
Gm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E-MAGAZYN KATOLICKI 

Piotr Ziemecki 
 
 

Gabrysia Góźdź 
Dominika Meller 

Aleksandra Mieszała 
Monika Piosik 

Kinga Szczepaniak 
Piotr Ziemecki 

 

siejmy.pl@gmail.com 
 
 

ISSN 2719-3764 
 

siejmy.pl 
 

https://www.facebook.com/p.ziemecki
http://siejmy.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEJMY  

BEZPŁATNE  

DOSTĘPNE  

 

WSPIERAJ  

CZYTAJ 

i 

i 

https://zrzutka.pl/2p8za3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W TYM NUMERZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W TYM NUMERZE: 

WYWIAD 

Z KRAJOWYM 
DUSZPASTERZEM 

SŁUŻBY 
ZDROWIA 

CZY W NIEBIE ISTNIEJĄ MAŁŻEŃSTWA? 

PRAWDY  

O ŻYCIU, KTÓRE 

POZNASZ Z  

KSIĘGI KOHELETA 

między innymi: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘPNIAK 
Świadomość przemijania i nieuchronności śmierci powinna towarzyszyć 

każdemu z nas, na każdym etapie naszego życia. Jako chrześcijanie 

mamy szczególny obowiązek zagłębiania się w tematykę drogi do życia 

wiecznego i naszego zbawienia. Powinniśmy podejmować również 

refleksję na temat naszej śmierci. O ile bowiem nie znamy jej dokładnej 

daty, tak możemy przynajmniej starać się do niej przygotować. W istocie 

bowiem, całe nasze życie powinno być właśnie przygotowaniem na 

moment przejścia do wieczności.  

Z racji kończącego się roku liturgicznego oraz szczególnego czasu 

poświęconego w Kościele wszystkim wiernym zmarłym, 

zdecydowaliśmy się poruszyć w tym listopadowym numerze SIEJMY 

problematykę związaną z przemijaniem naszego ziemskiego życia oraz 

perspektywą życia wiecznego.  

Całą redakcją chcemy zachęcić każdego Czytelnika do podjęcia refleksji 

na tematy dotyczące nieuchronności śmierci i krótkiego czasu, jaki 

został nam wszystkim dany tu na ziemi, jako czas łaski i miłosierdzia. 

Zapraszam do lektury! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaniem wielu osób w ostatnim czasie widzimy coraz więcej zwiastunów upadku 

współczesnej cywilizacji. Nawet jeśli dla niektórych brzmi to przesadnie, nie da się 

ukryć, że nasza rzeczywistość zmieniła się z powodu pandemii właściwie z dnia na 

dzień. Zazwyczaj w czasie przełomów serce katolika każe mu szukać ukojenia  

w Kościele, jednak nawet ta sfera wydaje się dziś być słaba i zagubiona. Nie pomaga 

fakt, że wielu hierarchów traci swój autorytet, a świeccy, których głos jest szeroko 

słyszany, nie mówią jednym głosem. Nic więc dziwnego, że niektórym wiernym 

chwieje się grunt pod nogami. 

Chociaż wielu z nas czuje się w tej sytuacji pokrzywdzonymi przez los, historia 

pokazuje, że dzieje świata zawsze toczyły się w tej sposób. Przypomina o tym także 

nauka Kościoła. Słowa z Księgi Koheleta głoszące że wszystko jest pogonią za 

wiatrem, są z pozoru smutne – oznaczają bowiem, że wszelka radość na tym świecie 

jest niepewna i w końcu przemija. Z drugiej jednak strony uświadamiają nam one, że 

wszelkie ziemskie dobra nie mają żadnego znaczenia w perspektywie tego, co czeka 

nas potem i do czego jesteśmy powołani. 

Trzeba bowiem pamiętać, że nie jesteśmy przeznaczeni do tego świata - nasza 

ojczyzna jest w Niebie. Nie oznacza to, że mamy pogrążyć się w marazmie – wręcz 

przeciwnie, powinniśmy realizować nasze powołanie z pasją i motywacją niezależnie 

od tego, co dzieje się na zewnątrz. Nie musimy się przy tym martwić, że bieżące 

wydarzenia nas niepokoją, nie ze wszystkimi potrafimy się porozumieć i że nie zawsze 

odnajdujemy się na tym świecie. Nie musimy się na nim odnajdywać. Jesteśmy tu 

tylko na chwilę. 

 

DOMINIKA 

MELLER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czas mija. W pędzie codzienności często jednak nie od razu uświadamiamy 
sobie zmiany, jakie zaszły wokół nas. Dopiero po jakimś czasie człowiek 

zauważa, że poniedziałek nagle stał się czwartkiem, a sierpień 
niepostrzeżenie zmienił się w listopad. Zresztą, nawet zmiany pór roku 

trudno jest zauważyć w kapryśnym klimacie, który potrafi zaserwować nam 
wczesną wiosnę w styczniu, albo powrót zimy przed Wielkanocą. Jedynym 

elementem wyznaczającym stały i niezmienny rytm jest kalendarz 
liturgiczny. 

JEST CZAS PŁACZU 

I CZAS ŚMIECHU 

DOMINIKA MELLER 



Rytm liturgii 

Ten wyznaczony przez kościelne święta i okresy liturgiczne rytm roku jest bardzo 
dobrze przemyślany. Przykładem jest tu Adwent, czas radosnego oczekiwania 
i przygotowania na jedne z ważniejszych dla chrześcijanina Świąt. Kiedy cały świat 
już od listopada epatuje świątecznymi symbolami, my odkładamy śpiewanie kolęd 
do wigilijnego wieczoru. Kiedy w okolicach dwudziestego grudnia społeczeństwo 
odczuwa już zmęczenie Bożym Narodzeniem, narzekając na tłumy w galeriach 
handlowych, my jesteśmy - a przynajmniej powinniśmy być - skupieni, pojednani 
z Bogiem i gotowi do świętowania. Podobnie jest z Wielkim Postem. Nie dziwi fakt, 
że w rzeczywistości odzierania kultury z wszelkiego sacrum, dla wielu osób te 
tygodnie pokuty nie mają dużego znaczenia i nie różnią się od innych dni w roku. 
Jednak również osoby wierzące i podchodzące do sprawy poważnie coraz częściej 
czują, że nadejście Wielkiego Postu niejako je zaskoczyło. Nie zdążyli nacieszyć się 
beztroskim czasem karnawału, rezygnowali z zabawy, tłumacząc się natłokiem 
pracy, nadchodzącą sesją egzaminacyjną, czy też zwykłym zmęczeniem i nagle było 
już za późno. Tak mija rok za rokiem. 

Dzisiejszy świat rzeczywiście nie sprzyja cieszeniu się karnawałem - o wiele 
łatwiejsze było to w czasach, w których post naprawdę oznaczał zakaz jedzenia 
mięsa i rezygnację z wszelkiej zabawy, a człowiek żył z plonów ziemi i zależny był 
od rytmu przyrody. W sytuacji, kiedy na co dzień możemy cieszyć się dostatkiem 
wszystkiego – nie musimy nawet czekać do lata na ulubione owoce, które można 
kupić w supermarkecie - nawet zwykła rezygnacja z imprez czy alkoholu może być 
wyrzeczeniem. Często jednak nawet na to nie potrafimy się zdobyć.  

Po karnawale nadchodzi Wielki Post. Również ten czas, pełen zadumy i wyciszenia, 
jest człowiekowi bardzo potrzebny - w zgiełku codzienności ważne jest bowiem, 
aby móc na chwilę odciąć się od rzeczywistości i znaleźć chwilę na przemyślenie 
wszystkiego, co się dzieje wokół. Chociaż więc najpierw jesteśmy wezwani do 
postu, modlitwy i jałmużny przez 40 dni, później przychodzi radość 
Zmartwychwstania, którą Kościół świętuje przez całą oktawę. W tej radości także 
nie powinniśmy uznawać żadnych półśrodków - nie bez przyczyny zostało nam 
dane trzecie przykazanie, w którym zawiera się nie tylko konieczność uczestniczenia 
w Mszy Świętej, ale także należyte przeżywania każdego święta. Nie trzeba zresztą 
czekać na wielkie uroczystości - każdego tygodnia przez sześć dni wymaga się od 
nas sumiennego wypełniania naszych obowiązków, ale w niedzielę mamy się od tej 
pracy powstrzymać. Ten liturgiczny rytm uczy nas, że w życiu trzeba nauczyć się 
cierpliwości; że warto czekać na te najważniejsze i najbardziej wartościowe 
wydarzenia, a kiedy one w końcu nadejdą, dobrze jest cieszyć się nimi w pełni.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Katolicki work-life balance 

Takie podejście wydaje się być przeciwwagą dla dzisiejszego świata, który bez 
przerwy gdzieś się spieszy – w Adwencie śpiewa kolędy, a później narzeka, że 
w czasie Bożego Narodzenia „nie czuje ducha świąt”. Ostatnie chwile przez Wigilią 
spędza na kupowaniu prezentów, a potem zatraca to, co w niej najważniejsze. Nie 
potrafi ani prawdziwie się bawić, ani pokutować. Tego rodzaju postawa przejawia 
się nie tylko w świętowaniu, ale także w zwykłych sprawach codziennego życia. 
Ludzie - znudzeni i zmęczeni swoją często niesatysfakcjonującą pracą, odkładają ją 
na później, w efekcie czego ostatecznie muszą nadrabiać zaległości przez cały 
weekend, co z tygodnia na tydzień pogłębia frustrację spowodowaną brakiem 
wypoczynku. Wiele osób zatraca się w pogoni za karierą, czując przymus bycia bez 
przerwy produktywnym i nie potrafi w pełni zrelaksować się w czasie świąt, czy 
urlopu. Również wakacyjny wypoczynek staje się dla nich koniecznością odhaczania 
poszczególnych punktów na planie. Umyka im także piękno otaczającego ich świata 
– myślami bowiem bez przerwy są gdzieś indziej, a poza tym na co dzień odbierają 
tyle bodźców z zewnątrz, że nic nie jest w stanie ich zachwycić.  

Ten przykład uzmysławia nam, że to, co proponuje katolicka tradycja w kwestii 
zachowania życiowej równowagi, nie jest przeżytkiem niepasującym do naszych 
czasów. W świecie, w którym za największe autorytety uważa się specjalistów od 
rozwoju osobistego mówiących o tym, jak ważna jest równowaga pomiędzy czasem 
wolnym, pracą, a rodziną, to właśnie Kościół - poprzez swój piękny rytm roku – 
wyraża najpełniejszą znajomość natury człowieka i dba o jego wzrost, radość  
i pokój. ▪   
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Człowiek może umrzeć 
w każdym momencie

- warto być na to przygotowanym

ROZMOWA PIOTRA ZIEMECKIEGO  

Z KSIĘDZEM ARKADIUSZEM ZAWISTOWSKIM,  

KRAJOWYM DUSZPASTERZEM SŁUŻBY ZDROWIA 



Czy człowiek może oswoić się ze śmiercią? 

Wydaje się, że obecnie człowiek raczej ucieka od tematu 

śmierci. Chciałby najlepiej w ogóle nie dotykać tego 

zagadnienia. Można zauważyć zjawisko eliminowania  

z rodzin i z domów tego tematu. Ludzie umierają dziś 

przeważnie w szpitalach, w hospicjach, czy też  

w domach opieki. Coraz rzadziej odchodzimy w swoich 

rodzinnych domach. Jeśli chodzi o samo oswojenie ze 

śmiercią i pogodzenie się z nią, to w swojej posłudze 

często spotykam ludzi, którzy wprost mówią, że się 

śmierci nie boją. Taka postawa najczęściej jest widoczna 

u starszych osób, dla których ta perspektywa wydaje się 

bliska. Przypominam sobie chociażby sytuację pewnej 

starszej pani leżącej w jednym z warszawskich szpitali. 

Ta pani ma córkę, która mieszka daleko poza Warszawą 

i z którą z powodu pandemii ma bardzo ograniczony 

kontakt. I właśnie ta leżąca w szpitalu matka mówi do 

córki, że bardzo tęskni i chciałaby się z nią zobaczyć, ale 

córka boi się przyjechać, aby nie narazić swojej starszej 

i schorowanej matki na zakażenie koronawirusem. 

Tymczasem właśnie ta matka mówi mi, że ona już 

osiągnęła w życiu wszystko, co mogła i jest gotowa na 

śmierć, a brakuje jej jedynie kontaktu z córką – być może 

ostatnich chwil rozmowy i zwyczajnego przebywania 

razem.  

Starsi ludzie zdają sobie lepiej sprawę z przemijania 

życia? 

Zdecydowanie tak. Są też bardzo odważni i najczęściej 

mówią wprost, że śmierć jest czymś naturalnym. Jak 



człowiek się urodził, tak musi umrzeć. Ponadto ludzie 

wierzący w Boga mówią często, że Pan Bóg ich przez to 

przeprowadzi – pokładają w Nim dużą ufność. Mówią 

też, że Matka Boża jest i będzie z nimi przez ten cały 

czas. 

Uważa więc Ksiądz, że w rodzinach powinno się  

o takich rzeczach mówić – powinno się oswajać  

z tematem śmierci? 

Oczywiście. Niestety, szczególnie w krajach 

europejskich, ucieka się od tematu śmierci. Dochodzi 

wręcz do sytuacji, w której ludzie nie chcą brać udziału 

w pogrzebach. Musimy sobie jednak uświadomić, że 

śmierć jest czymś naturalnym. Zmierzenie się z tym 

tematem chociażby poprzez towarzyszenie bliskim w ich 

odchodzeniu, czy nawet zwyczajne uczestniczenie  

w pogrzebach może być ważną życiową lekcją dla 

każdego z nas.  

Z jakimi postawami spotyka się Ksiądz wśród osób 

ciężko chorych lub umierających w szpitalu? 

Spotykam się z bardzo różnymi postawami. Wszystko 

zależy od tego, kto jest jakim człowiekiem, jakie ma 

podejście do swojego człowieczeństwa, czy też jak 

wyglądają jego relacje z bliskimi. Dużo również zależy od 

poziomu duchowego danej osoby. Mimo że nikt z nas 

nie wie, kiedy odejdzie, to bardzo często spotykam się  

z sytuacjami, kiedy to pacjent przewiduje swoją śmierć, 

czując, że niedługo umrze. Szczególnie jest to widoczne 

na oddziałach paliatywnych. Zdarza się, że leżące tam 

osoby bardzo dużo mówią o swoich najbliższych, którzy 



już odeszli. Wzywają swoich zmarłych rodziców, śnią im 

się bliscy, którzy dawno temu umarli. Mają takie 

poczucie, jakby ktoś przy nich był.  

Pamiętam, że kiedyś jedna starsza pani mówiła mi, że 

ciągle śni się jej mama. Mówiła też zupełnie otwarcie, że 

bardzo za nią tęskni, a miała już wtedy ponad 80 lat. 

Kiedy dwa dni później poszedłem na oddział, na którym 

leżała, powiedziano mi, że ta pani zmarła. 

Pamiętam również inną sytuację: zatelefonowała do 

mnie pielęgniarka z prośbą o to, abym przyszedł na 

oddział, bo jest tu pacjent, który twierdzi, że umrze  

w najbliższym czasie i bardzo prosi o posługę kapłana. 

Przyznam, że podszedłem do tego bardzo sceptycznie, 

ale oczywiście udałem się na oddział. Udzieliłem temu 

panu sakramentów, a on utrzymywał do końca naszego 

spotkania, że jest przekonany o swojej rychłej śmierci, 

choć mówiłem mu, że przecież jest po udanej operacji  

i w coraz lepszej kondycji. Gdy później próbowałem się 

dowiedzieć o stan tego pacjenta, to okazało się, że 

faktycznie zmarł nazajutrz po udzieleniu sakramentów.  

Któregoś razu wezwała mnie pewna kobieta do swojego 

męża, który miał nowotwór, ale wyglądało na to, że stan 

się poprawia. Mimo wszystko pan twierdził, że czas na 

niego i prosi o kapłana, bo musi dokonać rachunku ze 

swojego życia i chciałby, aby wysłuchał go ksiądz. 

Okazało się potem, że ten pan kilka dni później 

rzeczywiście odszedł.  



Wydaje się więc, że czasem człowiek ma jakiś rodzaj 

wewnętrznego przeświadczenia – pewnego światła 

mówiącego mu, że śmierć nadchodzi. 

Ale są też ludzie, którzy wypierają myśl o swojej śmierci. 

Twierdzą, że absolutnie nie umrą, że przecież muszą żyć. 

Kiedyś jeden pacjent mówił mi, że musi dokończyć 

układać glazurę w łazience, gdy tylko zostanie wypisany 

ze szpitala. Niestety, kilka godzin później już nie żył. 

Wcześniej jednak, mimo niepewnego stanu zdrowia, 

zupełnie nie myślał śmierci – nie chciał myśleć o takiej 

ewentualności. 

Kiedyś byłem u pacjentki, której udzieliłem 

sakramentów i która była przygotowana duchowo do 

swojej śmierci, a która zmarła niedługo potem nagle 

podczas rozwiązywania krzyżówki. 

Musimy pamiętać, że człowiek może umrzeć w każdym 

momencie i warto być na to przygotowanym.  

A jak reagują bliscy pacjentów, którzy odchodzą?  

Rozstania są bardzo trudne emocjonalnie, a postawy 

bliskich bardzo różne. Czasem ktoś klęka i odmawia 

modlitwę przy odchodzącej osobie. Ktoś inny z kolei  

w przypływie ogromnych emocji po prostu krzyczy. 

Czasem można zauważyć, że chory czeka, żeby się  

z kimś bliskim pożegnać i dopiero jak się z nim zobaczy, 

pożegna, może przebaczy, czy po prostu weźmie za 

rękę, to dopiero wtedy odchodzi. Zdarzają się nawet 

przebudzenia ze śpiączki lub stanu agonalnego na krótką 



chwilę przed śmiercią, kiedy to pacjent żegna się z tymi, 

którzy są blisko niego i umiera.  

Na pewno spotkał się Ksiądz z osobami, przy których 

brak jest bliskich osób i które są w swojej chorobie  

i umieraniu osamotnione. Myśli Ksiądz, że samotność 

jeszcze bardziej ich zabija? 

Niestety, niektórzy ludzie są bardzo osamotnieni  

w momencie swojej śmierci. W szpitalu nikt ich nie 

odwiedza. Zdarza się, że odchodząc, kogoś wołają albo 

też proszą, żeby podać im rękę, ale nie ma przy nich 

nikogo z bliskich. Musimy pamiętać, że człowiek jest 

stworzony z miłości dla miłości i ta miłość jest nam 

potrzebna nie tylko, kiedy jesteśmy dziećmi, ale również 

kiedy jesteśmy starszymi, często schorowanymi ludźmi. 

Człowiek chce być kochany. Chce wiedzieć, że ktoś  

o nim pamięta; chce czuć obecność, czy chociażby 

doświadczyć zwykłego gestu podania dłoni w chwili 

śmierci. Czasem zdarza się, że rodzina stoi przy osobie 

umierającej, ale boi się ją dotknąć. Warto, żeby był 

wtedy ktoś, kto powie, żeby wziąć tego chorego za rękę. 

Obecność drugiego człowieka przy chorym jest zawsze 

wskazana – to jest również terapia. Ważne jest, żeby 

traktować to jako wyraz miłości, a nie tylko jako 

obowiązek. Kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie, że 

przez całe życie należy pracować nad relacjami w taki 

sposób, aby na starość nie zabrakło tych, którzy będą 

nam towarzyszyć zarówno podczas naszej choroby, jak  

i w momencie odchodzenia. 



Jak wygląda codzienność posługiwania kapłana  

w szpitalu? Jak tacy szpitalni duszpasterze są odbierani 

przez personel, a jak przez pacjentów? 

Służymy przede wszystkim obecnością rozumianą 

zarówno jako szafowanie sakramentami, jak  

i obecnością zwyczajną, ludzką. Muszę powiedzieć, że ta 

posługa wielu ludziom przynosi ogromną ulgę i pomoc. 

Bywa, że ktoś bardzo dziękuje, że pojawił się akurat 

kapłan na korytarzu ich oddziału czy też w sali, w której 

leżą. Pacjenci chętnie korzystają zarówno  

z sakramentów, jak i ze zwyczajnej rozmowy czy też 

błogosławieństwa lub wsparcia modlitewnego. Często 

chcą po prostu się wypowiedzieć, mówić  

o doświadczeniu swojej choroby, o trudnościach, 

samotności… Taka rozmowa z kapelanem jest również 

terapeutyczna. Musi być ktoś taki, kto ich odwiedzi, 

wysłucha, pocieszy i duchowo umocni. Również 

personel medyczny potrzebuje umocnienia duchowego. 

Wielu lekarzy czy też pielęgniarek mówi wprost, że 

bardzo się cieszy z obecności kapelana. Wymieniamy ze 

sobą dobre słowa i często wzajemnie się za siebie 

modlimy. 

Czy zdarzają się sytuacje wrogości w stosunku do 

kapelanów? 

Bywają trudne spotkania z pacjentami. Często jednak 

negatywne emocje później się wyciszają i po jakimś 

czasie osoby te pragną przyjąć sakramenty, czy po 

prostu porozmawiać. Emocje u pacjentów są zmienne. 

Szczególnie na początku choroby i pobytu w szpitalu  



 

one mogą być negatywne. Później jednak, kiedy te 

osoby wejdą już w atmosferę szpitala, obniży się poziom 

stresu i zmniejszy się pewne napięcie, to ich postawa się 

zmienia. Wszystko na pewno zależy też od kondycji 

zdrowotnej, a szczególnie od odczuwanego bólu, czy też 

otrzymania dobrych albo złych wiadomości o stanie 

zdrowia. Jako kapelan na co dzień przebywający  

w szpitalu zdaję sobie sprawę, że wszystko może być  

z trudnością przeżywane przez pacjentów. Jeśli zdarzają 

się jakieś nieprzyjemne sytuacje, to takiej osobie życzę 

po prostu zdrowia i odchodzę, żeby nie doprowadzać do 

jakiegoś niepotrzebnego napięcia. 

Czy posługa duszpasterska zmieniła się w czasach 

COVID? 

Przede wszystkim chciałbym jasno podkreślić, że ona 

jest – nie zniknęła. Dokładamy starań, aby duchowo 

zaopiekować się chorymi. Natomiast, jak to w życiu, 

bywają problemy i trzeba je na bieżąco rozwiązywać. 

Zdarza się, że w szpitalu jest jeden kapelan, który 

zachoruje na COVID lub musi odbyć kwarantannę i nie 

ma go kto zastąpić. Taki stan może trwać przez dwa lub 

trzy tygodnie, kiedy to mamy do czynienia z brakiem 

opieki duszpasterskiej. Zawsze na bieżąco rozwiązujemy 

takie problemy. Zapewniam jednak, że opieka 

duszpasterska w szpitalach w czasach pandemii wciąż 

jest obecna. 

 

 



Spotyka się Ksiądz z dużą dozą cierpienia wśród ciężko 

chorych lub umierających pacjentów.  Jedni powiedzą, 

że cierpienie uszlachetnia, a drudzy z kolei, że nawet  

w jakiś sposób upokarza. Jak Ksiądz patrzy na te 

sprawy? 

Na pewno nie sprowadzałbym kwestii cierpienia do 

powtarzanych często sformułowań, czy też powiedzeń. 

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ostatecznie 

cierpienie jest tajemnicą. Na pewno też należy do niego 

podchodzić bardzo indywidualnie – trzeba widzieć tę 

osobę, która akurat cierpi. Często powtarzam, że jeśli 

cierpienie ma sens, to dlatego, że uczy miłości. 

Cierpienie jest po to w świecie, by wyzwalało miłość.  

Dziękuję serdecznie za rozmowę. 

 

Z księdzem Arkadiuszem Zawistowskim,  

Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia,  

na co dzień posługującym w Szpitalu Bródnowskim  

w Warszawie, rozmawiał Piotr Ziemecki. 
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Czas płynie szybciej, niż nam się wydaje. Z roku na rok mamy w telefonie 

coraz więcej numerów, których właściciele już nigdy nie podniosą 

słuchawki. Mamy też coraz dłuższe listy planów, których nigdy nie 

zrealizujemy. Jednak dopiero w listopadzie, na grobie bliskich zmarłych 

ta myśl materializuje się ze zdwojoną siłą. Często to cmentarz  

i świadomość upływającego czasu są dla nas największą motywacją do 

dokonywania zmian. Mówi się nawet, że prawdziwe życie zaczyna się 

dopiero wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że mamy je tylko jedno. 

Każdy z nas niezależnie od wyznawanych poglądów zostanie 

skonfrontowany z tą samą nieodwracalną rzeczywistością. Być może 

uważasz, że po śmierci nie ma nic, albo liczysz na reinkarnację. Może być 

też tak, że to katolicka teologia, w której jest piekło, niebo, czyścieć  

i nieśmiertelna dusza, jest ci szczególnie bliska. W każdym z tych 

przypadków staniesz oko w oko ze śmiercią. Wtedy jedni z nas się 

zachwycą, inni zdziwią, kolejni przerażą, a jeszcze inni zasmucą  

i westchną z rezygnacją, że żyliby zupełnie inaczej, gdyby wiedzieli, co 

ich czeka… 

Jest taka wiedza, którą lepiej poznać wcześniej niż później i taka, którą 

przyjąć jest najłatwiej wtedy, gdy nie spodziewamy się szybko z niej 

skorzystać. Do tego rodzaju wiedzy zalicza się teologia czyśćca. 

Niezależnie od tego czy ją zaakceptujesz czy nie, to warto się z nią 

zapoznać, żeby potem nie być zdziwionym, gdy już będzie naprawdę za 

późno.   

My katolicy wierzymy, że śmierć jest początkiem prawdziwego życia. 

Takiego, do którego w niedoskonały sposób próbujemy mniej lub 

bardziej świadomie przygotować się tutaj na ziemi. Wierzymy, że skoro 

Jezus odkupił nas poprzez swoja Mękę i Krzyż, to nasza dusza jest 

nieśmiertelna. Dobrze, skoro tak, to co takiego czeka nas po drugiej 

stronie życia?  



Dzisiaj o niebie i piekle mówi się rzadko, a o czyśćcu jeszcze rzadziej – 

szkoda. Myślę, że gdybyśmy naprawdę zdawali sobie sprawę z istnienia 

czyśćca i tego, jak wygląda życie po śmierci, to inaczej 

wykorzystywalibyśmy czas, który otrzymaliśmy tutaj na ziemi.  

W teorii czyściec (z jęz. łacińskiego: purgatorium) występuje tylko  

w teologii katolickiej. Dzisiejsi teologowie najczęściej skłaniają się ku 

stwierdzeniu, że czyściec jest zarówno stanem (w jakim dusza przeżywa 

oczyszczenia) jak i miejscem (w którym je przeżywa). Nie zmienia to 

jednak faktu, że Kościół nie wypowiada się co do natury czyśćca. 

Stwierdza jedynie, że taka rzeczywistość istnieje i oczyszczającym się 

tam zmarłym możemy spieszyć z duchową pomocą1.  

W Biblii słowo czyściec nie pada wprost, ale w Starym Testamencie  

w Drugiej Księdze Machabejskiej jest wzmianka o składaniu ofiar za 

zmarłych w celu ich oczyszczenia z grzechu. Z kolei w Ewangelii według 

św. Mateusza znajdziemy przestrogę mówiącą, że grzechy przeciwko 

Duchowi Świętemu nie zostaną odpuszczone nawet w przyszłym życiu, 

co wskazuje na możliwość oczyszczania się nawet po śmierci  

z niektórych win2.  

Czyściec jako część Kościoła Chrystusowego będąca Kościołem 

Cierpiącym wraz z Kościołem Pielgrzymującym/Walczącym oraz 

Kościołem Chwalebnym stanowi Mistyczne Ciało Chrystusa. Jesteśmy 

ze sobą trwale złączeni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem 

Chrystusa. To w Bogu możliwe jest wzajemne obdarowywanie się 

między żyjącymi na ziemi i żyjącymi w wieczności, a nasza doczesność 

ma swoje trwałe odniesienia w wieczności3. 

Nie da się ukryć, że znacząca większość bardziej precyzyjnych informacji 

o czyśćcu pochodzi z objawień świętych i mistyków. Objawienia 

prywatne nie są jednak dogmatem wiary katolickiej. Można w nie 

wierzyć (gdy są zgodne z nauczaniem Kościoła), jednak wiara w nie  

nie jest konieczna do zbawienia. Św. Paweł napisał:  

 
1 Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Lumen gentium, s. 49-50.   
2 Katechizm Kościoła Katolickiego, paragrafy 1030-1032. 
3 H.U von Balthasar, Teodramatyka, IV cz.2 



„Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko 

badajcie a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego 

co ma choćby pozór zła.”  

(1Tes 5, 19-22) 

 

Warto zapoznać się z objawieniami prywatnymi, jednak należy 

podchodzić do nich bardzo ostrożnie, bo zarówno zbyt szybkie ich 

przekreślenie, jak i zbyt dosłowne ich traktowanie może mieć 

konsekwencje w odrzuceniu nauki o wieczności.  

Świętych i mistyków, którzy byli blisko czyśćca jest wielu. Do najbardziej 

znanych zaliczyć można: św. Brygidę Szwedzką, św. Mechtyldę,  

bł. Katarzynę Emmerich, św. Stanisława Papczyńskiego, św. o. Pio,  

św. s. Faustynę, Fullę Horak (1909-1993), Marię Simmę (1915-2004), 

Natuzzę Evolo (1924-2009) i wielu, wielu innych. 

Objawiania mistyków są zgodne co do tego, że po śmierci to nie Bóg 

wysyła duszę do piekła, czyśćca, czy nieba. To dusza doznaje poznania 

całego swojego życia w świetle Bożej sprawiedliwości i sama udaje się 

w miejsce, na które zapracowała. Istnienie czyśćca w tym kontekście jest 

wyrazem miłości Boga do człowieka, ponieważ pozwala duszom 

przygotować się na spotkanie z Bogiem mimo tego, że nie zrobiły tego 

wystarczająco dobrze na ziemi (celem życia człowieka na ziemi jest nic 

innego, jak przygotowanie na spotkanie z Bogiem).  

Dusze czyśćcowe, według przekazów, w trakcie swojego oczyszczenia 

cierpią szczególnie z tego powodu, że nie mogą oglądać Boga. Pali je 

ogień straszliwej tęsknoty. Dodatkowo oczyszczają się z grzechów, 

którymi najczęściej grzeszyły na ziemi i nieustannie się modlą, nie mogąc 

tą modlitwą w żaden sposób już sobie samym pomóc. Relacje mistyków 

są zgodne co do tego, że ogień czyśćcowy nie jest możliwy do 

porównania z żadnym ziemskim cierpieniem, a i czas w czyśćcu płynie  

w sposób, którego nie potrafimy pojąć tutaj na ziemi.  

 

 



Ojciec Dolindo pisze, że:  

„dusza czyśćcowa wciąż trwa w pielgrzymce i pozostaje jeszcze  

w czasie. Oczekuje na swój błogosławiony dzień, w którym 

odnajdzie wieczność w chwale i pełnym zjednoczeniu z Bogiem. 

Właśnie dlatego czyściec jeszcze trwa w czasie, a oczyszczenie 

liczy się w czasie.” 

 

Maria Simma twierdziła, że przeciętnie dusze czyśćcowe cierpią ok 40 

ziemskich lat, nim przejdą do nieba. Kilkadziesiąt lat, jako przeciętny czas 

trwania cierpień czyśćcowych, podają w swoich zapiskach również 

Natuzza Evolo oraz s. Maria od Krzyża. Inna mistyczka Anna Maria 

Lidmayr pisze, że gdyby chcieć porównać godzinę cierpień czyśćcowych 

to byłby to odpowiednik 20 ziemskich lat.  Niektóre dusze, będą 

pokutować w czyśćcu do końca świata, są w nim i takie, które pokutują 

od setek lat (do Marii Simmy przychodziły dusze zmarłych w roku 555, 

1660, czy 1740). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dusza czyśćcowa jest duszą zbawioną, jedynie oczekującą na przejście 

do nieba. Oznacza to, że może modlić się i wstawiać za żyjącymi tak, jak 

inni święci w niebie (wiara w świętych obcowanie). Dusze czyśćcowe nie 

mogą uczynić niczego, by sobie samym pomóc i skrócić swoje własne 

czyśćcowe cierpienie. Jedynie Łaska Boga pozwala tylko niektórym  

z nich w sposób „fizyczny” o sobie przypomnieć, czy to właśnie 

mistykom czy bliskim osobom z rodziny. Wyłącznie modlitwa żyjących 

może wspomóc zmarłych poddanych oczyszczeniu w szybszym ich 

wejściu do nieba, z tego właśnie powodu nie powinniśmy o tym 

zapominać.  Najskuteczniejszą formą modlitwy jest oczywiście Msza 

Święta w intencji zmarłego. W Kościele Katolickim jest zwyczaj 

odprawiania 30 Mszy gregoriańskich (dzień po dniu) w intencji zmarłego 

(najlepiej zaraz po śmierci, ale może być i później) – forma ta wzięła się 

z widzenia, które miał papież Grzegorz Wielki. Warte polecenia i bardzo 

skuteczne są również tzw. modlitwy św. Brygidy w intencji dusz 

czyśćcowych (według przekazów podyktowane jej przez samego 

Jezusa). W intencji zmarłego można odmawiać też różne inne modlitwy: 

wypominki, różaniec, koronkę, litanię, można w ich intencji pokutować, 

ofiarowywać dobre uczynki, nawiedzać cmentarze czy zdobywać 

odpusty. 

Modlitwa jest ważna nie tylko po śmierci, ale również w trakcie 

umierania. Wtedy, gdy człowiek umiera, toczy się o jego duszę 

największa walka. Już św. Alfons Maria de Liguori w Przygotowaniu do 

Śmierci pisze, że człowiek w chwili śmierci bardzo często się boi i strach 

ten jest działaniem Szatana, który chce, żeby dusza zwątpiła w Boże 

Miłosierdzie, nie skruszyła się i nie poprosiła pokornie o wybaczenie  

w tym decydującym momencie przejścia na drugą stronę. Moc modlitwy, 

za osobę konającą jest ogromna. Bardzo ciekawym przykładem jest tutaj 

św. s. Faustyna Kowalska. W jej dzienniczku pod datą 12 maja 1935 roku 

znajdziemy opis walki o duszę pewnego człowieka podczas jego śmierci. 

Niektórzy historycy (wspominając opinię spowiednika s. Faustyny,  

ks. Sopoćko) identyfikują tę postać z Józefem Piłsudskim, ponieważ 

zarówno data jak i opis duszy mogłyby wskazywać, że to on został wtedy 

uratowany od wiecznego potępienia.  



„Dopiero po przejściu do wieczności zyskasz pełną świadomość tego, co 

zrobiłeś ze swoim czasem w ciągu życia, ze wszystkimi latami, dniami  

i godzinami, oraz co mogłeś z nimi zrobić. Zobaczysz wszystkie stracone 

w ciągu życia okazje, aby wnieść dobro we wszystko, a już po przejściu 

do wieczności będzie za późno, by z tych okazji skorzystać. […] 

Bóg daje ci czas, abyś robił postępy duchowe. Człowiek przechodzi 

przez życie tylko raz, nie ma drugiego życia. Czas jest kosztowny i krótki, 

nie wróci się. […] We wszystkim szukaj spełnienia woli Bożej. Nie zbaczaj, 

nawet jeśli cały czas popełniasz błędy. Istotne jest powstawanie za 

każdym razem, aby zacząć od nowa. Błądzenie jest rzeczą ludzką, 

powstawanie od nowa jest uświęcone, podczas gdy pozostawanie  

w grzechu pochodzi od Diabła. Przyznaj pokornie, że jesteś grzeszny, ale 

nie rozpaczaj, gdy upadasz po raz kolejny, ponieważ Chrystus umarł na 

Krzyżu po to, abyśmy mogli cały czas powstawać”4.  ▪ 

 

 

 

Artykuł wykorzystuje fragmenty Kwartalnika „Do Domu Ojca” Wydawanego przez 

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Duszom Czyścowym – [oznaczenie numeru: rok XX 

nr 1 (77) I-III 2020] 

 

 

 

 

 
4 Uwolnijcie nas stąd! O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz, s. 233-234. 



CZY W NIEBIE ISTNIEJĄ 

MAŁŻEŃSTWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przysięga małżeńska nie pozostawia wątpliwości – technicznie rzecz biorąc, 

związek z chwilą śmierci męża albo żony kończy się, mało tego – niewykluczone 

jest nawet ponowne wejście w związek małżeński, bo węzeł niejako rozwiązuje 

się. Sakrament małżeństwa jest nastawiony na zbawienie drugiego człowieka 

poprzez służbę innym – również zbawienie osobiste (KKK 1534). Można zatem 

stwierdzić, że w momencie śmierci ta część misji dobiega końca – pozostały 

przy życiu współmałżonek może jedynie mieć nadzieję, że kształt małżeńskiego 

współżycia na przestrzeni wspólnych lat faktycznie przyczynił się do zbawienia 

ukochanej czy ukochanego. Ponadto, może ofiarować nieustanną modlitwę za 

duszę swojej najbliższej osoby. Kobieta i mężczyzna, wiążąc się ze sobą na 

drodze sakramentu, tworzą komunię życia, jedność, wspólnotę skierowaną na 

dobro małżonków oraz prokreację (KKK 1601). W niebie nie będziemy się już 

rozmnażać, zatem funkcja prokreacyjna „po drugiej stronie” również odpada  

z równania – jej realizacja jest możliwa i potrzebna jedynie w rzeczywistości 

ziemskiej. Wygląda zatem na to, że właściwie małżeństwo jako instytucja nie 

jest nam już w niebie do niczego potrzebne. Ponadto, z chwilą śmierci kończy 

się jedynie sam związek, a nie miłość – patrząc na to z tej perspektywy, śmierć 



w niczym nie przeszkadza, ponieważ istota każdej relacji – i międzyludzkiej,  

i między Bogiem a człowiekiem, może nadal swobodnie się rozwijać, a wręcz – 

dopiero wtedy, w niebie, może rozwijać się w pełni. 

Małżeńską zagwozdkę postawili przed Jezusem Chrystusem także saduceusze, 

usiłując zaprzeczyć istnieniu zmartwychwstania. Przedstawili mu kazus kobiety, 

która po śmierci męża stawała się żoną jego rodzonego brata. W taki sposób 

związała się węzłem małżeńskim z każdym z siedmiu braci po kolei – 

saduceusze pytali z nieukrywaną pogardą, kto w takim układzie będzie mężem 

tej kobiety, gdy powstaną z martwych. Nie było to pytanie pozbawione sensu, 

bo tego rodzaju sytuacja mogła się zdarzyć naprawdę. Zwyczaj ten wynikał  

z prawa małżeństwa lewirackiego, które stanowiło, że jeżeli mężczyzna umierał, 

nie pozostawiwszy po sobie syna, wdowę po nim powinien poślubić jego brat. 

Celem takiego działania było zapewnienie ciągłości linii rodowej zmarłego. 

Chrystus wypowiedział wtedy jedno zdanie, które jest kluczem do zrozumienia 

losów małżeństwa po śmierci: 

„Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani 

mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani 

żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.”  

(Mk 12, 24-25) 

 

Co to może oznaczać? W Liście do Hebrajczyków czytamy, że aniołowie są 

„duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają 

posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14). Celem, rdzeniem ich istnienia jest służba. Żyją 

w idealnej miłości i przyjaźni, cieszą się wzajemną bliskością realizowaną  

w świetle Bożej obecności. Właśnie taka rzeczywistość ma być naszym 

udziałem po śmierci, dlatego też małżeństwo nie jest już tam potrzebne – 

będziemy w stanie budować relacje o wiele doskonalsze. 

Istotę i znaczenie sakramentalnego małżeństwa na drodze do zbawienia 

pomaga zrozumieć przepiękne świadectwo błogosławionych Marii i Alojzego 

Quatrocchich, pierwszej beatyfikowanej pary małżeńskiej w historii Kościoła. 

Żyli na przełomie XIX i XX wieku. Zarówno w budowaniu swojej relacji, jak  

i trosce o rodzinę oraz wychowywaniu dzieci nieustannie powierzali się Bożej 

opiece i miłosierdziu. Napisali wiele tekstów, w których wyrażali głęboką 

potrzebę przeżywania razem nie tylko doczesności, ale również wieczności. Ich 

przemyślenia i refleksje nabrały bardzo realnego charakteru po śmierci 

Alojzego. Błogosławiona Maria pisała wtedy:  



„Byliśmy jedną wielką bryłą skalną, jednolitą, bo utworzoną  

z jednego materiału. Nigdy tak wyraźnie nie ujrzałam 

chrześcijańskiego małżeństwa w postaci jednolitego głazu, jak 

wówczas, gdy wynoszono z domu martwe ciało Alojzego.” 

W takich słowach biblijne sformułowanie „domu na skale” nabiera zupełnie 

innego, głębszego znaczenia.  

„Straciłam odłamek skalnej bryły, którą razem tworzyliśmy. Ten 

jednolity głaz był chciany przez Boga i uświęcony przez sakrament 

małżeństwa, stworzony i uformowany przez wzajemne zrozumienie 

i miłość. To miłość sprawiła, że stał się niepodzielny, niemożliwy do 

rozbicia.”  

Maria także głęboko wierzyła w to, że jej mąż po śmierci jest stale obecny w jej 

codzienności. Pisała:  

„Ufam, że Pan Bóg pozwoli nam kiedyś połączyć się w swoim 

Królestwie w niebie, razem zanurzyć się w tym samym oceanie 

wiekuistego światła i miłości, w ogniu wiekuistej prawdy. Będziemy 

tam wszyscy razem, na zawsze.”  

Święty Jan Paweł II mówił o nich, że rozdzieleni przez śmierć, obecnie są 

jednością z Chrystusem w niebie.  

Zdaje się, że właśnie w tych słowach zamknięta jest istota tego, co  

z małżeństwami stanie się po śmierci. W swojej ziemskiej formie przestaną 

istnieć, tracą przecież rację bytu, ale miłość stanowiąca ich fundament nigdy 

nie ustanie, a jej prawdziwa i pełna realizacja czeka na nas w niebie. Tylko tam 

ma szansę realizować się najdoskonalej. Nie będziemy już mężem i żoną, ale to 

nie będzie miało żadnego znaczenia – śmierć, która doprowadzi nas do 

wiekuistego przebywania z Bogiem, uzdolni nas do czegoś znacznie większego. 

Nierozerwalność małżeńskiej więzi, która jest istotą sakramentu, w końcu 

urzeczywistni się prawdziwie, bo nie będzie już wisieć nad nami widmo  

śmierci, a przed nami rozciągnie się perspektywa wieczności przeżywanej  

w najprawdziwszej Bożej obecności. Wszelkie nasze ziemskie, nieudolne próby 

kochania okażą się niczym w porównaniu do tego, jak doskonale nauczymy się 

kochać, kiedy z bliska dane nam będzie podziwiać Bożą miłość. ▪ 

 



PRAWDY O ŻYCIU, KTÓRE 

POZNASZ Z KSIĘGI KOHELETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















▪

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ŚMIERCI I ZBAWIENIU  

MYŚL ZA MŁODU 
PIOTR ZIEMECKI 



Młodość to czas, w którym w sposób szczególny 

powinniśmy myśleć o dążeniu do zbawienia naszej 

duszy. Paradoksalnie, jest to okres, w którym warto 

nieustannie zastanawiać się nad śmiercią – nad 

przejściem od świata doczesnego do życia wiecznego. 

Wszystko dlatego, że to właśnie w czasie naszej 

młodości podejmujemy decyzje, które będą wpływały 

na całe nasze dalsze życie, a tym samym – nasze 

zbawienie.  

Kościół jasno przypomina nam w Katechizmie o charakterze czasu, który 

został nam dany do przeżycia tu na ziemi: 

„Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu 

łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by 

realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by 

decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu […]” 
[KKK, par. 1013] 

 

Fragment tego czasu łaski i miłosierdzia, jakim jest młodość, to okres 

charakteryzujący się szeregiem szczególnych okoliczności, w których 

podejmujemy decyzje wpływające na całe nasze dalsze życie.  

Właściwie do każdego przykazania Dekalogu jesteśmy w stanie 

przyporządkować jakąś okoliczność, w której to właśnie w okresie 

młodości toczy się ogromna (jeśli nie największa) walka o zbawienie 

naszej duszy. Przyjrzyjmy się chociażby trzem wybranym częściom 

Dekalogu: przykazaniu pierwszemu i trzeciemu, przykazaniu czwartemu 

oraz przykazaniu szóstemu.  

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną oraz Pamiętaj, abyś dzień 

święty święcił, to przykazania szczególnie ważne w formacji młodych 

ludzi. Ileż to razy słyszymy, że to właśnie wśród ludzi młodych następuje 

obecnie największa sekularyzacja. Nasi rówieśnicy podejmują decyzję  



o odejściu z Kościoła, a często towarzyszy temu nawet utrata wiary  

w Pana Boga. Złamanie tak fundamentalnych i wpływających na nasze 

życie duchowe zasad, określonych w pierwszym i trzecim przykazaniu, 

ma szczególnie tragiczne konsekwencje, gdy dokonywane jest w okresie 

naszej młodości. Być może niektórym wydaje się, że będąc osobą młodą, 

można spróbować żyć z dala od Kościoła i Pana Boga, a z racji 

perspektywy długiego życia (średnia długość życia z roku na rok się 

wydłuża) zawsze będzie można kiedyś powrócić, gdy zaistnieje taka 

potrzeba. Po co modlić się o zdrowie, gdy jestem młodym człowiekiem 

bez poważniejszych chorób? Po co modlić się za zmarłych, skoro 

większość najbliższych mi osób żyje? Wreszcie – po co myśleć o śmierci, 

skoro mam 18, a może 25 lat i mam przed sobą jeszcze trzy lub cztery 

razy tyle lat życia? Pan Bóg ze swoimi przykazaniami i swoim Kościołem 

może przeszkadzać w chwytaniu przyjemności każdego dnia  

i w korzystaniu w pełni z naszej młodości… Niestety takie myślenie 

okazuje się być niezwykle zgubne. Decyzja o odejściu z Kościoła za 

młodu, w przytłaczającej większości przypadków definiuje całe nasze 

dalsze życie. Czym innym bowiem jest otwarcie Kościoła na przyjęcie 

zawsze i wszędzie nawet największego skruszonego grzesznika, a czym 

innym nasze możliwości duchowe i psychiczne, aby powrócić do miejsca, 

które uznaliśmy za niepotrzebne kilkadziesiąt lat temu, w okresie naszej 

młodości. Dojrzałej osobie, która opuściła Pana Boga w wieku 

nastoletnim, nie będzie często do czego wracać. Nie dlatego, że Kościół 

zamknął się na takich ludzi, ale dlatego, że żyjąc przez dziesiątki lat z dala 

od Pana Boga, bez względu na życiowe doświadczenia, może ona nie 

potrafić już odkryć głębi, która tkwi w przynależności do Kościoła. Nie 

oznacza to rzecz jasna, że nie mają miejsca nawrócenia ludzi w średnim 

wieku, czy nawet osób znajdujących się już na łożu śmierci. Jednak 

najczęściej towarzyszą temu ogromne przełomy życiowe spowodowane 

najistotniejszymi (często tragicznymi) wydarzeniami z życia. Śmierć 

bliskiej osoby, utrata wzroku, zapadnięcie na nieuleczalną chorobę… - 

wszystkie te okoliczności mogą zwrócić nas ponownie do Pana Boga, 

nawet po wielu latach nieobecności w Jego Kościele. Co jednak z tym 

całym czasem, który minął i już nie powróci? Błędy naszej młodości 

możemy wtedy już tylko (i aż) pozostawić miłosierdziu Bożemu. Czas 

dany nam tu na ziemi przez Pana Boga przemija bowiem bezpowrotnie. 



Otwarci na Boże miłosierdzie nie zapominajmy więc o konsekwencjach 

naszych działań. Już Apostoł Paweł podpowiada przecież, że:  

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.”  
(1 Kor 6, 12) 

 

Czcij ojca swego i matkę swoją to kolejne z Bożych przykazań, których 

istota realizuje się przede wszystkim w młodości naszego życia. 

Spoglądając na roczniki statystyczne można dojść do wniosku, że 

znaczna część z nas spędzi ze swoimi rodzicami zaledwie około połowy 

swojego życia. Warto jednak zwrócić uwagę, że tylko połowa z tej 

połowy to okres, w którym realnie będziemy z nimi przebywali na co 

dzień. O ile zatem szacunek i cześć należą się ojcu i matce przez całe ich 

życie, o tyle realnie, to właśnie okres naszej młodości jest tym 

szczególnym momentem, który zaważy na podejściu do naszych 

rodziców przez następne lata, a nawet na całym naszym życiu. 

Zostawiając nieco na boku problematykę naturalnego buntu 

młodzieńczego w wieku nastoletnim, to właśnie czas naszej młodości 

jest okresem posłuszeństwa i największej potrzeby okazywania 

szacunku swoim rodzicom. Bardzo znamienne w tym kontekście jest 

rozwinięcie tego przykazania, które znajdziemy chociażby w Księdze 

Powtórzonego Prawa: 

„Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, 

abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi,  

którą ci daje Pan, Bóg twój.”  
(Pwt 5, 16) 

Zamysł Pana Boga w stosunku do tego przykazania, w omawianym tutaj 

kontekście, może polegać zatem na tym, że cześć oddawana swoim 

rodzicom w okresie młodości, jest swego rodzaju warunkiem długiego 

życia, w którym będzie nam się powodziło. Jakkolwiek rzeczywista 

realizacja czwartego przykazania Dekalogu napotyka wiele trudności 

(czasem nawet z winy samych rodziców), tak jego wypełnianie – choćby 

tylko z powodu wpływu na dalsze nasze życie – przybiera szczególnego 

znaczenia w okresie młodości. 



Ostatnie ze wskazanych wcześniej przykazań, czyli: nie cudzołóż, z całą 

pewnością znajduje się w centrum życia młodego człowieka. Chyba nie 

będzie zbyt daleko idącą tezą powiedzenie, że w dzisiejszym świecie to 

właśnie stosunek młodzieży do tego przykazania jest swego rodzaju 

znakiem rozpoznawczym wyznawanego systemu wartości oraz tym, co 

rzutuje na przyszłe życie i ostatecznie – zbawienie człowieka. 

Biologiczne uwarunkowania powodują, że czystość naszych myśli, słów, 

a szczególnie – uczynków, jest zadaniem kluczowym w okresie naszej 

młodości. Poza Najświętszą Maryją Panną oraz Jezusem Chrystusem  

(w Jego człowieczej naturze), każdy z żyjących ludzi, w swoich 

młodzieńczych latach (bardziej lub mniej; częściej lub rzadziej) tego 

zadania nie wypełnił w sposób zupełny. Jednak w jego wypełnianiu 

niezwykle ważna okazuje się być już sama świadomość grzechu, jak 

również nieustanna chęć powrotu do tego, co dobre, piękne i czyste. 

Warto zatem bardzo dokładnie przyglądać się naszemu postępowaniu  

w tej materii, gdyż często zdarza się, że niezgoda młodych osób na 

całościowe wypełnianie przykazania czystości (a zatem arbitralne 

dopuszczanie jakichś wyjątków), jest przyczyną i początkiem wypierania 

kolejnych zasad wiary i stopniowego oddalania się od Pana Boga i Jego 

Kościoła. Właśnie z tego powodu, stosunek do przykazania nie cudzołóż  

w okresie naszej młodości, ma szczególne znaczenie na drodze do 

zbawienia. Z pewnością troska o czystość myśli, słów i uczynków to 

zadanie na całe nasze życie, ale równocześnie, to właśnie w okresie 

młodości, mamy najwięcej okazji i możliwości do dopuszczania się 

odstępstwa od tej części Prawa Bożego. Pamiętając o tym, miejmy zatem 

na uwadze zarówno naszą drogę, jak i cel, którym jest zbawienie.  

* * * 

Młodość to okres, w którym mamy najwięcej sił i możliwości, które mogą 

prowadzić do ogromnej ilości wyborów dobra albo zła. Świadomość 

przemijania naszego życia, a także myśl o śmierci, powinny nam 

towarzyszyć szczególnie wtedy, gdy w tak znacznej mierze – jak to ma 

miejsce w okresie naszej młodości – kształtujemy fundamenty swojej 

drogi do zbawienia.  

 



Św. Paweł w swoim Liście do Filipian pisze: 

„A zatem, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, 

zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem […] 

Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się 

stali bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże 

pośród narodu zepsutego i przewrotnego.  

Pośród niego jawicie się jako źródła światła w świecie.  

Trzymajcie się mocno Słowa życia […]”  
(Flp 2, 12; 14-16) 

 

Każdy z nas – młodych, musi pamiętać o tym, że zabieganie o własne 

zbawienie nie rozpoczyna się w wieku dojrzałym, czy nawet pod koniec 

naszego życia. Jest wprost przeciwnie. Bojaźń i drżenie, abyśmy  

w momencie śmierci stali się bez zarzutu i bez winy, powinna 

towarzyszyć nam również, a może nawet szczególnie w okresie naszej 

młodości. To właśnie wtedy bowiem podejmujemy najwięcej decyzji 

rzutujących na naszą przyszłość. ▪  

 



JAK WYGLĄDA NIEBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYLI O TYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ANI OKO NIE WIDZIAŁO, ANI UCHO NIE SŁYSZAŁO” 

JAK WYGLĄDA NIEBO?  

DOMINIKA MELLER 



Niebo jest, a w każdym razie powinno być, nagrodą za cały trud, którego 

człowiek doświadcza w ciągu swojej ziemskiej wędrówki. Jednocześnie 

stanowi ono rzeczywistość niemożliwą do wyobrażenia dla zwykłego 

śmiertelnika. Wielu osobom, nawet tym wierzącym i zaznajomionym 

z katolicką nauką o sprawach ostatecznych, myśl o tym co dzieje się z duszą 

po śmierci, wydaje się być niepokojąca, a często napawa wręcz strachem. 

Z drugiej strony, nasze wyobrażenia Raju bywają naiwne i dziecinne. Nie 

można się temu dziwić - są one wytworem ludzkiej wyobraźni, która nawet 

u najbardziej kreatywnych jednostek jest ograniczona. Nasza wizja Nieba 

nigdy nie będzie w pełni zgodna z prawdą, w końcu "ani oko nie widziało, ani 

ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). Warto jednak przynajmniej 

spróbować zgłębić ten temat - dotyczy on bowiem kwestii najważniejszej dla 

każdego z nas. Wsparciem okazać się tu może ogrom wiedzy na ten temat 

zgromadzonej w Kościele na przestrzeni wieków. 

 

 
 

Niebo jest rzeczywistością tak abstrakcyjną, że jakiekolwiek próby jego opisu muszą 

wydać się albo niewystarczająco podniosłe wobec ogromu tajemnicy, z jaką mamy 

do czynienia, albo zbyt patetyczne i kwieciste - dotyczą bowiem pojęć, które bardzo 

trudno odnieść bezpośrednio do ziemskiej rzeczywistości. Spróbujmy najpierw 

prześledzić, co na temat Nieba mówi katechizm Kościoła katolickiego: 

 

Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale 

oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, 

ponieważ widzą Go "takim, jakim jest" (1 J 3, 2), twarzą w twarz. 

 

To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, 

z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane "niebem". 

Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, 

stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.1 

Twarzą w twarz ze Stwórcą 



W innym miejscu KKK czytamy z kolei: 

 

Wierzymy, że wiele dusz, które są zgromadzone w raju z Jezusem i Maryją, 

tworzy Kościół niebieski, gdzie w wiecznym szczęściu widzą Boga takim, 

jakim jest, a także w różnym stopniu i na różny sposób uczestniczą wraz 

z aniołami w sprawowaniu Boskiej władzy przez Chrystusa uwielbionego, 

gdzie wstawiają się za nami oraz wspierają naszą słabość swoją braterską 

troską" (Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 29).2 

 

Teologowie podkreślają, że w życiu wiecznym człowiek osiąga bezpośrednią, 

osobistą relację z Bogiem. W Niebie doświadczamy więc obcowania z pełnią 

Dobroci, Piękna i Prawdy. Zbawiona dusza zostaje przeniknięta przez pełnię Boga - 

Jego bezpośrednią wizję sprawiającą, że Bóg staje się „wszystkim we 

wszystkim”  (por. 1 Kor 15, 28) i wypełnia człowieka całkowicie. Niektórzy nazywają 

to wprost - miłością. Zobaczenie Boga takim, jakim On jest oznacza także 

wyczekiwane spotkanie z kochającym Ojcem, do którego dążyliśmy poprzez każdy 

trud, wątpliwości i cierpienie. Nieodłącznym elementem tego spotkania jest 

odkrycie prawdy dotyczącej sensu naszej ziemskiej wędrówki - przekonanie się, 

jakie było nasze powołanie i w jakim stopniu udało nam się je wypełnić.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niebo opisywane jest też jako stan wiecznego i pełnego szczęścia oraz pełni życia. 

Święty Tomasz z Akwinu uważał, że naturalne pragnienie człowieka zmierza do 

osiągnięcie stałości w szczęściu. Pełnia szczęścia możliwa jest jednak dopiero po 

śmierci - żeby możliwe było trwanie w tym stanie, musi on być bowiem niezmienny 

oraz wieczny. Jednocześnie, doświadczenie tej pełni to o wiele więcej, niż 

zaspokojenie wszelkich ziemskich pragnień, chociaż pragnienia te niejako się 

w niebiańskim szczęściu zawierają: 

 

“Ze szczęśliwości ziemskich, polegających na rozkoszy, bogactwach, 

władzy, godnościach i sławie, [człowiek] ma: zamiast rozkoszy - radość 

z siebie i ze wszystkiego innego; zamiast bogactw - całkowitą 

samowystarczalność jaką zapewniają bogactwa; zamiast władzy - 

wszechmoc; zamiast godności — rządy nad wszystkim; zamiast sławy -

p o d z i w całego stworzenia”.3 

 

Na kartach Biblii Niebo jawi się także jako stan pełnej harmonii, zgody i jedności. 

O ile ziemskie życie naznaczone jest cierpieniem, a skutkami grzechu napiętnowane 

jest nie tylko serce człowieka, ale cały świat przyrody, o tyle rzeczywistość Raju 

wolna jest od wszelkich nieporozumień:  

 

"Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 

będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. 

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą 

legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze 

kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani 

zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością 

Pana, na kształt wód, które przepełniają morze". (Iz 11, 6-9) 

 

 

 

Niektórzy ludzie utożsamiają Niebo z nudą - w końcu, co niby można robić 

w idealnym, wolnym od wszelkich trudności świecie? Wynika to z przyjęcia 

Pełnia twórczości 



naznaczonej ludzkimi ograniczeniami wizji niebiańskiej rzeczywistości zgodnie 

z którą - chociaż życie na Ziemi pełne jest cierpienia - to właśnie pokonywanie 

przeciwności i budowanie pięknych dzieł oraz relacji pomimo przeszkód sprawia, że 

starania człowieka nabierają sensu. Osiągnięcie stanu, w którym wiemy już 

wszystko, nic nam nie grozi i nie mamy już nawet o czym marzyć, oznaczać miałoby 

zatem wieczną stagnację. Inni idą jeszcze dalej i - kpiąc trochę z katolickiej nauki 

o sprawach ostatecznych - wyobrażają sobie, że przebywanie w krainie zbawionych 

oznaczać będzie uczestniczenie w podniosłym, sztywnym i niezbyt porywającym 

nabożeństwie, które na domiar złego nigdy się nie skończy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niebo jest jednak czymś o wiele więcej. Trzeba uświadomić sobie, że żaden 

człowiek nie jest w stanie w ciągu swojego ziemskiego życia zrealizować 

wszystkiego, do czego został powołany. Nie jesteśmy w stanie zrobić większości 

z tego, co moglibyśmy i powinniśmy zrobić, aby stać się takimi, jakimi widzi nas Bóg. 

Wszyscy umieramy niejako w niedokończonej formie. Niebo potrzebne jest zatem 

do tego, abyśmy ukończyli to, co zaczęliśmy budować na Ziemi. Dopiero tam ukaże 

się nasza prawdziwa tożsamość, okaże się, jacy jesteśmy naprawdę. Co więcej, nie 

można zapominać, że jedne z pierwszych słów skierowanych przez Stwórcę do 



Adama i Ewy to: “Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Wyraża się w nich wezwanie 

człowieka do twórczego uczestniczenia w Boskim dziele stworzenia. Istnieje 

przypuszczenie, że nakaz ten nie straci aktualności także po powtórnym przyjściu 

Chrystusa na Ziemię. W Raju podobieństwo człowieka do Boga, które aktualnie 

zniekształcone jest przez konsekwencje grzechu pierworodnego, zrealizuje się 

w pełni. Stwórca jest natomiast istotą niewyobrażalnie kreatywną - wystarczy 

spojrzeć na otaczający nas świat, żeby się o tym przekonać. Niebo będzie więc 

rzeczywistością nieograniczonej niczym kreacji. W krainie zbawionych człowiek 

będzie mógł uczestniczyć w Boskim dziele stworzenia, zniknie bowiem wszystko, 

co w ciągu ziemskiego życia przeszkadzało mu wykorzystać jego twórczy potencjał. 

 

Przekonanie o statycznym charakterze niebiańskiego życia wynikać może również 

z naszego rozumienia treści modlitw, w których wyrażamy pragnienie, aby dusze 

zmarłych zaznały po śmierci wiecznego odpoczynku. Odpoczynek ten nie oznacza 

jednak niekończącego się lenistwa i stagnacji. Zbawiony człowiek doświadczy 

przecież bezpośredniej obecności Boga, który jest źródłem życia i nigdy nie ustaje 

w działaniu. Niebo będzie więc pełne pracy, ale nie takiej, jaką znamy z Ziemi - 

naznaczonej trudem, cierpieniem i zniewoleniem. Będzie to praca przynosząca 

wyłącznie satysfakcję, radość i spełnienie. Zbawiona dusza przebywać będzie więc 

w stanie ciągłego działania połączonego z niezmąconą niczym chęcią do tegoż 

działania i brakiem zmęczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warto również podkreślić, że chociaż w Raju dusza osiągnie stan pewnej stałości - 

życie w krainie zbawionych będzie miało w sobie coś niesamowicie dynamicznego. 

Zachwyt duszy wywoływać będzie nie tylko samo niebiańskie mieszkanie, które Bóg 

uczynił tak pięknym, że zbawiony lud nawet kontemplując je przez całą wieczność, 

nie zazna znużenia. Radością napawać będzie również oglądanie Boga i ciągłe 

odkrywanie Jego istoty, które stanie się naszą pasją i będzie stanowiło źródło 

niewyobrażalnego zadowolenia i satysfakcji. Zbawiona dusza nie będzie pragnęła 

poznawać niczego innego, bowiem właśnie w Bogu odnajdzie ona pełnię. Co więcej, 

człowiek nigdy nie zdoła poznać Boga całkowicie, ale samo poznawanie tak 

doskonałej istoty będzie tak absorbujące, że człowiek nigdy się tym nie znudzi. 

Wszelkie znużenie możliwe jest bowiem jedynie wówczas, kiedy poznajemy za 

pomocą zmysłów i zmęczeniu ulega kierujące nimi ciało oraz intelekt.  

 

 

 

 

Niebo jest opisywane także jako wspólnota zbawionych w komunii „życia i miłości”. 

Jego istotą jest więc wzajemną więź wszystkich dusz, która wyklucza jakąkolwiek 

izolację. Jeżeli bowiem zbawienie to bycie z Chrystusem, jego konsekwencją jest 

również złączenie ze wszystkimi, którzy tworzą Jego Ciało. Niektórzy opisują to 

jeszcze piękniej, mówiąc, że Niebo jest utkane z relacji. W rzeczywistości tej dusza 

doświadcza bowiem otwartości na wszystkie inne zbawione dusze, trwające we 

wzajemnej miłości.   

 

Z jednej strony to bardzo kusząca wizja. Dla wielu oznacza ona nadzieję na 

spotkanie po śmierci z bliskimi - zarówno tymi, którzy towarzyszyli nam w ciągu 

naszej wędrówki na tym świecie, jak i wszystkimi pokoleniami żyjącymi przed nami, 

których nigdy nie mieliśmy okazji poznać. Będzie to relacja pełna miłości, 

pozbawiona wszelkich nieporozumień i błędów w komunikacji. Z drugiej strony, 

przyjmując ziemską perspektywę, trudno wyobrazić sobie, że w Niebie będziemy 

zdolni kochać czystą miłością wszystkich, także osoby, które na Ziemi nas irytowały 

albo boleśnie skrzywdziły. Trzeba jednak pamiętać, że w tej nowej rzeczywistości 

pozbawieni będziemy wszelkich wad, słabości charakteru i skłonności do grzechu, 

które teraz bywają powodem niezgody między ludźmi. Zbawiona dusza zostanie też 

Komunia dusz 



wyzwolona z egoizmu, który tu na Ziemi bywa czasami powodem niepokoju, że 

wtopienie własnego „ja” w Ciało Chrystusa oraz pełne oddanie się Bogu i innym 

duszom oznaczać będzie utratę naszej tożsamości. Taki lęk jest bezzasadny - życie 

w Niebie będzie oznaczać pełnię obfitości, nie ma więc żadnych obaw, że czegoś 

nam tam zabraknie.  

 

 

 

 

W kontekście wspomnianych wyżej obaw warto przywołać słowa Benedykta XVI, 

który w swoim dziele “Śmierć i życie wieczne” stworzonym jeszcze przed 

uzyskaniem godności kardynalskiej pisał, że to złączenie z całą wspólnotą 

zbawionych nie będzie oznaczać utraty własnej jaźni, ale oczyszczenie jej, a przez 

to pełne rozwinięcie jej najwyższych możliwości. Niebo będzie więc dla każdego 

niebem indywidualnym: 

 

“Każdy ogląda Boga na swój sposób, każdego obdarza Pełnia swoją miłością 

jako istotę jedyną i niepowtarzalną: „Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam 

mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna 

oprócz tego, kto je otrzymuje” (Ap 2,17b). Stąd jest rzeczą zrozumiałą, że 

Nowy Testament (tak jak cała Tradycja) nazywa niebo „nagrodą”. Jest ono 

bowiem zawsze odpowiedzią na tę właśnie drogę, t o właśnie życie tego 

właśnie człowieka, ze wszystkim, co w życiu przecierpiał i zdziałał. Niemniej 

jest niebo całkowicie łaską — łaską miłości darowanej człowiekowi przez 

Boga”.4 

 

Chociaż więc w Niebie zapanuje komunia zbawionych, będzie w nim również 

pozostawiona przestrzeń wyłącznie dla mnie i Boga. Ta perspektywa ma wielkie 

znaczenie dla człowieka żyjącego tu i teraz, mierzącego się na co dzień 

z najróżniejszymi przeciwnościami - pozwala bowiem lepiej zrozumieć znaczenie 

naszej ziemskiej wędrówki. Dzięki takiemu spojrzeniu absolutnie każde nasze 

przeżycie, każde cierpienie i każde doświadczenie nabiera jeszcze większego sensu. 

Często mamy bowiem poczucie, że musimy coś po sobie na Ziemi pozostawić, dać 

Biały kamyk i nowe imię 



poznać się jak największej liczbie ludzi czy też przekazać swoje myśli całemu światu. 

Tymczasem wszystko to ma znaczenie podrzędne. Okazuje się bowiem, że nawet 

kiedy doskonalimy naszą duszę najdrobniejszym gestem, kiedy cierpimy 

w samotności, albo czujemy się opuszczeni przez cały świat, możemy budować 

naszą prywatną relację z Bogiem. W relacji ten odbita będzie cała nasza historia 

życiowa. Bóg w Niebie obdarzy nad naszą indywidualną pełnią, a z tej pełni czerpać 

będzie cała rzesza zbawionych. ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Katechizm Kościoła Katolickiego, tekst polski: Poznań 2009, poz. 1023-1024; 
2 Tamże, poz. 1053; 
3 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I, q. 26, a.4, co. 26; 
4 Joseph Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 

1985. 



Ars bene moriendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Hrabia Roland leży pod sosną. Ku Hiszpanii obrócił twarz. Wiele rzeczy 

przychodzi mu na pamięć: tyle ziem, które zdobył dzielny rycerz, i słodka 

Francja, i krewniacy, i Karol Wielki, jego pan, który go wychował. Płacze i 

wzdycha, nie może się wstrzymać(...). Ofiarował Bogu swą prawą rękawicę, 

święty Gabriel wziął ją z jego dłoni. Opuścił głowę na ramię; doszedł ze 

złożonymi rękami swego końca. Bóg zsyła mu swego anioła Cherubina i 

świętego Michała Opiekuna; z nimi przyszedł i święty Gabriel. Niosą duszę 

hrabiego do raju5.” 

 

Spora część z Was zetknęła się zapewne podczas nauki w szkole średniej  

z „Pieśnią o Rolandzie” i motywem „sztuki dobrego umierania” określanym 

łacińskim terminem „ars bene moriendi” (lub krócej - ars moriendi). Powszechny 

w późnośredniowiecznej filozofii wątek idealnego przejścia z życia doczesnego 

w wieczność miał ogromny udział w kształtowaniu codziennego postępowania 

reprezentantów właściwie każdej z grup społecznych żyjących w tamtych 

czasach. Zastanówmy się, czy motyw ten możemy odnieść również do czasów 

współczesnych i co dzisiejszy katolik mógłby nazwać „dobrym umieraniem”?  

Wydawać by się mogło, że temat śmierci jest jednym z bardziej lubianych 

wątków w kulturze współczesnej. Słowo to chętnie wplatane jest w teksty 

piosenek, a śmierć bohaterów książek, seriali i powieści nie stanowi dla nikogo 

zaskoczenia. “Piękna śmierć” w naszej kulturze to śmierć, która wzrusza i która 

porusza - a wręcz odmienia - serca tych, którzy pozostali. To śmierć młodej 

kobiety po zmaganiach z nieuleczalną chorobą nowotworową, śmierć ojca 

próbującego ratować swoje dziecko czy młodego lekarza, który u szczytu 

kariery ulega nieszczęśliwemu wypadkowi. Zapewne większość z czytelników 

jest w stanie przypomnieć sobie choć jedną postać filmową lub literacką 

pasującą do tego wzorca...  

Pewnego rodzaju paradoksem jest to, że mimo tak dużego rozpowszechnieniu 

tematu śmierci w mediach czy rozmaitych dziełach kultury, wciąż funkcjonuje 

ona w pewnym odłączeniu od naszej codzienności. Co więcej - odnieść można 

wrażenie, że im więcej jest jej na ekranach komputerów i stronach książek,  

tym bardziej usuwana jest ona ze sfery naszego zwyczajnego życia.  

 
5 Pieśń o Rolandzie, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, oprac. Józef Bedier, Drukarnia Zakładów Wydawniczych 
M. Arct S.A., Warszawa 1932 



I choć z łatwością rozmawiamy o nagłym zgonie słynnego aktora czy 

samobójstwie znanej piosenkarki, coraz większego wysiłku wymaga od nas 

rozmowa o ciężkiej chorobie czy umieraniu bliskich nam osób. Śmierć 

odłączająca się od naszej codzienności wchodzi coraz bardziej w mury szpitali, 

bądź skrywa się we mgle pomiędzy płytami nagrobnymi cmentarzy 

odwiedzanych przy okazji Święta Zmarłych.  

W sferze naukowej wiemy o umieraniu o wiele więcej niż poprzednie 

pokolenia. Od czasu wyodrębnienia się osobnej dziedziny nauki, skupiającej się 

opiece nad osobami zbliżającymi się do kresu życia - medycyny paliatywnej – 

uświadomiliśmy sobie, jak różne są problemy osób umierających  

i wypracowaliśmy wiele sposób zaspokajania ich potrzeb. Ponad pół wieku po 

sformułowaniu najważniejszych założeń ruchu opieki paliatywnej, możemy 

czerpać z doświadczeń osób umierających oraz osób, które towarzyszą im  

w ostatnich chwilach. Obserwacje ludzi, którzy codziennie stykają się  

z tematem śmierci - lekarzy, pielęgniarek, psychologów, duszpasterzy, 

pracowników i wolontariuszy opieki hospicyjnej pozwalają nam na nowo 

doświadczyć problematyki śmierci i klarować w sobie nowe definicje “dobrego 

umierania”. 

Z kart historii…. 

„Dobrzy mniszy się nie boją, 

Którzy żywot dobry mają, 

Acz mą kosę poznają, 

Ale się jej nie lękają. 

To wszytkim dobrem pospolno — 

Jidą przed mą kosą rowno, 

Bo dobremu mało płaci, 

Acz umrze, nic nie straci: 

Pozbędzie świecskiej żałości, 

Pojdzie w niebieskie radości.6” 

 
6 Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią (przedruk), Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543, oprac. Wiesław Wydra, 
Wojciech Ryszard Rzepka, red. Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1995. 



Zacznijmy jednak od korzeni – samo pojęcie „dobrej śmierci” pojawiło się już 

na wiele lat przed swoim rozkwitem w kulturze średniowiecznej. Terminu 

„eutanazja” (gr. εὐθανασία) używali przecież już starożytni Grecy, a jego 

rozumienie wykraczało znacznie poza dzisiejszy, medyczny kontekst, 

obejmując zarówno śmierć z przyczyn naturalnych, jak i śmierć zadaną z rąk 

drugiej osoby, o ile zgodna była z wolą osoby zabijanej. Zależnie od kontekstu 

pojęciem tym określano nie tylko śmierć szybką, spokojną czy bezbolesną, ale 

również śmierć godną i honorową. Przede wszystkim jednak termin ten miał 

służyć wyrażeniu pozytywnego stosunku emocjonalnego osoby umierającej do 

procesu konania7.  

W podobnym tonie dobrą śmierć opisywali też Starożytni Rzymianie, 

poczynając od rzymskiego pisarza Swetioniusza, który w Żywotach Cezarów (De 

vita Caesarum) używa słowa eutanazja w odniesieniu do śmierci cesarza 

Oktawiana Augusta, który życzył sobie umrzeć szybko i bez cierpienia,  

w ramionach swojej żony Liwii po uporządkowaniu najistotniejszych dla niego 

spraw8. 

W tradycji chrześcijańskiej tematyka dobrej śmierci pojawiała się już w jej 

początkach, jednak swój rozkwit przeżyła w czasach średniowiecznych. 

Początkowo nazwą tą określano zalecenia dla kapłanów, towarzyszących 

umierającym wiernym.9 W wieku XIV powstawać zaczęły pierwsze podręczniki, 

w tym najbardziej znany traktat z 1415 roku Tractatus (or Speculum) artis bene 

moriendi10. 

Po rozkwicie w czasach średniowiecznych temat dobrej śmierci znalazł się 

ponownie w cieniu - przytłumiony przez zachwyt nad doczesnością, dynamiką 

zmian i bogactwem wynalazków kolejnych epok. Nie umknął jednak zupełnie 

uwadze teologów ani filozofów i w XVII wieku wybrzmiał równie mocno  

w świadomości społecznej, kiedy Francis Bacon zastosował po raz pojęcie 

“eutanazja” w kontekście medycznym11.  

 
7 Jacek Malczewski, Eutanazja – z dziejów pojęcia, 2004, Diametros nr 1, 35-52 

(http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Diametros/Diametros-r2004-t-n1/Diametros-r2004-t-n1-s35-

52/Diametros-r2004-t-n1-s35-52.pdf) 

8  Philippe Letellier, chapter: History and Definition of a Word, in Euthanasia: Ethical and Human 
Aspects By Council of Europe 
9  Teresa Michałowska: Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2011, s. 934 
10 Anonymous. "The Art of Dying Well", in Medieval Popular Religion, 1000–1500, a Reader. Ed. John 
Shinners, London: Broadview Press, 1997: 525-535. ISBN 1-55111-133-0, English translation. 
11 Francis Bacon: The Major Works by Francis Bacon, edited by Brian Vickers, p. 630. 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Diametros/Diametros-r2004-t-n1/Diametros-r2004-t-n1-s35-52/Diametros-r2004-t-n1-s35-52.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Diametros/Diametros-r2004-t-n1/Diametros-r2004-t-n1-s35-52/Diametros-r2004-t-n1-s35-52.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe


Będę oknem w Twoim życiu... 

Prawdziwym przełomem w rozumieniu duchowego i psychologicznego 

kontekstu procesu umierania była jednak dopiero działalność Cicely Saunders 

– pielęgniarki, pionierki ruchu opieki paliatywnej. Cicely rozpoczęła studia  

z polityki, ekonomii i filozofii, ale w czasie II wojny światowej odkryła, że swój 

sens życia upatruje w opiece nad chorymi. Początkowo uzyskała dyplom 

pielęgniarki, a następnie kwalifikacje medycznego pracownika socjalnego  

i lekarza. W okresie przyuczania się do roli pracownika socjalnego Cicely 

poznała licznych przyjaciół wywodzących się z kręgów chrześcijańskich i pod 

ich wpływem sama odkryła swoją wiarę w Boga12. Praca z chorymi a także 

zakochanie w umierającym na nowotwór polsko-żydowskim uchodźcy – 

Dawidzie Taśmie – zainspirowały Cecily do tego, aby w 1967 roku założyć 

pierwszy specjalistyczny ośrodek opieki paliatywnej - hospicjum świętego 

Krzysztofa w Londynie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://www.bmj.com/content/suppl/2005/07/18/331.7509.DC1 



Umierając, Dawid zostawił Cecily 500 funtów – wtedy dość znaczną kwotę – 

na poczet przyszłego hospicjum zapowiadając: „Będę oknem w Twoim życiu” 

– jego słowa umieszczone zostały na tabliczce upamiętniającej znajdującej się 

w tym budynku (Rycina – strona Cicely Saunders International13). 

Cicely jako pierwsza opisała i zwróciła uwagę na potrzeby osób znajdujących 

się u kresu życia. O ogromnej wrażliwości Cecily świadczą między innymi jej 

słowa:  

„Liczysz się ponieważ jesteś kim jesteś. Liczysz się do ostatniej 

chwili swojego życia. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, nie tylko 

pomagając Ci spokojnie umrzeć, ale także żyć aż do śmierci 14,15” 

Moment końca, moment prawdy... 

Kolejnym ważnym krokiem w tworzeniu naszego myślenia o umieraniu był... 

post na blogu. Taką właśnie formę wybrała Australijska pielęgniarka, Bronnie 

Ware, aby podzielić się ze światem swoimi obserwacjami z czasów pracy w 

opiece paliatywnej. W ciągu trzech lat od opublikowania w roku 2009, wpis 

zyskał ogromną popularność - został przeczytany przez osiem milionów osób! 

Tak duże zainteresowanie zmotywowało Bronnie, by szerzej opisać swoje 

spostrzeżenia w książce “The Top Five Regrets of the Dying”(polskie 

tłumaczenie: Czego Najbardziej Żałują Umierający?” 2015, wyd. Czarna Owca).  

Setki rozmów, które Bronnie odbyła ze swoimi podopiecznymi, uświadomiły 

jej, że w obliczu śmierci ludzie stają się tacy sami, niezależnie od osiągnięć, 

pochodzenia czy statusu materialnego. Okazało się, że w bilansach życiowych 

wciąż pojawiały się te same myśli i rozgoryczenia16, 17: 

1) „Żałuję, że nie miałem więcej odwagi, by żyć zgodnie ze sobą, a nie  

z oczekiwaniami innych ludzi” – najczęstszy z żali, który słyszała od swoich 

pacjentów Bronnie. U kresu swego życia uświadamiali oni sobie, jak wiele 

stracili na tym, że porzucali realizację swoich marzeń na rzecz starań, by 

 
13 https://cicelysaundersinternational.org/dame-cicely-saunders/st-christophers-hospice/ 
 
14 https://hospicjum.warszawa.pl/o-nas/cicely-saunders/ 
 
15 http://ztobamilzej.blogspot.com/2013/11/cicely-saundersco-my-bysmy-bez-niej.html 
 
16 Strona Internetowa Bonnie: https://bronnieware.com/blog/regrets-of-the-dying/ 
 
17 Artykuł w języku polskim: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1683040,1,5-rzeczy-
ktorych-ludzie-zaluja-w-ostatnim-dniu-swojego-zycia.read 

https://cicelysaundersinternational.org/dame-cicely-saunders/st-christophers-hospice/
https://hospicjum.warszawa.pl/o-nas/cicely-saunders/
http://ztobamilzej.blogspot.com/2013/11/cicely-saundersco-my-bysmy-bez-niej.html


sprostać wymaganiom osób z zewnątrz. Patrząc na tę przestrogę  

w kontekście naszej wiary, możemy zastanowić się, jak wiele szlachetnych 

idei, pięknych pomysłów i wspaniałych inicjatyw, które mogłyby sprzyjać 

naszemu rozwojowi, ginie ze względu na różne bariery stawiane nam przez 

rzeczywistość.  Ze względu na krytykę, którą otrzymujemy z zewnątrz, na 

poświęcanie swojego czasu sprawom codziennym - pilnym, choć 

nieistotnym... Ile naszej energii pochłaniane jest przez zbytnie 

frustrowanie się doraźnymi problemami, ile naszego potencjału 

inwestowane jest w sprawy przyjemne i bezużyteczne, tylko dlatego, że 

zjada nas strach przed zaangażowaniem się w większe idee… 

Może te słowa będą dla nas bodźcem do refleksji, czy nie rezygnujemy z 

naszej duchowości pod wpływem krytyki z zewnątrz? Może wybrzmią w 

naszych sumieniach jako zachęta do wytrwałości i odwagi w dążeniu do 

swoich marzeń?  

 

2) „Żałuję, że tak ciężko pracowałem” – Bonnie usłyszała to stwierdzenie z ust 

prawie wszystkich mężczyzn i wielu kobiet, którymi się opiekowała. 

Wszystkich tych, którzy przegapili dorastanie swoich dzieci i opuścili wiele 

pięknych momentów, które mogliby spędzić z miłością swojego życia, 

podczas gdy poświęcali czas na obowiązki zawodowe. Tych, którzy 

zapomnieli o tym, co podkreślał ks. Twardowski w słowach: „Śpieszmy się 

kochać ludzi – tak szybko odchodzą”. W dzisiejszych czasach pracoholizm 

jest właściwie chorobą cywilizacyjną. W naszej kulturze poświęcenie się 

pracy jest wręcz gloryfikowane i rzadko myśli się o nim jako zaburzeniu. 

Psycholodzy (począwszy od Wayna Oatsa, który w 1971 po raz pierwszy 

użył terminu „pracoholizm”18, 19) zaczynają jednak coraz częściej zwracać 

uwagę na niekorzystne konsekwencje stawiania pracy na głównym 

miejscu w swoim życiu20.  Dążenie do poważania i sukcesu, poszukiwanie 

drogi samorealizacji, chęć zapewnienia lepszej przyszłości i dobrobytu 

swojej rodzinie, przysłaniają współczesnemu człowiekowi to, co 

najistotniejsze – głębokie relacje i radość z współdzielenia pięknych chwil 

z bliską osobą.  W kontekście tego warto zastanowić się nad hierarchią 

 
18 W.E. Oates,. (1971). Confessions of a workaholic: The facts about work addiction. New York: World 
 
19 M.A. Clark (2016) Workaholism: It’s not just long hours on the job. Psychological Science Agenda. (online: 
https://www.apa.org/science/about/psa/2016/04/workaholism#:~:text=The%20term%20workaholism%20was%20coined
,define%20and%20measure%20the%20construct._ 
20 Szerzej zainteresowanych problematyką pracoholizmu oraz metodami opanowania kompulsywnej potrzeby pracy 
odsyłam do bardzo przystępnego poradnika B. Killinger i A. Sawickiej-Chrapkowicz Pracoholicy: Szkoła przetrwania. Poznań 
2007, wyd.  Rebis oraz świetnej anglojęzycznej książki na ten temat: B.E.Robinson, Chained to the Desk: A Guidebook for 
Workaholics, Their Partners and Children, and the Clinicians Who Treat Them, New York University Press 2001.  



własnych wartości i zweryfikować, czy proporcja czasu przeznaczana na 

poszczególne sfery naszego życia jest zgodna z naszymi dążeniami...  

 

3) „Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć” – wielu ludzi, z którymi 

rozmawiała Bonnie przyznało się, że często ukrywało swoje emocje, aby 

uniknąć konfliktu z innymi. Wskutek kompromisów, zadowalali się oni 

przeciętnymi warunkami funkcjonowania i nigdy nie stali się tym, kim 

naprawdę chcieli się stać. Gniew i frustracja związana z poczuciem 

niespełnienia odbiły się negatywnie na ich zdrowiu – zarówno 

psychicznym, jak i fizycznym. Długofalowo miały też one negatywny 

wpływ na relacje z innymi ludźmi. Może więc warto czasem wyjść poza 

barierę przemilczeń i zdobyć się na konstruktywną krytykę? Nie mam 

oczywiście na myśli tego, aby widzieć w oku swego bliźniego drzazgę, 

podczas gdy w swoim nie dostrzegamy belki. Chodzi tu bardziej o jasne 

sygnalizowanie swoich potrzeb. Z perspektywy osoby o nieco bardziej 

introwertycznej osobowości, zdaje sobie sprawę, że wielu osobom nie 

przychodzi to naturalnie. Warto jednak zdobyć się na ten krok, aby pomóc 

drugiej osobie w jej rozwoju duchowym - i - zgodnie z tym, co pokazują 

badania psychologów2122 - wzmocnić relację emocjonalną z bliską nam 

osobą.   

 

4) „Żałuję, że nie utrzymałem kontaktów ze swoimi przyjaciółmi.” – Wielu  

z podopiecznych Bronnie nie zdążyło w pełni docenić swoich starych 

przyjaciół. Byli oni tak pochłonięci swoimi sprawami, że w którymś 

momencie zaniedbali swoje relacje z dawnymi znajomymi. U kresu życia 

rozmówcy Bronnie żałowali, że nie udało im się odbudować tych więzi  

i spotkać się przed śmiercią z ludźmi, których szczerze lubili i cenili. 

Kiedy myślę, o wartości głębokich relacji z drugim człowiekiem, w mojej 

głowie powracam często do wyników z Harvard Study of Adult 

Development – jednego z najdłuższych i najbardziej niezwykłych 

projektów badawczych, o jakich dane mi było słyszeć23. Projekt rozpoczął 

 
21 Impett, Emily A., et al. "Suppression sours sacrifice: Emotional and relational costs of suppressing 
emotions in romantic relationships." Personality and Social Psychology Bulletin 38.6 (2012) 
 
22 Chervonsky, E., & Hunt, C. (2017). Suppression and expression of emotion in social and interpersonal 
outcomes: A meta-analysis. Emotion, 17(4), 669–683. https://doi.org/10.1037/emo0000270 - zaznaczyć 
jednak należy, że przesada w tej kwestii też nie jest dobra - zbyt częste wyrażanie negatywnych uczuć, 
również niesie za sobą zagrożenie dla satysfakcji obu stron z relacji. Najlepiej więc zachować balans i poza 
zdobyciem się na wyrażanie uczuć negatywnych, pamiętać również o mówieniu o tych pozytywnych.  
23 Krótkie i bardzo przystępne podsumowanie ponad 80-cio letniej działalności projektu znaleźć można w 
artykule: https://www.health.harvard.edu/blog/the-secret-to-happiness-heres-some-advice-from-the-

https://doi.org/10.1037/emo0000270
https://www.health.harvard.edu/blog/the-secret-to-happiness-heres-some-advice-from-the-longest-running-study-on-happiness-2017100512543


się w 1938 roku i objął 734 mężczyzn o różnym pochodzeniu i statusie 

ekonomicznym.  Z biegiem lat, co 24 miesiące badacze zbierali od nich 

dane ankietowe na temat ich stanu zdrowia i poziomu satysfakcji życiowej. 

Jedną z najistotniejszych obserwacji wynikających z badania, była silna 

zależność pomiędzy poczuciem szczęścia a zdolnością utrzymania 

głębokich relacji z ludźmi. Autorzy badania zasugerowali również, że 

dobrym sposobem na odnalezienie osób, z którymi uda nam się nawiązać 

takie relacje jest angażowanie się w różne formy działalności 

wolontariackiej, zgodne z najważniejszymi dla nas wartościami. Może więc 

warto rozważyć włączenie się w jakąś aktywność na rzecz idei, które 

uważamy za ważne? Warto również pamiętać o Tym, który nazywa nas 

swoimi przyjaciółmi, a któremu również tak często poświęcamy zbyt mało 

czasu…    

 

5) „Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszym człowiekiem” 

Wielu z rozmówców Bronnie nigdy nie uświadomiło sobie, że szczęście,  

w dużej mierze jest wyborem. Trwali więc przez lata w swoich nawykach  

i wypracowanych przez siebie kompromisach. Przywykli do pewnego 

“komfortu”, który daje brak zmian i ta wygoda maskowała na co dzień ich 

prawdziwe emocje. Strach przed zmianą sprawiał, że udawali zadowolenie 

przed innymi i samymi sobą. W głębi serca towarzyszyło im jednak poczucie, 

że chcieliby funkcjonować inaczej... Zgodnie ze słowami Chrystusa: 

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i 

całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 

podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 

22, 37-39), aby pokochać drugiego człowieka, trzeba też pokochać siebie.  

Jest to zadanie  

o tyle trudne, że wielu z nas nie potrafi zróżnicować prawdziwej miłości do 

siebie z egoizmem i wyrabia w sobie mnóstwo negatywnych skojarzeń w tej 

kwestii. Wyjście poza sferę własnych kompleksów i frustracji może 

wymagać ogromnie dużej odwagi, samoświadomości i często - pomocy 

drugiego człowieka w tym, aby zacząć dostrzegać pozytywne strony swojej 

osoby. Czasem droga do samoakceptacji wymaga wielomiesięcznych 

ćwiczeń i wytrwałości w zmianie swoich schematów myślowych24. Proces 

 
longest-running-study-on-happiness-2017100512543 oraz w Ted Talku jednego z dyrektorów projektu: 
https://youtu.be/8KkKuTCFvzI  
24 Z perspektywy psychologicznej świetnie opisują to teksty z Positivepsychology.com 
(https://positivepsychology.com/self-acceptance/) oraz PsychologyToday 
(https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolution-the-self/200809/the-path-unconditional-self-
acceptance)  

https://www.health.harvard.edu/blog/the-secret-to-happiness-heres-some-advice-from-the-longest-running-study-on-happiness-2017100512543
https://youtu.be/8KkKuTCFvzI
https://positivepsychology.com/self-acceptance/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolution-the-self/200809/the-path-unconditional-self-acceptance
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolution-the-self/200809/the-path-unconditional-self-acceptance


budowania miłości własnej w zgodzie z myślą ignacjańską, świetnie opisuje 

Peter G. van Breemen holenderski jezuita, w tekście „Miłość Boga  

i autentyczna miłość siebie”25, pisząc między innymi: 

 „Człowiek może szukać uzasadnienia akceptacji siebie w potrójny sposób. 

Po pierwsze, przez autoanalizę, która ma ukazać człowiekowi wartość 

tkwiącą w nim. Te odkryte wartości stają się podstawą miłości siebie.  

Po drugie, przez porównywanie się z innymi, które ma wykazać osobistą 

wyższość (zawsze można znaleźć człowieka „gorszego” od siebie).  

Po trzecie, przez wiarę w bezinteresowną i bezwarunkową miłość Boga do 

człowieka. Wartość osoby ludzkiej polega przede wszystkim na tym,  

że Bóg ją kocha nieskończenie.” 

„Lepiej spróbować i żałować…” 

Obserwacje poczynione przez Bronnie znalazły swoje potwierdzenie  

w późniejszych pracach, realizowanych przez badaczy-psychologów. Wykazały 

one między innymi, że ludzie częściej żałują tego, czego się nie podjęli, niż tego, 

że w coś się zaangażowali. Warto też wspomnieć, że pośród największych 

ludzkich rozczarowań życiowych częstsze są te, które dotyczą celów, ambicji  

i marzeń, znacząco przeważając nad tymi, które związane są z niedopełnieniem 

obowiązków, zasad czy nieprzestrzeganiem reguł. Przekładając tę zależność na 

praktykę, bardziej żałujemy tego, że nie odważyliśmy się zmienić pracy, zaprosić 

na kolację piękną dziewczynę z akademika czy wybrać się w szaloną podróż po 

Europie, niż tego, że nie dopełniliśmy terminu projektu, zaniedbaliśmy wizytę  

u lekarza lub chodziliśmy na wagary w czasach licealnych.  

Autor jednego z badań na ten temat26 - Shai Davidai – w komentarzu do 

wyników swojego projektu dla portalu Today.com27, podzielił się kilkoma 

radami, jak możemy uniknąć poczucia niedosytu u kresu życia, związanego  

z działaniami, których się nie podjęliśmy: 

 
25 Polski przekład zawarty w książce  pod red. J. Augustyna, Co zabrać ze sobą? Po fundamencie “Ćwiczeń 
duchownych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008., dostępny jest m.in. na stronie: 
https://czechowice.jezuici.pl/?p=983  
26 Davidai, Shai, and Thomas Gilovich. "The ideal road not taken: The self-discrepancies involved in 
people’s most enduring regrets." Emotion 18.3 (2018): 439. 
27 Pawlowski, Agnes (8 June 2018). "The most haunting regrets aren't about the things we've done, 
research finds". TODAY.com. NBC Universal. (https://www.today.com/health/how-overcome-biggest-
regrets-not-living-ideal-self-t130395) 

https://czechowice.jezuici.pl/?p=983


●  „Pamiętajmy, że każdy człowiek, odczuwa czasem pretensje do siebie”  

- w jednym z odcinków amerykańskiego serialu “Cudowne Lata” padają słowa: 

“Kiedy jesteś małym dzieckiem, jesteś wszystkim po trochu - artystą, naukowcem, 

sportowcem, uczonym. Czasem wydaje się, że życie to proces rezygnowania z tych 

rzeczy, jedna po drugiej. Sądzę, że każdy ma chociaż jedną rzecz, z której 

zrezygnował i tego żałuje. Jedną rzecz, do której naprawdę tęskni. I rezygnujemy z 

nich, bo jesteśmy za leniwi. Bo nie potrafimy wytrwać. Albo dlatego, że się 

baliśmy”.28  

 

●  „Nie czekajmy na inspirację - Przechylmy szalę nieco bardziej w stronę akcji 

zamiast bezczynności” – Warto zacząć myśleć o niezrealizowanych pragnieniach 

tak samo, jak myślimy o zewnętrznych obowiązkach.  „W przypadku tych drugich 

mamy tendencję, aby dążyć do jak najszybszego uporania się z nimi. Jeśli będziemy 

wstrzymywać się z realizacją naszych marzeń w oczekiwaniu na przyjście inspiracji, 

nasze czekanie może nie mieć końca. Jednak, gdy zdecydujemy się pojąć małe kroki, 

każdego dnia, w pewnym momencie cel sam się przed nami pojawi” – radzi Davidai.  

Pamiętacie swoje pierwsze próby jazdy samochodem? Wielu z Was 

potrzebowało pewnie kilkunastu godzin kursu, aby poczuć się pewniej za 

kółkiem. Z każdą kolejną godziną nauki jazdy, pewne nawyki same się 

wyrabiały. Podobnie z budowaniem wydolności fizycznej – jeden trening  

z nikogo nie uczyni sportowca, ale drobne systematyczne ćwiczenia mogą 

znacząco poprawić nasz stan zdrowia i samopoczucie. Może inne, bardziej 

wewnętrzne cele również wymagają poświęcenia im odpowiedniej ilości czasu? 

Może małe, ale regularnie podejmowane kroki, mogą okazać się kluczowe  

w naszym rozwoju religijnym? 

 

●  „Nie przejmujmy się tym, co myślą o nas inni” – W psychologii znane jest pojęcie 

tzw. efektu reflektora (ang. spotlight effect). Opisuje ono tendencję człowieka, 

do myślenia, że inni zauważają nas dużo bardziej, niż jest w rzeczywistości29.  

Widząc świat z perspektywy własnego umysłu, podświadomie zakładamy, że 

inni postrzegają go tak samo - i przez to - przeszacowujemy ilość uwagi, która 

się na nas skupia. Szczególnie w sytuacjach, które są dla nas krępujące czy 

niepewne. Jeśli komuś z Was zdarzyło się chodzić przez dłuższy czas z plamą 

na koszuli lub założyć strój, który okazał się niestosowny do danego 

wydarzenia, to z dużym prawdopodobieństwem miał okazję doświadczyć tego 

 
28 Cudowne Lata, sezon 2 odcinek 7 - tłumaczenie własne, na podstawie cytatu przytoczonego w pracy 
badawczej Shai Davidai i wsp. przytaczanej wyżej w tekście 
29 Ciekawe przykłady tego efektu przytacza artykuł “Efekt reflektora: myślisz, że każdy na Ciebie patrzy?” 
na portalu PięknoUmysłu: https://pieknoumyslu.com/efekt-reflektora-myslisz-ze-kazdy-na-ciebie-patrzy/ 



efektu. Myślę, że można go odnieść również do nieco większej skali i mieć 

świadomości, że nasze ludzi nie będą oceniane przez innych tak krytycznie, jak 

nam się może wydawać. U kresu życia tymi, którzy zmierzą się z rozliczeniem 

ich skutków będą przede wszystkim Bóg i my sami. 

 

●  „Myślmy z perspektywy siebie w wieku starości” – Spędź jeden dzień starając się 

myśleć tak, jakbyś był sobą w wieku 90 lat, doradza nam gerontolog30 Karl 

Pillemer z Cornell University. Gdybyśmy spojrzeli na swoją biografię z tej 

perspektywy, co chcielibyśmy, aby zawierała?  

„Własnej śmierci nie da się schrzanić…” 

Potrzebę, aby skłaniać ludzi do zastanowienia się nad istotą dobrego umierania 

dostrzegł także zespół Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, który rok temu 

zainicjował kampanię społeczną “Ostatnie Chwile Szczęścia31”. Wśród celów, 

które stawia sobie ta inicjatywa, wymienione zostały:  

▪ Zmiana myślenia, otwarcie ludzi na myślenie, że możemy lepiej żyć i lepiej 

umierać, dzięki uważności na potrzeby drugiego człowieka. 

▪ Uświadomienie ludziom jak wielką rolę w dobrym odchodzeniu 

odgrywamy my bliscy! Od nas zależy jakiej jakości będzie ten czas. 

▪ Wywołanie dyskusji w przestrzeni publicznej na temat dobrego umierania. 

▪ Edukacja na temat medycyny i opieki paliatywnej. Brak wiedzy często 

skutkuje cierpieniem chorych oraz ich bliskich. 

▪ Edukacja dotycząca działalności hospicyjnej. Zmiana błędnego 

postrzegania hospicjów, niwelowanie mylnych przekonań. 

▪ Promowanie najwyższego standardu opieki hospicyjnej w Polsce. 

Jednym z owoców kampanii było wydanie raportu „Ostatnie Chwile Szczęścia”, 

którego wynikom chciałabym się przyjrzeć w dalszej części tekstu. Dane 

przedstawione w raporcie to efekt ogólnopolskiego badania 

przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 500 Polaków.  

Jakie mamy marzenia i pragnienia w obliczu śmierci? Jaka opieka i wsparcie jest 

oczekiwane? Co powiedzieć umierającemu? Czy chory, umierający człowiek 

może być szczęśliwy? - to jedne z wielu pytań, które stawiają twórcy raportu. 

 
30 Gerontologia - nauka zajmująca się społecznymi, psychologicznymi, kulturowymi i biologicznymi 
aspektami starości. Poszukujących wiedzy na ten temat zachęcam do odwiedzenia strony Polskiego 
Towarzystwa Gerontologii: https://gerontologia.org.pl/en/ 
31 Pełen raport oraz aktualności z przebiegu projektu znaleźć można na stronie Puckiego Hospicjum: 
https://hospitium.org/ostatnie-chwile-szczescia/ 



W jego wstępie przytoczone zostały słowa ks. Jana Kaczkowskiego: „Własnej 

śmierci nie da się schrzanić, nie zdarzyło się, aby ktoś umarł nieskutecznie, ale da 

się schrzanić wszystko to, co jest wokół śmierci”. Autorzy projektu definiują 

pojęcie „dobrego umierania” – współczesnego ars bene moriendi, jako przede 

wszystkim czas dobrej jakości życia i umocnienie poczucia godności człowieka 

w obliczu zbliżającej się śmierci.  

„Wy też się nie bójcie. Życie jest tak nieprzewidywalne! Za chwilę 

może się zdarzyć coś, co natychmiast rozwiąże wasze problemy. 

Trzeba się przygotować do śmierci. Byle godnie i byle sprawnie. 

Błagam, módlcie się o to, żebym się gdzieś nie zhańbił i żebym żył 

przyzwoicie, czego i wam życzę. Pomagajmy sobie na każdym 

kroku.” 

- ks. Jan Kaczkowski, Grunt pod nogami 

 

Ważnym spostrzeżeniem z raportu jest to, że jako społeczeństwo niewiele 

wiemy o opiece paliatywnej, a nasza wiedza w dużej mierze opiera się na 

stereotypach. Warto zauważyć, że skoro nie mamy świadomości, jak wspierać 

drugiego człowieka w zaspokojeniu jego pragnień i potrzeb w momencie 

umierania, to równie trudno będzie nam samym przejść przez ten proces, kiedy 

przyjdzie na to godzina. A o tym również nie myślimy dużo - jedna na trzy osoby 

uczestniczące w badaniu przyznała, że nie zdarzyło im się zastanawiać nad 

swoją śmiercią.  

Nasze wyobrażenia o ostatnich chwilach życia są więc dość nierealistyczne – 

zdrowi ludzie pytani o to, jakie mogłyby być ich ostatnie marzenia przed 

śmiercią, mówili często o dalekich podróżach, czy ekstremalnych sportach. Te 

deklaracje nie pokrywają się zbytnio z rzeczywistymi pragnieniami pacjentów 

hospicyjnych, którzy w obliczu śmierci marzą głównie o bliskich relacjach  

i spędzeniu pozostałego im czasu z ukochanymi osobami.  

Warto również mieć na uwadze fakt, że nasza postawa wobec śmierci jest  

w dużej mierze zależna od postawy osób, które towarzyszą nam u kresu życia. 

Zauważmy więc, że jako bliscy osoby umierającej, powinniśmy z rozwagą  

i odpowiedzialnością wypowiadać się na temat jej choroby i nadchodzącej 

śmierci, a szczególnie wystrzegać się retoryki „zwycięstwa i porażki”. Taka 

narracja może wywierać presję na osobie chorej i utrudniać jej podjęcie decyzji 

o skorzystaniu z opieki paliatywnej. Nie powinniśmy jednak bać się rozmawiać 



o śmierci, bo tylko dialog pozwoli nam rozpoznać i skupić się na realnych 

pragnieniach osoby chorej.  

Jednym z owoców kampanii było zebranie najważniejszych potrzeb 

umierającego człowieka i zobrazowanie ich w formie Piramidy Dobrego 

Umierania, która w dużej mierze jest odzwierciedleniem piramidy potrzeb 

człowieka, opisanej prawie 80 lat temu przez Abrahama Maslowa32.  

 

W modlitwie o dobrą śmierć… 

Dalszą część naszych rozważań poświęcimy temu, jak kontekst wiary 

chrześcijańskiej wpływa na rozumienie pojęcia “dobrej śmierci”. Do odpowiedzi 

na to pytanie próbowały przybliżyć się liczne zgromadzenia katolickie, a wśród 

nich Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci, zwane także 

Apostolstwem Dobrej Śmierci. Członkowie stowarzyszenia “poprzez swoją 

modlitwę i ofiary, pragną wyjednać dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce 

uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, 

oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.”33 

Katechizm Kościoła Katolickiego nie pozostawia nam zbyt wielu podpowiedzi 

odnośnie rozumienia pojęcia „dobra śmierć” – termin ten pada w nim raz  

w paragrafie 1014: 

 
32 Tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie tę hierarchię odsyłam do artykułu “Hierarchia potrzeb 
Maslowa i jej pięć poziomów” na portalu PięknoUmysłu: https://pieknoumyslu.com/hierarchia-potrzeb-
maslowa-i-jej-piec-poziomow/ lub artykułu “W świecie hierarchii potrzeb” Cezarego Domańskiego 
opublikowanym w magazynie “Charaktery” - https://charaktery.eu/artykul/w-swiecie-hierarchii-potrzeb 
 
33Opis działalności Stowarzyszenia oraz teksty wydawane w ich biuletynie znaleźć można na stronie 
https://apostolstwo.pl/ 

https://pieknoumyslu.com/hierarchia-potrzeb-maslowa-i-jej-piec-poziomow/
https://pieknoumyslu.com/hierarchia-potrzeb-maslowa-i-jej-piec-poziomow/
https://charaktery.eu/artykul/w-swiecie-hierarchii-potrzeb
https://apostolstwo.pl/kim-jestesmy


„Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę naszej śmierci („Od nagłej  

i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie”: starożytna Litania do Wszystkich 

Świętych), do proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami "w godzinę śmierci 

naszej" (modlitwa „Zdrowaś Maryjo”), oraz do powierzenia się świętemu Józefowi, 

patronowi dobrej śmierci: 

Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dziś miał 

umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać 

grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro? 

 (O naśladowaniu Chrystusa I, 23, 1) 

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, 

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. 

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych! 

Błogosławieni ci, których śmierć zastanie 

w Twej najświętszej woli, 

ponieważ śmierć druga nie uczyni im zła 

 (Św. Franciszek z Asyżu, Cantico delle creature).” 

 

Poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, o co prosimy Boga, gdy modlimy się  

o dobrą śmierć, postanowił podjąć ks. Bogdan Kulik w artykule „Dobra śmierć 

– czyli jaka? Próba odpowiedzi na pytanie na podstawie nauczania K. Rahnera, 

H. U. von Balthasara i J. Ratzingera (Benedykta XVI)”34.  

Autor tekstu zwraca uwagę na trzy pułapki myślowe odpowiedzialne za 

sprzeczne z teologią katolicką, powszechne rozumienie “dobrej śmierci”: 

▪ naszą niechęć do bólu fizycznego i cierpienia psychiczno-duchowego, 

które jest z nim związane - ponieważ trudno nam patrzeć na cierpienie 

bliskich nam osób, mamy wrażenie, że najlepszą perspektywą dla osoby 

chorej, niepewnej przeżycia kolejnego dnia, jest śmierć nagła i w czasie 

snu.  

▪ pragnienie człowieka do decydowania o sobie - do samego końca dążymy 

do panowania nad swoim losem, więc staramy się mieć wpływ na te 

aspekty śmierci, które wydają się możliwe do kontrolowania 

▪ spadek duchowości i odchodzenie od wiary chrześcijańskiej w 

społeczeństwach Europejskich 

 
34 Kulik, Bogdan. "Dobra śmierć–czyli jaka? Próba odpowiedzi na pytanie na podstawie nauczania K. 
Rahnera, HU von Balthasara i J. Ratzingera (Benedykta XVI)." Poznańskie Studia Teologiczne 31.1 (2017): 
85-115. (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=717121) 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=717121


Wspomniane wyżej czynniki kierują uwagę cywilizacji Zachodu w stronę 

rozwiązania, jakim jest eutanazja. Wychodzi ona naprzeciw ludzkiej potrzebie 

kontrolowania rzeczywistości, tworząc iluzję „wolności” i „okiełznania” śmierci. 

Czy jednak tak „oswojona” śmierć jest śmiercią dobrą?  

Analizowane przez autora pracy teksty niemieckiego teologa Rahnera 

podkreślają, że o pozytywnych aspektach śmierci można mówić, kiedy jest ona 

interpretowana jako współ-umieranie z Chrystusem. Umieranie w stanie łaski, 

określane w Nowym Testamencie jako „śmierć w Panu”, nie jest więc śmiercią, 

ponieważ Chrystus sprawia, że - zgodnie ze słowami Ewangelii - wierzący  

w niego nie umrą na wieki (J11, 26). W tym kontekście umieranie człowieka 

usprawiedliwionego jest powołaniem do „Nowego Życia”. 

Rahner zaznacza też, że warunkiem koniecznym do przyjęcia w pełni Łaski 

Bożej jest rezygnacja z siebie, rozumiana jako pełne powierzenie się jego 

obietnicom. Teolog nakreśla moment śmierci, jako ten, w którym rezygnacja  

z siebie osiąga szczyt, przez co staje się punktem kulminacyjnym aktu 

zbawienia. Aby śmierć mogła być tak pojmowana, powinna ona się dokonać 

jako akt wiary, nadziei i miłości. W rozumieniu Rahnera śmierć ukazywana jest 

więc jako akt czynny, wymagający świadomego wysiłku ze strony człowieka – 

a co za tym idzie - “spełnieniem” i “ostatnim aktem” wolności. Nie jest to jednak 

akt oderwany od naszych przeszłych życiowych wyborów i dlatego wymaga 

przygotowania i uporządkowania spraw ziemskich. Według Rahnera 

chrześcijanin powinien więc starać się o to, by zaakceptować własną śmierć, 

tak aby sposób, w jaki umiera był aktem wiary i odpowiedzialności za innych.  

Kolejne wnioski ks. Kulik wysnuwa na podstawie tekstów H.U. von Balthasara. 

Ten szwajcarski teolog dostrzega wzór dobrej śmierci w sposobie, w jaki 

odnoszą się do siebie Osoby Boskie w Trójcy Świętej. Wzajemne 

ofiarowywanie się sobie nawzajem Ojca, Syna i Ducha Świętego w Trójcy jest 

określane przez Balthasara jako “super-śmierć” - przykład aktu prawdziwej 

miłości. W tym rozumieniu śmierć człowieka określić można jako dobrą, gdy 

ten zaakceptuje ją i uzna jako wolne i całkowite powierzenie się Bogu. Balthasar 

w swoich tekstach również akcentuje “aktywny” aspekt śmierci, którą rozumie 

przede wszystkim przez wybór sposobu odniesienia się do Boga w momencie 

kresu życia. Zaznacza, że może ona być postrzegana jako „rzecz 

najszlachetniejsza i najcenniejsza, jeśli człowiek podejmie ją jako zadanie i formę 



wieńczącą jego egzystencję”. W tekstach Balthasara pada też sformułowanie, że 

„Zła śmierć jest dobrą śmiercią zniszczoną przez grzech35 “. 

„Od nagłej i niespodziewanej śmierci...” 

Interpretując teksty J. Ratzingera, ks. Kulik zauważa, że papież-teolog odnosi 

się do śmierci dość negatywnie, wielokrotnie przestrzegając przed 

traktowaniem jej jak przyjaciela – który – zgodnie z filozofią platońską – 

„wyswabadzając duszę z ciała, wybawia go i uwalnia do prawdziwego, czysto 

duchowego życia”. Nie zmienia to jednak faktu, że śmierć jest momentem 

spotkania z Bogiem jako tym, który jest prawdziwie Życiem i Miłością: „Gdy 

spotykamy Chrystusa, obcujemy, a wręcz jednoczymy się z samym życiem i mamy 

za sobą próg śmierci, gdyż obcujemy z życiem prawdziwym, ponad życiem 

biologicznym”36. 

W odróżnieniu od wyżej wspomnianych autorów, Ratzinger określa umieranie 

jako akt „aktywnej pasywności” lub „świętej pasywności”. Wytłumaczenie tych 

określeń możemy znaleźć w słowach: „Czyn życia w perspektywie chrześcijańskiej 

ostatecznie nie jest niczym innym, jak posłusznym i pokornym przyjęciem stałej 

obecności śmierci w naszym życiu […], «czyn», którego wymaga się od chrześcijan, 

jest właśnie zrezygnowaniem z wszelkiego własnego tylko czynu i przyjęciem Bożego 

czynu we mnie i ze mną; wiara chrześcijańska oznacza w swej głębi rezygnację  

z wszelkiej tylko jednostronnie ludzkiej aktywności, na korzyść aktywności pasywnej, 

którą jest w swej istocie «wiara»37”. 

 

Moment śmierci w rozumieniu Ratzingera jest momentem budowania  

i odnowienia relacji z Bogiem. Pamiętać musimy jednak, że budowanie relacji 

jest procesem wymagającym czasu. Jeśli mamy na uwadze tę zależność, nie 

powinno nas dziwić, że w kontraście do nastawienia powszechnego, jako 

chrześcijanie modlimy się słowami Litanii do Wszystkich Świętych: „A subitanea 

morte, libera nos, Domine!” (Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas 

Panie). „Spodziewanie się” śmierci pociąga za sobą przygotowanie się do niej. 

J. Ratzinger zwraca uwagę na pięć aspektów tego przygotowania:  

 

 
35 Hans Urs von Balthasar, Teodrammatica. 1: Introduzione al dramma, Mediolan 1980.  
36 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 11 
37 J.Ratzinger, Recenzja do: Karl Rahner, „Theologie des Todes” 



▪ Codzienną gotowość do przedkładania wiary, prawdy, sprawiedliwości 

ponad własną korzyść wyjścia bez szwanku. 

 

▪ Świadomość, że śmierć „nie następuje w jednym momencie, nie dopiero na 

końcu naszego istnienia, ale w załamaniach naszego życia rozgrywa się 

wydarzenie śmierci. Wszystkie te załamania razem składają się na naszą jedną 

śmierć (...) Oznacza to więc, że dla człowieka wszystko zależy od tego, by 

właściwie uchwycić ruch śmierci w swoim życiu, poczynając od małych 

blamaży aż po wielkie załamania (zdrowotnej, cielesnej czy duchowej natury: 

śmierć ukochanych ludzi jest kawałkiem własnej śmierci i tym podobne)38”. 

 

▪ Chrześcijańskie przeżywanie niedzieli i uczestniczenie w Eucharystii 

zgodnie ze starą maksymą: „Jaka niedziela, taki dzień sądu”. 

 

▪ Budowanie obrazu śmierci jako przejścia do prawdziwego życia. 

 

▪ Życie w perspektywie zbliżającego się spotkania z Bogiem i z ludźmi po 

śmierci – Taką perspektywę ukazują bardzo wyraziście słowa J. Ratzingera, 

które papież-teolog wypowiedział w odpowiedzi na pytanie: „Czy da się 

przygotować na śmierć?” zadane mu przez P. Seewalda w wywiadzie 

„Ostatnie rozmowy”:  

„Myślę, że nawet się musi – nie w sensie dokonywania określonych aktów, ale 

żyjąc wewnętrznie ku temu, że kiedyś zda się przed Bogiem ostatni egzamin; że 

opuści się ten świat i będzie się przed Nim, przed świętymi, przed przyjaciółmi i 

nieprzyjaciółmi; że, powiedzmy, przyjmuje się skończoność tego życia i 

wewnętrznie dochodzi ku temu, by stanąć przed obliczem Boga. […] Najważniejsze 

właściwie jest nie samo wyobrażenie, lecz życie w świadomości, że cała 

egzystencja zmierza ku spotkaniu39” 

Prawa i Wartości 

Przy tej okazji warto również przypomnieć Deklarację Iura et Bona 

sformułowaną przez Kongregację Nauki Wiary w 198040 i stanowiącą 

jednoznaczny głos Kościoła w kwestii eutanazji.  Kongregacja zauważa, że 

osoby wierzące dostrzegają w życiu dar miłości Bożej, który powinno się 

 
38 J.Ratzinger, , O teologii śmierci…, s. 284. Choroba jako sfera śmierci 
39 Peter Seewald, Benedykt XVI Ostatnie rozmowy, 2016 
40 Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja o Eutanazji. Iura et bona. 5 maja 1980.  



zachowywać i ubogacać. Takie postrzeganie życia pociąga za sobą brak zgody 

na świadome pozbawianie się go, jak również na zadanie śmierci istocie 

ludzkiej, niezależnie od jej stanu zdrowia, możliwości prawnych ani tego, jaka 

jest jej wola w tym zakresie.  

W Deklaracji podkreślone zostało także, że nawet długotrwałe i ciężkie 

cierpienie, nie nadaje człowiekowi uprawnień do proszenia o śmiercionośną 

czynność lub zalecania jej innym. Przestrzega ona przed błędnym osądem 

sumienia w kwestii postrzegania natury śmiercionośnego aktu oraz zauważa, 

że prośby o eutanazję padające z ust osób ciężko chorych są często 

zamaskowanym apelem o pomoc i miłość. Pomoc ta, poza wsparciem 

duchowym i psychologicznym, może także przyjąć postać leków 

uśmierzających ból, a także pozbawienie chorego świadomości przy pomocy 

środków narkotyzujących (określane w języku medycznym jako sedacja 

paliatywna).  

Kongregacja zauważa również, że:  

„W naszych czasach jest ważne, by w chwili śmierci zachować godność osoby 

ludzkiej i znaczenie życia chrześcijańskiego, unikając pewnej tak zwanej 

"technicyzacji"41, która niesie z sobą niebezpieczeństwo nadużyć”. 

Słowa te stanowią przestrogę przed drugą skrajnością, którą stanowi chęć 

przedłużania życia za wszelką cenę, niezależnie od cierpień, które spowodować 

może takie postępowanie. Problematyka granic postępowania medycznego  

i zagadnienie uporczywej terapii stanowi przedmiot żywych dyskusji zarówno 

teologicznych, jak i etycznych42. Sama Deklaracja zawiera zalecenie stosowania 

 
41 W bardzo obrazowy sposób problem technologizacji śmierci ukazał Dan Chen w projekcie “End of Life 
Care Machine” - robota stworzonego do opieki nad osobą umierającą. Maszyna rejestruje funkcjonowanie 
organizmu, komunikuje się z pacjentem i gładzi go po ręce, stwarzając poczucie bliskości.Dwa lata temu, 
kiedy zobaczyłam tę pracę po raz pierwszy podczas wystawy “Machina Sapiens” w Centrum Nauki 
Kopernik, wizja robota towarzyszącego człowiekowi u kresu życia wydawała mi się ponurą abstakcją. Dziś, 
w rzeczywistości pandemii i izolacji na oddziałach szpitalnych, zaczynam mieć wrażenie, że taki robot 
mógłby być rzeczywistym wsparciem dla chorych i ich rodzin: https://dankc.com/lastmoment  
42 Zainteresowanych tym wątkiem odsyłam do tekstów: 
- W. Bołoz. Etyczne warunki rezygnacji z uporczywej terapii. „Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW”. 11(3), 
s. 159-171, 2013. (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a071136b-fd28-
4754-aee2-
1be6155f71dc/c/tom_11_3_10_wojciech_boloz_etyczne_warunki_rezygnacji_z_uporczywej_terapii.pdf) 
- M.Niemiec, "Ethical aspects of the end of life." Palliative Medicine in Practice 10.1 (2016): 1-7. 
(https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/download/44835/35633 ) 
- De Walden-Gałuszko K., Pawłowski L. Problemy etyczne w opiece paliatywnej. W: De Walden-Gałuszko 
K., Ciałkowska-Rysz A. (red.). Medycyna paliatywna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015 
- Stachowiak A., Mrówczyńska E. Sedacja w opiece paliatywnej — nadzieje i  zagrożenia. Medycyna 
Paliatywna 
2011; 1: 1–10. (https://www.termedia.pl/Sedacja-w-opiece-paliatywnej-nadzieje-i-
zagrozenia,59,16525,1,0.html) 

https://dankc.com/lastmoment
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a071136b-fd28-4754-aee2-1be6155f71dc/c/tom_11_3_10_wojciech_boloz_etyczne_warunki_rezygnacji_z_uporczywej_terapii.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a071136b-fd28-4754-aee2-1be6155f71dc/c/tom_11_3_10_wojciech_boloz_etyczne_warunki_rezygnacji_z_uporczywej_terapii.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a071136b-fd28-4754-aee2-1be6155f71dc/c/tom_11_3_10_wojciech_boloz_etyczne_warunki_rezygnacji_z_uporczywej_terapii.pdf
https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/download/44835/35633


środków proporcjonalnych do sytuacji terapeutycznej, co jest możliwe „gdy 

rodzaj zastosowanej terapii, stopień jej trudności i związanych z nią 

niebezpieczeństw, konieczne dawki oraz możliwość zastosowania, zestawimy 

ze spodziewanymi rezultatami, uwzględniając w sposób właściwy stan chorego, 

jak również jego siły psychofizyczne”. 

Take-heart message... 

Zbliżamy się do zakończenia naszej wędrówki po teologii śmierci. 

Podsumowując tę wspólną wyprawę w meandry kresu życia, chciałabym 

podzielić się z Wami spostrzeżeniem, które najsilniej zwróciło moją uwagę, 

podczas przygotowywania powyższego tekstu. Śmierć i życie postrzegać 

można jako pewne continuum, a granice między tymi dwoma pojęciami są 

znacznie bardziej rozmyte, niż mogłoby się wydawać. Fakt ten szczególnie 

wyraźnie zaznacza się w przypadku chorób przewlekłych, gdzie trudno 

jednoznacznie określić moment „początku umierania”.  

Płynność tych granic jest jednak dużo bardziej uniwersalna, szczególnie  

w kontekście wiary chrześcijańskiej. Życie i śmierć to sfery, które wzajemnie się 

przenikają i w pewien sposób dopełniają. Tak jak perspektywa nadchodzącej 

śmierci może zmienić postrzeganie codzienności przez człowieka, tak nasza 

postawa i wybory życiowe mogą wpłynąć na to, czego doświadczymy  

w momencie umierania. Słuszne więc, wydają się słowa śpiewane w jednej  

z piosenek Edyty Geppert43:  

„Jakie serce taki lęk (...) 

Jaka słabość taki grzech (...) 

Jaka kieszeń taki gest 

Nie dziwi nic 

Nawet to co jest 

Jaka róża taki cierń (...) 

Jaka zdrada taki gniew (...) 

Jaki kamień taki cios(...) 

Jakie życie - Taka śmierć…” ▪ 

 
- Orońska A. Godność człowieka umierającego w różnych religiach świata. Medycyna Paliatywna w 
Praktyce 2009; 3: 82–85 
(https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/view/28582/23352) 
- Bartoszek A. Człowiek w obliczu śmierci i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Księgarnia św. 
Jacka, Katowice 2000. 
43 Chodzi o piosenkę “Jaka róża, taki cierń”  
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