my-
jecie ręce. Tak również ci wszyscy, którzy Boga kochają, chcą być ra-
zem z Nim, lecz tu, na ziemi, swoimi decyzjami „ubrudzili swój garni-
tur zbawienia”, muszą przejść przez czyściec, by odzyskać pierwotną 
świętość tak potrzebną do zbawienia692.

689 Samo słowo pochodzi od niemieckiego Maut (starogermańskie mūta) i jest to 
„opłata za przejazd przez most, groblę, rogatkę itp.; opłata pobierana od kupców za 
przewóz towarów i handlowanie nimi; cło; urząd pobierający myto, budynek, w któ-
rym się je pobierało”, Słownik wyrazów obcych, dz. cyt., s. 499. 

690 M. Dądela, Dlaczego prawosławie odrzuca naukę o czyśćcu?, www.monaster 
ujkowice.pl (15.11.2013).

691 Por. A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla 
XIII wieku, tłum. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1997, s. 113.

692 K. Maj, Nasza pomoc zmarłym, dz. cyt., s. 215.
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Nie do końca trafione porównanie, bo przedpokój tak właściwie jest 
częścią tego samego mieszkania, jak zresztą zasugerowano powyżej 
w słowach: „z przedpokoju widać piękno pokoju”. To zbytnie uprosz-
czenie. Takie określenie czyśćca jako przedpokoju czy przedsionka 
nie jest jednak obce w poszukiwaniach teologów693. Z czyśćca nie wi-
dać nieba, bo ci, którzy doświadczają czyśćca, w jakiś sposób cierpią, 
a cierpienie obce jest rzeczywistości nieba. Czyściec nie stanowi też 
raczej jakiejś wyodrębnionej, specjalnej części nieba. Porównanie to 
jednak w jakiejś mierze może zbliżać do zrozumienia rzeczywisto-
ści czyśćca. Poza tym porównanie zdejmowania brudnego obuwia, 
odzieży i mycia się po powrocie z placu zabaw do czyśćca sugeruje, 
że można tam coś zrobić na swoje konto. To z kolei nie współbrzmi 
z przekonaniem Kościoła wyrażonym słowami Jana Pawła II:

Należy uściślić, że stan oczyszczenia nie oznacza przedłużenia sytu-
acji ziemskiej, jak gdyby po śmierci była dana ostateczna możliwość 
zmiany własnego przeznaczenia694.

Wśród środków retorycznych w analizowanych homiliach przyjrzeli-
śmy się toposom z przykładów. Jeden z autorów przywołuje cytowa-
ny już wcześniej przykład z życia św. Ojca Pio, w którym jest mowa 
o zmarłym, który przyszedł prosić o ofiarowanie za niego mszy świę-
tej695. Musimy odnieść się krytycznie do tego typu przykładów w homi-
liach, gdyż sny i widzenia nie są źródłem przepowiadania homilijnego.

4.3. Nauczanie o czyśćcu – postulaty

Na płaszczyźnie przepowiadania o przyszłym losie człowieka wie-
lu głosicieli homilii zatrzymało się na dwóch punktach, na których 

693 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 140.
694 Jan Paweł II, Rzeczy ostateczne. Wybór katechez…, dz. cyt., s. 12.
695 S. Saletnik, Przyjacielu…, dz. cyt., s. 76.
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opiera się nauczanie o czyśćcu w ich ujęciu. Są to zasadniczo kwe-
stie istnienia czyśćca oraz możliwości niesienia pomocy tym, którzy 
czyśćca doświadczają. Nieliczni homiliści dotykają w szerszym uję-
ciu innych zagadnień z płaszczyzny poruszanej problematyki stanu 
pośredniego. Całkowicie pominięty jest temat możliwości ominięcia 
czyśćca, a także sprawa czyśćca na ziemi. Pokrótce zajmę się tymi 
zagadnieniami poniżej.

4.3.1. Kwestia istnienia czyśćca

Analiza tekstów biblijnych i wypowiedzi ojców Kościoła prowadzi 
do przekonania, że istnieje jakiś bliżej nieokreślony stan eschatolo-
giczny nazywany niekiedy trzecim miejscem. Nie znajdziemy jednak 
w Biblii ani w nauce ojców argumentów całkowicie potwierdzają-
cych jego istnienie bądź mu zaprzeczających.

Wyobrażenia czyśćca w poszukiwaniach ojców często przybiera-
ły wymiar materialny i czyściec był lokalizowany jako pewna część 
czy też części piekła. Ślady tych poszukiwań znajdziemy także dzi-
siaj w teologii prawosławnej.

W nauczaniu Kościoła czyściec, od początku kształtowania się 
doktryny, jest pojmowany jako miejsce albo stan duchowego cier-
pienia tych, którzy oczekują na pełne uczestnictwo we wspólnocie 
zbawionych696.

W pierwszym znanym dokumencie Kościoła na temat czyśćca, 
w liście papieża Innocentego IV (1243–1245) do legata apostolskiego 
na Cyprze, nie znajdziemy stwierdzenia, czy czyściec istnieje. Z treści 
tego dokumentu wynika jednak, że dla papieża Innocentego jest to 
oczywiste. Papież proponuje Grekom nazywanie czyśćcem miejsca 
oczyszczenia z powszednich i drobnych grzechów, w którym prze-
bywają ci, którzy nie dopełnili pokuty na ziemi i umarli bez grzechu 
ciężkiego (BF VIII, 104).

696 Por. Z. J. Kijas, Niebo…, dz. cyt., s. 328.
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W kolejnych wypowiedziach Kościoła, zarówno w wypowiedzi 
Soboru Lyońskiego II (1274), jak i w Konstytucji Benedictus Deus pa-
pieża Benedykta XII (1336), nie ma mowy o tym, czy czyściec istnieje 
czy nie (BF VIII, 106; IX, 37; BF VIII, 108). Z treści tych wypowiedzi 
wynika, że jest to kwestia rozstrzygnięta. Dokumenty zaś charakte-
ryzują to, co dokonuje się w czyśćcu. List papieża Klemensa VI do 
Mechitara Katolikosa Armenii (1351) wyraża natomiast pewność pa-
pieża co do wiary w istnienie czyśćca i takiej wiary żąda od Mechi-
tara697. Z kolei dokument Soboru Florenckiego (1438–1445) wyraża 
wcześniejsze przekonanie o oczywistości istnienia czyśćca (BF VIII, 
112), a w swej treści powtarza to, co zostało wcześniej wyrażone na 
Soborze Lyońskim II.

W aspekcie wiary w istnienie czyśćca istotnym dokumentem jest 
bulla Exurge Domine papieża Leona X (1513–1521). W tej wypowiedzi 
papież potępia 41 tez Marcina Lutra, z których dwie dotyczyły czyśćca. 
Luter odrzucił istnienie czyśćca. Potępienie takiego podejścia przez 
Leona X jest potwierdzeniem, że czyściec istnieje (BF VIII, 115–116).

Niewątpliwie doniosłe w kwestii nauczania Kościoła o istnieniu 
czyśćca są wypowiedzi Soboru Trydenckiego (1545–1563). W inte-
resującej nas kwestii warto przywołać wypowiedź z XXV sesji so-
boru (1563):

Kościół katolicki pouczony przez Ducha Świętego, na podstawie Pisma 
Świętego i starożytnej Tradycji Ojców, na świętych Soborach, a ostatnio 
na tym ekumenicznym [Trydenckim] Soborze podał naukę, że istnieje 
czyściec… (BF VIII, 117)

Z kolei papież Pius IV bullą Iniunctum nobis (1564), ogłaszając „Try-
denckie wyznanie wiary katolickiej, potwierdza naukę soboru w sło-
wach: «Wierzę niezachwianie, że istnieje czyściec…»” (BF IX, 44).

W późniejszych wypowiedziach Kościoła na temat czyśćca nie 
ma odniesień do kwestii jego istnienia. Nauka o istnieniu czyśćca 

697 Por. tamże, s. 348.
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jest przyjmowana za oczywistą prawdę i potwierdzana wraz z inny-
mi aspektami doktryny Kościoła o czyśćcu.

4.3.2. Możliwość pomocy tym, którzy czyśćca doświadczają

Podstawę biblijną doktryny Kościoła katolickiego o czyśćcu stanowi 
tekst z Księgi Machabejskiej, z którego treści wynika, że możliwa jest 
pomoc zmarłym w formie ofiary i modlitwy żyjących (2 Mch 12, 45). 
O pomocy zmarłym wzmiankuje Tertulian, kiedy pisze: „W dzień 
rocznicy składamy za naszych zmarłych ofiarę”. Przytacza też przy-
kład żony, która modliła się za zmarłego męża, aby przynieść mu 
ochłodę698. Z kolei św. Efrem napisał w testamencie, aby przez 30 
dni po jego śmierci modlono się za niego, gdyż: „złożone ofiary przez 
żywych pomagają zmarłym”699.

Przekonanie o możliwości udzielenia pomocy zmarłym przez 
żyjących na ziemi dochodzi do głosu w wielu oficjalnych wypowie-
dziach Kościoła na temat czyśćca. W Liście papieża Innocentego IV 
do legata apostolskiego na Cyprze czytamy: „(…) dusze doznają 
oczyszczenia po śmierci i mogą doznać pomocy od Kościoła” (BF VIII, 
104). Podobnie, choć nieco bardziej szczegółowo, o pomocy zmarłym 
w skróceniu kar czyśćcowych Kościół wypowiedział się na Soborze 
Lyońskim II: „Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga wstawien-
nictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary mszy św., modlitwy, 
jałmużny i inne akty pobożności…” (BF VIII, 106; IX, 37). Tę na-
ukę powtarza dosłownie dokument Soboru Florenckiego (BF VIII, 
112). Nauczania o możliwości pomocy zmarłym przez żyjących nie 
zabrakło też w wypowiedzi Soboru Trydenckiego i później w „Try-
denckim wyznaniu wiary” papieża Piusa IV (BF IX, 44). Wypowiedź 
soboru akcentuje „miłą [Bogu] Ofiarę Ołtarza” (BF VIII, 117) jako 
ważny element tej pomocy. Późniejsze wypowiedzi Kościoła powta-

698 Por. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1996, s. 14.
699 Tamże.
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rzają dotychczasowe nauczanie dotyczące pomocy zmarłym bądź 
do niego nawiązują.

4.3.3. Czyściec możliwy, ale niekonieczny

Temat niezwykle inspirujący, ale w zasadzie niepodejmowany sze-
rzej w badanych homiliach. Jest w tym miejscu powód do wykazania 
pewnej niewierności, czy raczej: jednostronności, wobec oficjalnej 
nauki Magisterium w tej mierze. To podejście nie jest obce refleksji 
teologicznej od początku poszukiwań na tej płaszczyźnie. Już Ory-
genes sugeruje, że każdy człowiek musi przejść oczyszczenie700, ale 
takie przekonanie nie znajduje odzwierciedlenia w nauczaniu Ko-
ścioła. W dokumentach Kościoła znajdujemy treści nieobecne w ba-
danych homiliach, a wskazujące na możliwość ominięcia czyśćca. 
Już papież Innocenty IV w Liście do kardynała legata na Cyprze 
(1254) zauważa, że:

(…) dusze (…) dorosłych umierających w stanie łaski, których nie za-
trzymuje ani grzech, ani jakieś zadośćuczynienie za niego, przechodzą 
natychmiast do wiecznej ojczyzny (BF VIII, 105).

Dokładnie tę samą treść, w interesującym nas temacie, zawiera wy-
znanie wiary Michała Paleologa wyrażone na Soborze Lyońskim II 
(1274):

Dusze zaś tych, którzy po przyjęciu chrztu św. nie splamili się w ogóle 
żadnym grzechem, oraz dusze tych, którzy splamiwszy się grzechem, 
zostały następnie oczyszczone w sposób wyżej podany czy to pozosta-
jąc w ciele, czy też po opuszczeniu go – zostają natychmiast przyjęte 
do nieba (BF VIII, 106).

700 Por. rozdział 1 niniejszego opracowania.
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Sobór Florencki (1438–1445) w Dekrecie dla Greków (1439) akcentuje, 
że możliwe jest „oczyszczenie” duszy zarówno pozostającej w ciele, 
jak i po opuszczeniu go. Takie „oczyszczenie”, które sprawia, że dusza 
po śmierci natychmiast zostaje przyjęta do nieba i ogląda Boga (por. 
BF VIII, 112–114). Podobne treści znajdujemy w nauczaniu Soboru 
Trydenckiego w Dekrecie o usprawiedliwieniu (1547). Mowa tu o tym, 
że czyściec czeka tych grzeszników, którym pomimo odpuszczenia 
winy i kary wiecznej pozostaje do odpokutowania kara doczesna. 
Odbywa się to albo na tym świecie, albo w czyśćcu (BF VII, 106).

Nauczanie to zachowuje w Kościele ciągłość i znajduje swój wyraz 
w Katechizmie promulgowanym przez Jana Pawła II (1997). Autorzy 
Katechizmu, mówiąc o karach za grzech, zauważają:

Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do 
całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna 
kara do odpokutowania (KKK 1472).

Jest tu bardzo jasna sugestia, że jeśli nie pozostaje żadna kara do od-
pokutowania, to czyściec w takim indywidualnym przypadku nie jest 
konieczny. Wiemy przecież, że tam odpokutowuje się karę doczesną za 
grzechy. Co ciekawe, Katechizm rozwija ten temat i zauważa, że na po-
czet doczesnej kary za grzech chrześcijanin powinien znosić cierpienia, 
próby i pogodzić się ze śmiercią. Wskazówkę w tym działaniu autorzy 
Katechizmu upatrują we fragmencie z Listu do Efezjan (Ef 4, 24) o po-
rzuceniu „starego człowieka” i „przyobleczeniu nowego” (KKK 1473).

Tę prawdę, już znacznie wcześniej, w swojej duchowości dogłęb-
nie przemyślała i realizowała w drodze do świętości Teresa z Lisie-
ux. Jej zdaniem:

(…) jeśli owe dusze cierpią i modlą się za nas, jest tak nie dlatego, że 
taki był wobec nich doskonały plan Boży, żeby czyniły to w płomie-
niach czyśćca. Powinny one były wcześniej, jeszcze na ziemi, przyjąć 
wspaniałomyślnie swój krzyż odkupienia (krzyż, który zresztą jest 
z pewnością lżejszy od cierpienia w czyśćcu). Mogłyby wówczas już 
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w chwili śmierci znaleźć się w chwale nieba i tam przez całą wieczność 
wznosić swe modlitwy701.

Kierunek przepowiadania o czyśćcu możliwym, ale niekoniecznym 
domaga się zatem dowartościowania przez głosicieli homilii. Myśli 
św. Teresy mogą być w tej materii bardzo dobrym materiałem do 
homilijnych twórczych refleksji i bardziej obiektywnie przybliżać 
wiernym naukę Kościoła o przyszłym losie człowieka. Takie podej-
ście do przyszłego losu człowieka jest tym bardziej uzasadnione, że 
każdy wierny żyjący na ziemi może ofiarować za siebie odpusty702, 
czyli może w ciągu swojego życia wiele razy podejmować próbę da-
rowania mu przez Boga kar doczesnych za grzechy. Jeśli zdolny jest 
do spełnienia warunków odpustów i posiada właściwą wewnętrzną 
dyspozycję, to w ten sposób może ominąć czyściec (por. KKK 1471).

4.3.4. Czyściec na ziemi

Wychodząc z założenia, że czyściec to raczej stan i sytuacja duszy 
aniżeli miejsce, warto się zastanowić nad rolą cierpień, trudów i róż-
norakich ofiar ponoszonych w codzienności chrześcijańskiego życia, 
skoro możliwe jest odpokutowanie kary doczesnej za grzechy już na 
ziemi (por. KKK 1471–1473). Do tej kwestii nawiązuje papież Franci-
szek, zachęcając do wzrastania w miłości tu, na ziemi. Według jego 
nauczania „Im bardziej uda nam się dojrzeć i rozwinąć się, tym wię-
cej pięknych rzeczy będziemy mogli wnieść na niebiańską ucztę” (AL 
258). To zagadnienie pozostaje w ścisłym związku z tym, co powy-
żej zostało powiedziane na temat ewentualnego ominięcia czyśćca. 
Chodzi o taki sposób życia w duchu Ewangelii, który może dopro-
wadzić wyznawcę Chrystusa do swoistego rodzaju nieskazitelności, 

701 M. Pradère, Iść prosto do nieba z Małą Tereską, tłum. M. Bartnicka-Gustowska, 
Kraków 2009, s. 112–113. 

702 Por. A. Czajkowska, I. Złotkowska, Jak pomagać duszom…, dz. cyt., s. 16.
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która pozwoli na zjednoczenie z Bogiem bez konieczności czyśćca po 
śmierci. Przykłady takich „nieskazitelnych dusz” możemy odnaleźć 
w osobach świętych, szczególnie mistyków, którzy już tu, na ziemi, 
przeżywali wyjątkowo ścisłe zjednoczenie z Bogiem703. I choć homilie 
opierają się na oficjalnym nauczaniu Kościoła, które jest ich źródłem, 
warto w nich jednak wziąć pod uwagę i potraktować z należytym re-
spektem doświadczenie ludzkie. Szczególnym rodzajem takiego do-
świadczenia mogą być objawienia prywatne704. Znane są osoby, które 
miały kontakt ze zmarłymi i dają temu świadectwo w publikacjach 
o tej tematyce705. Trzeba jednak ich relacje wyraźnie odróżnić od ofi-
cjalnego nauczania Kościoła, które znajduje swój wyraz w homiliach.

4.3.5. Nowość ujęcia czyśćca po Soborze Watykańskim II

W badanych homiliach można znaleźć tylko nieśmiałe i zdawko-
we sugestie w kwestii innego niż tradycyjne rozumienia czyśćca706. 

703 Przykładów jest z pewnością wiele, ale przywołajmy chociażby św. Jana od Krzy-
ża, św. ojca Pio, św. Faustynę Kowalską. 

704 „Autorytet objawień prywatnych różni się zasadniczo od autorytetu objawie-
nia publicznego: to ostatnie domaga się, byśmy przyjęli je z wiarą, w nim bowiem Bóg 
sam przemawia do nas ludzkimi słowami za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościo-
ła. (…) Objawienie prywatne wspomaga tę wiarę i okazuje swą wiarygodność właśnie 
przez to, że odsyła mnie do jedynego objawienia publicznego. (…) Kryterium praw-
dziwości i sensu objawienia prywatnego jest zatem jego ukierunkowanie ku samemu 
Chrystusowi. Jeżeli objawienie oddala nas od Niego, jeśli staje się od Niego niezależne 
albo wręcz chce uchodzić za inny i lepszy zamysł zbawienia, ważniejszy od Ewangelii, 
wówczas z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który prowadzi nas w głębię 
Ewangelii, a nie poza nią”, J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, [w:] Ostatnia wizjoner
ka z Fatimy. T. Bertone i G. de Carli rozmawiają o siostrze Łucji, tłum. B. Piotrowska, 
Kraków 2007, s. 172–183, zwłaszcza s. 176–177. 

705 Por. Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych. Siostra Emmanuel rozmawia z Marią 
Simmą, Warszawa 2009; F. Horak, Święta Pani, Wrocław 2013; M. Simma, Moje przeży
cia z duszami czyśćcowymi, brak roku i miejsca wydania; G. Polo, Trafiona przez piorun. 
Stałam u bram nieba i piekła. Osobiste świadectwo dr Glorii Polo, Rougemont 2008.

706 Szczegółowa analiza homilii, z których można wyprowadzić taki wniosek, jest 
przedmiotem rozdziału II tej dysertacji. Warto podkreślić, że homiliści nie rozwijają 
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Tymczasem w teologicznej refleksji nad czyśćcem po Soborze Wa-
tykańskim II widzimy zupełnie nowe podejście do rozumienia 
tej prawdy. Czyściec należy postrzegać jako odpowiedź Boga na 
powołanie do szczęścia, jakie otrzymał człowiek. Zrealizowanie 
tego powołania w pełni wymaga pewnego procesu, który dokonu-
je się już tu, na ziemi, ale wykracza też poza granice ziemskiego 
życia707. Ten duchowy wysiłek nie jest wolny od cierpienia, które 
jest w tym wypadku oczyszczające. Duchowa praca nad osobistym 
nawróceniem i dojrzewaniem w wierze i miłości do Boga rozpo-
czyna się na ziemi. To już tu, na ziemi, wierzący stara się o to, żeby 
w jego życiu było jak najwięcej dobra i miłości. Dążenie do więk-
szej miłości niejednokrotnie owocuje osobistym cierpieniem, ale 
ono jest tylko elementem całego procesu oczyszczenia. W istocie 
to miłość dana jako wyraz Bożej łaski przemienia to, co jeszcze 
niedoskonałe w człowieku, a proces ten wiąże się z cierpieniem708. 
Należałoby zatem postrzegać każdą formę odpowiedzi człowieka 
na Bożą łaskę709 jako okazję do oczyszczenia, które jeśli nie doko-
na się na ziemi, będzie konieczne po śmierci710. Warto zatem nie 
separować czyśćca i nie ukazywać go jako rzeczywistości odosob-
nionej, ponurej i tragicznej. Należałoby czyściec widzieć jako ko-
lejny etap egzystencji ludzkiej duszy po opuszczeniu ciała. Dusza 
w nowej rzeczywistości kontynuuje wewnętrzną przemianę i wzra-

i nie wyjaśniają w pełni swoich stwierdzeń, które najczęściej pojawiają się w ich ho-
miliach na zasadzie pewników i generalnych określeń, por. J. Miazek, Wierzę…, dz. 
cyt., s. 202; L. Rachwał, Jak możemy…, dz. cyt., s. 210; I. Bruski, Wierzę…, dz. cyt., 
s. 167; A. Dunajski, Oni żyją…, dz. cyt., s. 49–51; K. Skwierawski, Dać odpowiedź…, 
dz. cyt., s. 80–82. 

707 Por. Z. J. Kijas, Jak mówić o czyśćcu, [w:] Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. 
W. Przyczyna, Kraków 2002, s. 208–209. 

708 Por. K. Szwarc, Czyściec jako Boska puryfikacja ludzkiego życia na podstawie 
pism wybranych mistyków i świętych, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25 (2012) nr 
1, s. 125–126. 

709 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 133.
710 Por. K. Szwarc, Czyściec jako Boska puryfikacja ludzkiego życia na podstawie 

pism wybranych mistyków i świętych, dz. cyt., s. 129–130.
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stanie zapoczątkowane w ziemskim życiu711. Jest to rodzaj ducho-
wego procesu, który niegdyś zapoczątkowany dzięki Bożej łasce, 
trwa do momentu pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Czy-
ściec należy więc ukazywać jako rzeczywistość duchową i unikać 
w przepowiadaniu pozornego nawet kojarzenia go z czymś fizycz-
nym i materialnym712.

Snując refleksje nad współczesną interpretacją nauki Kościoła 
o czyśćcu, wylicza się jej trzy charakterystyczne cechy: „dynamicz-
ny obraz czyśćca, dereizacja nauki o czyśćcu i jej personalistyczny 
charakter”713. W dynamizmie chodzi o rodzaj dojrzewania bytu 
ludzkiego, o czym już wcześniej wspomniano, dereizacja to odejście 
od pojęć typowo fizycznych, materialnych w nauczaniu o czyśćcu, 
a personalizm dochodzi do głosu, kiedy mówimy o relacji opartej 
na miłości, a przebiegającej pomiędzy Bogiem a oczyszczającym się 
człowiekiem i odwrotnie. Ostatecznym etapem oczyszczenia jest 
osobowe spotkanie714.

4.3.6. Nowe kierunki przepowiadania o czyśćcu

Po przeanalizowaniu i gruntownym przemyśleniu treści homilijne-
go przepowiadania na temat czyśćca można w tym miejscu wysu-
nąć kilka postulatów, sugestii i podpowiedzi dla głoszących orędzie 
Kościoła o przyszłym losie człowieka. Zostaną one zaprezentowane 
w kilku punktach poniżej:
• Niewątpliwą pomocą w lepszym zrozumieniu i przyjęciu nauki 

Kościoła o czyśćcu może być doktryna doktora Kościoła św. Tere-
sy z Lisieux. Nawiązuje ona do nauki Magisterium o możliwości 
ominięcia czyśćca. Przykład życia tej świętej może być dobrym 

711 Por. Z. J. Kijas, Jak mówić o czyśćcu, dz. cyt., s. 214. 
712 Por. A. Skwierczyński, Miłość…, dz. cyt., s. 135–136.
713 Tamże, s. 132–142.
714 Tamże, s. 140–141.
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exemplum w wyjaśnianiu słuchaczom zagadnień związanych 
z tym, co Kościół naucza o czyśćcu.

• W przepowiadaniu, które zostało przebadane, pomijany jest 
temat wstawiennictwa dusz w czyśćcu za inne dusze w czyść-
cu. Może jest to naturalna okazja do dokładniejszego przyjrze-
nia się kwestii zasługiwania i usprawiedliwienia jako takiego. 
Przecież właśnie czyściec plasuje się w wielkim temacie łaski 
i to teologiczne zagadnienie stanowi na pewno dobry kontekst, 
w którym należy przepowiadać tę prawdę. Mówienie na ten te-
mat powinno wskazywać, że nie dotyczy słuchaczy. Jest cieka-
wostką, która nas nie dotyczy. Ważne, że żyjący mogą coś zro-
bić dla zmarłych.

• Przykłady (exempla) zastosowane w analizowanym materia-
le badawczym w większości mówią o dramacie śmierci i goto-
wości na jej przyjęcie. Ostatecznie skupia to najczęściej uwagę 
słuchaczy na negatywnych aspektach śmierci i budzi smutek 
z powodu konieczności przemijania. Może warto w przepo-
wiadaniu powracać do przykładów z życia mistyków i świętych, 
którzy doświadczali w swoim życiu wiary wsparcia ze strony 
dusz w czyśćcu i oczywiście sami udzielali im pomocy. Postu-
luje się, aby na podstawie ich doświadczeń w przepowiadaniu 
ukazywać śmierć, przemijanie i czyściec jako zwyczajne rze-
czywistości życia wiary, a unikać budzenia lęku i przerażenia 
przed niewiadomym, nieznanym innym światem, przyszłym 
losem człowieka.

• Czyściec na ziemi jest to słuszny postulat, który należałoby 
uwzględnić i odważniej głosić w przepowiadaniu na temat czyść-
ca. Tym bardziej, jeśli to stan, a nie miejsce. Jest to również do-
bra płaszczyzna do odpowiedzi na pytania o cierpienie, o jego 
celowość i sens. Nie można, rzecz jasna, w przepowiadaniu orze-
kać, że ta czy inna choroba, cierpienie to pokuta za taki czy inny 
występek. Niemniej jednak w połączeniu z kwestią możliwości 
ominięcia czyśćca po śmierci może to być ciekawe pole przepo-
wiadania w zajmującej nas kwestii.
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• Należałoby w zdrowy sposób kształtować w wiernych pobożność 
związaną z odpustami, jest to bardzo szerokie pole przepowia-
dania, wszak zachęta do zyskiwania takiego czy innego odpustu 
za siebie samych, nie tylko za zmarłych, może stanowić dobry 
kierunek aktualizacji głoszonego przesłania na różne tematy, nie 
tylko z płaszczyzny eschatologii.

• Jako formę konkretnego przełożenia nauki Kościoła o czyśćcu na 
możliwości działania żyjących na ziemi warto zachęcać wiernych 
w przepowiadaniu do podejmowania uczestnictwa w już istnie-
jących bractwach i stowarzyszeniach mających na celu niesienie 
pomocy zmarłym i zakładania nowych715.

• Należałoby odrodzić praktykę mszy świętych gregoriańskich716 
i wypominków i wyjaśniać ją wiernym, a przepowiadanie może 
być tego dobrym narzędziem. Msze święte gregoriańskie, to 30 
mszy odprawianych w intencji jednej zmarłej osoby przez kolejne 
30 dni. Z kolei wypominki, w swej najbardziej tradycyjnej formie, 
to odczytywane publicznie w Kościele imiona i nazwiska zmar-
łych, w których intencji wspólnota parafialna ofiaruje modlitwę. 
Najczęściej jest to modlitwa różańcowa.

• Warto, aby głosiciele homilii podejmujący się przepowiadania na 
temat czyśćca przypomnieli sobie postulat Soboru Trydenckie-
go w tej sprawie (BF VIII, 117) i go realizowali, gdyż w aspekcie 
przepowiadania nie stracił on swojej aktualności. Sobór zalecił 
bowiem, „ażeby w zdrową naukę o czyśćcu przekazaną przez 
świętych ojców i święte sobory wierni wierzyli, by jej przestrze-
gano, nauczano i ją wszędzie głoszono”.

715 Zob. A. Czajkowska, I. Złotkowska, Jak pomagać zmarłym cierpiącym w czyść
cu? Post i jałmużna, Częstochowa 2009, s. 65. Dla przykładu warto zauważyć, że 
istnieje powołane przez bł. Honorata Koźmińskiego Zgromadzenie Sióstr Wspo-
możycielek Dusz Czyśćcowych. W duchu tego charyzmatu działają także dwa sto-
warzyszenia: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca i Młodzieżowe Dzieło Pomocy 
dla Czyśćca.

716 Zob. H. Bejda, Msze Święte Gregoriańskie i wieczyste, Kraków 2013.
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W zaprezentowanej powyżej ostatniej części dysertacji zebrałem 
wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy homilii. Zostały one 
pogrupowane w trzech paragrafach. Pierwszy z nich obejmuje po-
zytywne aspekty wynikające z podjętej analizy, drugi zwraca uwa-
gę na nadużycia w ukazywaniu czyśćca wiernym, a trzeci jest próbą 
spojrzenia na nowe kierunki przepowiadania badanej rzeczywisto-
ści. Można śmiało stwierdzić, że wielu autorów homilii odnosi się 
w nauczaniu o czyśćcu do nieprzerwanej nauki Magisterium, a po-
siłkując się bogactwem języka polskiego, poszukuje środków wyra-
żenia tej prawdy jak najwierniej i z przekonaniem. Należy również 
zauważyć, że istnieją pewne braki i niedopracowania w przepowia-
daniu omawianego zagadnienia, jak chociażby problem motywów 
istnienia czyśćca, pokuty czyśćcowej, roli i aktywności dusz w czyść-
cu, niedocenienia nauki o odpustach, wreszcie negatywny aspekt sto-
sowanych w homiliach środków retorycznych. Na koniec przedsta-
wiono wnioski z przeprowadzonych badań, które warto uwzględnić 
w przepowiadaniu nauki Kościoła o czyśćcu.
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Zakończenie

Przepowiadanie doktryny o czyśćcu rodzi pytanie o to, jak tę prawdę 
właściwie ukazywać wiernym w duchu nauczania Kościoła. W niniej-
szym opracowaniu starałem się rozstrzygnąć tę kwestię. W dysertacji 
ukazałem aktualny stan przepowiadania o czyśćcu i skonfrontowałem 
go z oficjalną nauką Kościoła, aby w konsekwencji wyciągnąć wnio-
ski i wysunąć odpowiednie postulaty. W związku z tym na samym 
początku potrzebne było wnikliwe scharakteryzowanie istotnych 
elementów i źródeł nauki Kościoła katolickiego o czyśćcu. Okazało 
się, że istnieją teksty biblijne, z których w sposób pośredni można 
wyprowadzić omawianą prawdę doktrynalną. W tym kontekście 
można było zauważyć, że prawda o czyśćcu była żywa w świadomo-
ści pierwszych chrześcijan, co potwierdzają wypowiedzi i poszuki-
wania ojców Kościoła. Istotne etapy tych poszukiwań można było 
dostrzec, dokonując analizy etymologicznej samego terminu „czy-
ściec”. Podobnie analiza liturgii i tradycji ukazała najważniejsze ele-
menty, które zostały wyodrębnione w doktrynie Kościoła o czyśćcu. 
Zostały zatem zarysowane główne punkty odniesienia do dalszych 
rozważań. Wśród nich najistotniejsze zagadnienia to: motywy ist-
nienia czyśćca, problem kar czyśćcowych, zwanych niekiedy poku-
tą albo ogniem czyśćcowym, a także zagadnienia miejsca i trwania 
czyśćca. W konsekwencji otrzymano całościowy obraz nauki Ko-
ścioła katolickiego o czyśćcu. Został on następnie skonfrontowany 
z podejściem do stanu pośredniego w doktrynie innych chrześci-
jan. To z kolei pozwoliło na określenie miejsca i znaczenia prawdy 
o czyśćcu w dialogu ekumenicznym.

Aby wykazać, jaki jest stan polskiego przepowiadania o czyśćcu, 
zanalizowano wybrane homilie na Dzień Zaduszny opublikowane 
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drukiem we wspomnianych we wstępie periodykach homiletycznych. 
W badanym materiale udało się znaleźć kilka homilii, w których zo-
stała podjęta próba całościowego zaprezentowania słuchaczom kato-
lickiej doktryny czyśćca. Badany materiał zawierał też teksty homilii, 
w których nie wspominano o czyśćcu w ogóle. Analiza przebiega-
ła dwufazowo: na poziomie treści i języka, a wynikające z niej spo-
strzeżenia zostały usystematyzowane i opisane kolejno w drugim 
i trzecim rozdziale tej pracy.

Na płaszczyźnie treści wykazano, że najczęściej temat czyśćca po-
dejmowany jest w kontekście szeroko rozumianej pomocy Kościoła 
niesionej zmarłym. W tym zagadnieniu na pierwszy plan wysuwa się 
msza święta i komunia ofiarowana za zmarłych. Oprócz tego homi-
liści wyliczają wiele innych form pomocy zmarłym w czyśćcu. Nie 
są to z reguły zagadnienia pogłębiane. Mówi się raczej o takiej czy 
innej formie pobożności jako skutecznej pomocy niesionej zmarłym. 
Wśród wspomnianych aktów modlitewnych autorzy homilii wyli-
czają: dobre uczynki, jałmużnę, Różaniec, Drogę Krzyżową, ćwicze-
nie się w dobrych sprawnościach, wypominki, ofiarowanie cierpień, 
osobistą modlitwę, odpusty. W niektórych homiliach można znaleźć 
konkretne formuły modlitewne za zmarłych. W mniejszym stopniu 
głosiciele Słowa Bożego zajmują się definiowaniem czyśćca i anali-
zowaniem tego czym w istocie czyściec jest, czyli jak rozumieć to, 
co się w nim dokonuje. W niewielkim tylko zakresie głosiciele orę-
dzia o czyśćcu zajmują się problematyką powodów jego istnienia, 
a także „czasowością” i „miejscem” czyśćca. Dostrzeżono również 
w przepowiadaniu tematy jedynie sygnalizowane, a są to: możliwość 
czyśćca na ziemi oraz kwestia wstawiennictwa dusz czyśćcowych za 
żyjącymi. Za niektórymi teologami nazwano te ostatnie zagadnie-
nia kwestiami otwartymi nauczania o czyśćcu.

Na płaszczyźnie języka da się zauważyć, że badane homilie można 
zaliczyć do trzech stylów retorycznych: niskiego, klasycznego (śred-
niego) i wysokiego. W wielu przypadkach badane teksty mają walory 
stylu funkcjonalnego. Homilie, o których mowa, są nośne perswa-
zyjnie. W wielu przypadkach przekazywane treści zostały bowiem 
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ozdobione całą gamą środków retorycznych, z których najczęściej 
pojawiają się: alegoria, apostrofa i apel, porównanie, kontrast, py-
tanie retoryczne, przenośnia, składnia emocjonalna i życzenie. Sta-
nowią one istotny element na płaszczyźnie komunikowania prawdy 
o czyśćcu. Niekwestionowanym ubogaceniem przebadanych homilii 
są toposy z przykładów, które właściwie dobrane i zastosowane, do-
skonale wspierają perswazyjną stronę kazań. Cennym spostrzeżeniem 
dotyczącym języka kazań było wydobycie etymologicznych znaczeń 
poszczególnych określeń czyśćca używanych przez homilistów.

W ostatniej części dysertacji dokonano krytycznej analizy homilii 
na Dzień Zaduszny, a za normę w tej analizie posłużyło nauczanie Ko-
ścioła na temat prawdy o czyśćcu omówione w rozdziale pierwszym. 
Wnioski z przeanalizowanego materiału badawczego pogrupowano 
według dwóch kategorii: pierwszą stanowią pozytywne przykłady 
przepowiadania, a drugą mankamenty oraz nadużycia w ukazywa-
niu czyśćca w homiliach. Ponadto przeprowadzone badania, zgodnie 
z paradygmatem teologii pastoralnej, pozwoliły na przedstawienie 
postulatów, czyli wskazania nowych możliwości nauczania o czyśćcu, 
które uwzględniałoby najnowsze interpretacje teologiczne. Należy 
podkreślić, że w większości przypadków przepowiadanie o czyśćcu 
odzwierciedla naukę Kościoła katolickiego w tej materii. Jest to jednak 
nauczanie tradycyjne, pozbawione cech współczesnej interpretacji 
doktryny czyśćca. Homilie zawierają odniesienia do Pisma Święte-
go i magisterium Kościoła. Dostrzeżono także pozytywne aspekty 
używania przez homilistów środków retorycznych dla wzmocnienia 
perswazyjności i plastyczności wypowiedzi.

Pojawiły się jednak w badanym materiale pewne nadużycia i nie-
domówienia. Można się z nimi spotkać w niewielkim zakresie i tyl-
ko w niektórych kwestiach, jak chociażby w wypadku określenia 
motywów istnienia czyśćca, przedmiotu pokuty czyśćcowej czy też 
roli i aktywności dusz w czyśćcu. Pewne niedoskonałości ujawniło 
także nauczanie o odpustach, a w wypadku środków retorycznych 
ich zastosowanie niekiedy przyczyniało się do braku należytej kla-
rowności w nauczaniu o czyśćcu.
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Biorąc pod uwagę pozytywne spostrzeżenia oraz zauważając bra-
ki w przepowiadaniu o czyśćcu, podjęto próbę refleksji nad nowymi 
kierunkami oraz rozwinięciem zagadnień zaledwie wspomnianych 
w przepowiadaniu na temat czyśćca.

W ramach konkluzji na zakończenie tej części dysertacji wysu-
nięto postulaty, których realizacja mogłaby pomóc jeszcze bardziej 
przybliżyć wiernym orędzie Kościoła o czyśćcu i ukazywać tę praw-
dę w sposób właściwy i pełny w duchu nieprzerwanego nauczania 
Kościoła.

Problematyka życia po śmierci wywołuje dość duże zainteresowa-
nie w czasach współczesnych. Na tej płaszczyźnie ludzie podejmują 
różnorakie poszukiwania, próbując odpowiedzieć na istotne kwestie 
dotyczące przyszłego losu człowieka. Stąd niezwykle aktualne jest 
w tym kontekście biblijne przesłanie o życiu po śmierci, podobnie jak 
Tradycja przekazywana przez Kościół i wypowiedzi magisterium. Te 
źródła razem wzięte stanowią solidny fundament i podstawę prze-
powiadania na temat czyśćca. Ponadto postuluje się dowartościować 
w przepowiadaniu kwestie zasługiwania i usprawiedliwienia, a na ich 
tle ukazywać problem wstawiennictwa dusz czyśćcowych, częściej 
brać przykład z życia świętych, którzy doświadczali wstawiennictwa 
dusz w czyśćcu tudzież mieli kontakt z nimi na poziomie mistycz-
nym, podjąć odważniejsze nauczanie na temat możliwości czyśćca na 
ziemi i ewentualności ominięcia go w ogóle, zwrócić większą uwagę 
na doktrynę świętej Teresy z Lisieux jako najpopularniejszej świętej 
Kościoła katolickiego, a zarazem doktora Kościoła, podjąć z prze-
konaniem i kompetentnie nauczanie o odpustach, z większym ak-
centem na duchową dyspozycję zyskującego odpust, odrodzić przez 
przepowiadanie bractwa i stowarzyszenia niosące pomoc zmarłym 
w czyśćcu, w większym stopniu przybliżać wiernym ideę i wartość 
mszy gregoriańskich i wypominków. Powinno się pogłębić refleksję 
uwzględniającą współczesną interpretację nauki Kościoła o czyść-
cu z jej istotnymi cechami. Ponadto w podejściu do przepowiadania 
o czyśćcu należałoby dostrzec aktualność postulatu Soboru Trydenc-
kiego w tej materii (por. BF VIII, 117).



Praca ma walor odkrywczy, gdyż wydobywa na światło dzienne 
aktualny stan polskiego przepowiadania na temat czyśćca. Ta dy-
sertacja jest też ważnym ogniwem w dziedzinie teorii przepowia-
dania prawd eschatologicznych. Z pewnością stanie się ona zachętą 
do innych badań na tej płaszczyźnie. Tematy, które warto w przy-
szłości podjąć, to chociażby: przepowiadanie o czyśćcu a wizje oraz 
pisma mistyków i świętych oraz wpływ przepowiadania o czyśćcu 
na budowanie obrazu tej rzeczywistości w świadomości wierzących. 
W ostatnim czasie rozwinęła się nauka Kościoła na temat losu dzie-
ci nieochrzczonych, zmarłych przed urodzeniem. Przepowiadanie 
podczas chrześcijańskiego pogrzebu tych dzieci stanowi także in-
teresujące pole badawcze dotyczące pośmiertnego losu człowieka. 
Warto tu przywołać wspomnianą już koncepcję stanu pośredniego 
w ujęciu Efrema Syryjczyka (zm. 373). Wyobrażał on sobie ten stan 
jako sen lub paraliż duszy, która staje się wtedy niejako embrionem, 
niewidomym albo głuchym.

Podjęte w pracy badania mogą inspirować do dalszych poszukiwań 
naukowych. Płaszczyzna tych poszukiwań jest ciekawa i niezgłębio-
na. Dla autora byłoby wielką satysfakcją móc zachęcić innych do po-
dejmowania kolejnych badań w zakresie podjętych w pracy kwestii.
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Szczególna wartoś ć  naukowa i duszpasterska tej pracy zawiera się  w tym, ż e 
zapoznaje ona czytelnika nie tylko ze współczesną  nauką  Koś cioła na temat 
czyś ć ca, ale ukazuje takż e, w jakim zakresie to nauczanie zostało przekazane 
słuchaczom w homilijnym przepowiadaniu. 

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, UPJPII w Krakowie

Rozprawa stanowi dużą wartość, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i prak-
tycznym. Jest ona cenna przede wszystkim dlatego, że kompetentnie podejmuje 
temat we współczesnym kaznodziejstwie zapomniany, przemilczany, spłycany, 
niedoceniany, a może i nawet pogardzany. 

ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, prof. UAM

Autor syntetycznie omawia problematykę czyśćca na podstawie tekstów Pis-
ma Świętego, Ojców Kościoła, liturgii i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. 
Uwzględnia praktykę modlitw za zmarłych i odpustów. Przedstawia powody 
istnienia czyśćca, miejsce, jego trwanie i cierpienia czyśćcowe oraz inne niż ka-
tolickie wierzenia co do losu człowieka po śmierci. Prezentuje i analizuje treść 
i język homilii podejmujących problematykę czyśćca. Całość wieńczy krytycz-
ną syntezą, w której wskazuje pozytywne aspekty przepowiadania o czyśćcu, 
nadużycia i braki oraz postulaty dotyczące głoszenia prawdy o czyśćcu.

ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII w Krakowie

P
R

O
B

LE
M

A
T

Y
K

A
 C

Z
Y

ŚĆ
C

A
 

 
 

T
O

M
 5

 
 

 
A

N
C

IL
LA

 V
ER

B
I 

Poszukiwania na temat czyśćca w chrześcijańskiej teologii w dużej mierze 
są sprowokowane potrzebą udzielenia odpowiedzi na pytanie: Co stanie się 
po śmierci z tymi, którzy nie odwrócili się od Boga, ale jednocześnie nie 
byli na tyle nieskazitelni, by oglądać Go twarzą w twarz zaraz po śmierci? 
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