Końcowe oczyszczenie

Czyściec

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko,
dopóki jesteś z nim w drodze,
by cię przeciwnik nie wydał sędziemu,
a sędzia dozorcy,
i aby nie wtrącono cię do więzienia.
Zaprawdę, powiadam ci:
Nie wyjdziesz stamtąd,
aż zwrócisz ostatniego grosza
(Mt 5, 25-26).
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Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem,
ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni,
chociaż są już pewni swego wiecznego
zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie,
by uzyskać świętość konieczną
do wejścia do radości nieba
(KKK 1030).
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To końcowe oczyszczenie wybranych,
które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych,
Kościół nazywa czyśćcem.
Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół
przede wszystkim na Soborze Florenckim (DS 1304)
i na Soborze Trydenckim (Por. DS 1820; 1580).
Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach
Pisma świętego (Na przykład 1 Kor 3, 15; 1 P 1, 7),
mówi o ogniu oczyszczającym
(KKK 1031)
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Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć,
że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający,
według słów Tego, który jest prawdą.
Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo
przeciw Duchowi Świętemu,
nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu,
ani w przyszłym (Mt 12, 32).
Można z tego wnioskować, że niektóre winy
mogą być odpuszczone w tym życiu,
a niektóre z nich w życiu przyszłym
(Św. Grzegorz Wielki, Dialogi, 4, 39).
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Nauczanie to opiera się także na praktyce
modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo święte:
"Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił,
że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych,
aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 12, 45).
Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im
pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną
(Por. Sobór Lyoński II: DS 856),
by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej
wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę,
odpusty i dzieła pokutne za zmarłych
(KKK 1032).
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Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich.
Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni
przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić,
że nasze ofiary za zmarłych
przynoszą im jakąś pociechę?
Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli,
i ofiarujmy za nich nasze modlitwy
(Św. Jan Chryzostom, Homiliae in primam ad Corinthios,
41, 5: PG 61, 594-595. Por. Hi 1, 5).
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Kiedy umarła Siostra Dominika w nocy koło pierwszej godziny,
przyszła do mnie i dała mi znać, że umarła. Pomodliłam się gorąco za nią.
Rano powiedziały mi Siostry, że już nie żyje – odpowiedziałam, że wiem,
bo była u mnie. Siostra infirmerka prosiła mnie, abym pomogła ją ubrać;
w chwili, kiedy pozostałam z nią, dał mi Pan poznać, że jeszcze cierpi
w czyśćcu. Podwoiłam swoje modlitwy za nią; jednak pomimo
gorliwości, z jaką się zawsze modlę za nasze zmarłe Siostry,
pomyliłam sobie dni, i zamiast [przez] trzy dni ofiarować modły,
jak nakazuje reguła, to ja wskutek pomyłki ofiarowałam dwa dni;
czwartego dnia dała mi znać, że jeszcze jej się należą ode mnie modlitwy
i że są jej potrzebne. Natychmiast zrobiłam intencję ofiarowania
całego dnia za nią, ale nie tylko tego dnia,
ale więcej, jak mi podyktowała miłość bliźniego
(Św. s. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 1382).
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Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym
i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego,
niechaj strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie.
Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane,
odpłacają się Mojej Sprawiedliwości, w twojej mocy jest
im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła
wszystkie odpusty i ofiaruj za nie...
O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała
za nie jałmużnę ducha
i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości
(Św. s. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 1226).
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Polecenia:
1. Podaj definicję czyśćca.
2. Wskaż biblijne podstawy nauki o czyśćcu.
3. Podaj sobory, które sformułowały naukę o czyśćcu.
4. Określ formę praktykowanej w Kościele
pomocy dla dusz czyśćcowych.
5. Przedstaw treść „Dzienniczka” s. Faustyny
odnośnie do czyśćca.
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Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Dziękuję za uwagę!
Króluj nam, Chryste!
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