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Zaproszenie do świętości 

  

Czyściec jest „przestrzenią”, w której podobnie jak w niebie „Bóg jest Początkiem i Celem 

wszystkich rzeczy” (Yves Congar OP). O ile jednak w niebie Bóg jest tym Celem osiągniętym, to  

w czyśćcu jest Celem jedynie wyglądanym, upragnionym, oczekiwanym. Dlatego towarzyszy mu 

tęsknota przenikająca serce dotkliwym bólem rozłąki. Tęskni się tylko za tym, co jest nam bliskie, 

drogie i umiłowane, więc cierpienie czyśćcowe jest przeniknięte miłością. Dlatego jednym 

z określeń czyśćca, używanym przez współczesnych teologów jest właśnie „Miłość oczyszczająca”. 

Tylko miłość, tylko ona może uzdolnić do zjednoczenia z Miłością. Miłość przyzywa miłość,  

i dopóki nie nastąpi to połączenie dwóch miłości: Boskiej i ludzkiej, człowiek nie może być w pełni 

szczęśliwy. Takie rozumienie czyśćca uwalnia nas od paraliżującego lęku przed śmiercią  

i oczyszczeniem. Nie mniej jednak czyściec jest dotkliwym cierpieniem. Piszą o tym wielcy 

teolodzy, ale także dowiadujemy się tego z licznych świadectw świętych mistyków, którzy 

otrzymali od Boga łaskę wizji stanu czyśćca czy możliwość kontaktu ze zmarłymi poddanymi 

oczyszczeniu.  

 

Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać czemuś, co sprawia ból, niż się z tym zmagać. Stąd warto 

zastanowić się w jaki sposób sięgnąć po niebo bezpośrednio po śmierci. Kto może iść do nieba?  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni  

z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni” (KKK 1023). Stan łaski i przyjaźni z Bogiem oraz 

doskonałe oczyszczenie to owoce najwyższej jakości duchowego życia człowieka tu na ziemi. 

Każdemu z nas Bóg daję wystarczającą łaskę, byśmy mogli zwrócić się ku temu, co nas uświęca  

i oczyszcza. Dlatego nie musimy koniecznie przechodzić przez czyściec po śmierci. Możemy na 

ziemi przygotować serce na niebo. Trzeba tylko chcieć poddać się Bożemu prowadzeniu i otworzyć 

na to wszystko, co służy duchowemu rozwojowi, czyli naszemu uświęceniu.  

 

Kościół naucza, że niebo polega na wiecznym przebywaniu z Chrystusem, na widzeniu Boga takim, 

jakim jest - twarzą w twarz (por. KKK 1023). Natomiast współczesny teolog Christoph Schönborn 

OP podkreśla, że jeżeli życie w Bogu nie będzie miało swojego początku na ziemi, to nie osiągnie 

też spełnienia w Nim po śmierci. Innymi słowy potrzebujemy wykształcić w swoim sercu duchowe 

zmysły, dzięki którym w czasie ziemskiego życia zobaczymy Boga, usłyszymy Go, poczujemy, 

dotkniemy, zasmakujemy słodyczy Jego bliskości. Po to jest nam dane to doczesne życie, aby 

nauczyć się rozpoznawania Boga, który nieustannie przenika naszą codzienność, wkracza w nią 

swoją miłością, prowadzi, przemawia, dotyka. Z Bogiem zjednoczą się w niebiańskiej 

szczęśliwości tylko ci - twierdzi inny teolog Mikołaj Kabasilas - „którzy już teraz są Jego 

przyjaciółmi (…). Bo nie dopiero tam zawiązuje się przyjaźń, otwiera ucho, sporządzana jest szata 

godowa i przygotowuje się to wszystko, co jest godne owego Oblubieńca. Warsztatem tego 

wszystkiego jest życie teraźniejsze. A kto nie ma tych rzeczy przed zejściem ze świata, ten nie 

będzie miał udziału w owym życiu”.  



 

 

 

Dlatego, aby móc Boga oglądać w wieczności, trzeba najpierw zobaczyć Go w doczesności, a to 

możliwe jest tylko wtedy, gdy zatroszczymy się o czystość swojego serca. Bowiem tylko takie serce 

zdolne jest do widzenia Boga - jak o tym pouczył Pan Jezus w jednym z błogosławieństw: 

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Św. Augustyn 

komentując to błogosławieństwo napisał: „Oto cel naszej miłości, cel, do którego zmierzamy, ale go 

jeszcze nie osiągamy (…). Cokolwiek czynimy, cokolwiek dobrze czynimy (…), czegokolwiek w 

sposób niewinny pragniemy, o wszystko to nie będziemy już więcej zabiegać, gdy dojdziemy do 

oglądania Boga. Czego mógłby poszukiwać ten, kto ma Boga przed oczami? Czy jest w stanie 

zaspokoić coś tego, kogo nie jest w stanie zaspokoić Bóg? Tak, chcemy oglądać Boga. Któż by nie 

chciał? Gorąco zabiegamy o to, by Boga ujrzeć. Czy tak nie jest? (…) Czy chciałbyś oglądać 

wschód słońca zaropiałymi oczami? Niech oczy będą zdrowe, a będzie  radość z oglądania światła. 

W przeciwnym przypadku światło będzie sprawiać ból. Jeżeli twoje serce nie będzie czyste, nie 

będziesz mógł oglądać tego, co może widzieć jedynie serce czyste”.  

 

W tym miejscu nasuwa się zasadnicze pytanie o to, co służy oczyszczeniu serca. Jak uczynić je 

widzącym, słyszącym - zdolnym do rozpoznawania niewidzialnego Boga w rzeczywistości życia,  

w której doświadczamy tak wiele bodźców z zewnątrz, które bynajmniej nie są duchowej natury. 

Troski codzienności, zewnętrzny hałas, różnorodność słów i obrazów, zalew informacji, mnogość 

ocen, osądów, interpretacji ludzkich wypowiedzi i zachowań, pomieszanie pojęć i nadawanie 

wartości temu, co w swej istocie wartością nie jest, promowanie grzechu i nieczystości w imię 

postępu - to wszystko krąży wokół nas i stwarza swoisty, wszechogarniający, oślepiający  

i ogłuszający szum cywilizacyjny. Jak więc uchronić serce przed tymi wirusami świata? Jak 

zaradzić temu, co wciska się do naszego wnętrza, brudzi je i czyni niezdolnym do widzenia Boga?  

 

Na pewno takim antidotum są przede wszystkim ustanowione przez Pana Jezusa Sakramenty 

święte, z których możemy korzystać przez pośrednictwo Kościoła, ale też czytanie i rozważanie 

słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu czy też inne aprobowane przez Kościół 

nabożeństwa prywatne nawiązujące do różnych tajemnic życia Jezusa i Jego Najświętszej Matki 

oraz pobożne praktyki wynikające z kultu Aniołów i Świętych.  

Cdn. 

  

 

 

 

 Czyściec w doświadczeniu bł. Anny Marii Taigi (1769-1837) 

 

Dusze czyśćcowe często zwracały się do niej, prosząc o pomoc. Wyzwolenie tych dusz zawsze 

kosztowało Annę Marię wielką ilość cierpień i bólu. Ze względu na miłość do dusz 

czyśćcowych, błogosławiona często, znosząc ostre bóle, udawała się na cmentarz, żeby modlić 

się przy grobach zmarłych, w szczególny sposób za dusze kapłanów i zakonników.  

 

(Marcello Stanzione, Czyściec w wizjach mistycznych, s. 175) 


