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Piekło i niebo 

„Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce”: poświadcza widzący z Patmos w Apokalipsie (12, 1), 

zauważając, że miała porodzić syna. Następnie, w Ewangelii słyszeliśmy Jezusa mówiącego do ucznia: „Oto Matka twoja” 

(J 19, 26-27). Mamy Matkę! „Bardzo piękną Panią”, komentowali między sobą wizjonerzy z Fatimy wracając do domu, 

tego szczęśliwego dnia 13 maja przed stu laty. A wieczorem, Hiacynta nie mogła się powstrzymać i ujawniła tajemnicę 

swojej matce: „Dzisiaj widziałam Matkę Bożą”. Widzieli Matkę Niebieską. Śladem, którym podążały ich oczy, wznosiły się 

oczy wielu osób, które Jej jednak nie widziały. Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli: na to będziemy 

mieli całą wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do Nieba.   

Ona jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi – często proponowane 

i narzucone – życie bez Boga, bezczeszczące Boga w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, 

które w nas mieszka i nas okrywa, bo jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, „zostało porwane jej Dziecię do Boga” 

(Ap 12, 5). A zgodnie ze słowami Łucji, troje uprzywilejowanych znajdowało się wewnątrz światła Boga, promieniującego 

z Matki Bożej. Ogarnęła ich płaszczem światła, którym obdarzył ją Bóg. (...)  

Jako wzory mamy przed oczyma świętych Franciszka Marto i świętą Hiacyntę, których 

Dziewica Maryja wprowadziła w ogromne morze Światła Boga, doprowadzając ich 

do wielbienia Go. Stąd wypływała dla nich moc, aby pokonywać przeciwności 

i cierpienia. Boża obecność stała się stałym elementem ich życia, jak wyraźnie 

przejawia się to w usilnych modlitwach za grzeszników i stałym pragnieniu trwania 

przy Jezusie „ukrytym” w tabernakulum.  W swoich Wspomnieniach (III, n. 6), siostra 

Łucja oddała głos Hiacyncie, dopiero co obdarzonej wizją: „Czy nie widzisz dróg, 

ścieżek i pól, pełnych ludzi, którzy płaczą z głodu, bo nie mają nic do jedzenia. A Ojciec 

Święty modli się w kościele przed Niepokalanym Sercem Maryi, i razem z nim modli 

się bardzo dużo ludzi?”.   (...) 

Drodzy bracia, módlmy się do Boga, z nadzieją, że ludzie nas wysłuchają; i zwróćmy się do ludzi z pewnością, że Bóg 

spieszy nam na ratunek.  On nas stworzył rzeczywiście jako nadzieję dla innych, nadzieję realną i możliwą do spełnienia 

w zależności od stanu życia każdego. „Prosząc” i „wymagając” od każdego z nas wypełniania obowiązków swego stanu 

(List siostry Łucji, 28 lutego, 1943), Niebo uruchamia tutaj prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu mobilizację 

powszechną przeciwko tej obojętności, która oziębia nam serce i pogłębia naszą krótkowzroczność. Nie chcemy być 

poronioną nadzieją! Życie może przetrwać tylko dzięki hojności innego życia. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię 

nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24): powiedział to i uczynił Pan, który 

zawsze nas poprzedza. Kiedy przechodzimy przez krzyż, On już przeszedł przezeń wcześniej. W ten sposób wchodzimy 

na krzyż, aby znaleźć Jezusa; ale to On upokorzył się i zstąpił aż na krzyż, aby nas znaleźć i w nas pokonać mroki zła 

i doprowadzić nas z powrotem do Światła.  Pod opieką Maryi, jesteśmy w świecie „stróżami poranka”, którzy potrafią 

kontemplować prawdziwe oblicze Jezusa Zbawiciela, to oblicze, które jaśnieje w Wielkanoc, i odkryć młode i piękne 

oblicze Kościoła, który jaśnieje, gdy jest misyjny, gościnny, wolny, wierny, ubogi w środki i bogaty w miłość.    

Papież Franciszek, homilia podczas Mszy św. w Fatimie, 13 maja 2017 

Maryja nie jest zaprzeczeniem albo zagrożeniem wyłączności zbawienia przez Chrystusa. Ona tylko na nie wskazuje.  

Maryja przedstawia ludzkość, która cała jest oczekiwaniem i tym bardziej potrzebuje jej obrazu, im bardziej grozi jej 

niebezpieczeństwo, że porzuci oczekiwanie i powierzy się wyłącznie wytwarzaniu, które - chociaż konieczne - nigdy nie 

może wypełnić pustki, jaka grozi człowiekowi, jeśli nie znajdzie owej absolutnej miłości, która mu nadaje sens, 

zbawienie, to, co naprawdę konieczne dla życia. 

Joseph Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Znak 2006, s.294  
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Piekło, jako istnienie w definitywnej odmowie „bytu-dla”, nie jest określeniem kosmograficznym, ale jest wymiarem 

ludzkiej natury, przepaścią, w którą ona popada. Dziś bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę, że otchłań ta 

dotyczy egzystencji każdego; skoro zaś ludzkość jest ostatecznie „jednym człowiekiem”, otchłań ta dotyczy nie tylko 

poszczególnych ludzi, ale całego rodzaju ludzkiego, który zatem jako całość musi ją współ-znosić. Z tego punktu widzenia 

raz jeszcze trzeba pojąć, że Chrystus, „nowy Adam”, podjął współznoszenie tej otchłani, nie chciał zaś zostać od niej 

oddzielony w wyniosłej nietykalności; przeciwnie, teraz dopiero totalna odmowa stała się możliwa w całej 

przepaścistości. Natomiast wniebowstąpienie Chrystusa wskazuje na drugi kraniec ludzkiej egzystencji, rozciągającej się 

nieskończenie w górę i w dół poza siebie. Jako przeciwny biegun całkowitego osamotnienia, nietykalności przez 

wzgardzoną miłość, wnosi ta egzystencja możliwość styczności ze wszystkimi innymi ludźmi w styczności z miłością Bożą. 

 

(...) Naturalnie obydwie możliwości człowieka, jakie się pojawiają w słowach "niebo" i "piekło", są najzupełniej różnego 

rodzaju, są możliwościami człowieka w zupełnie inny sposób. Otchłań, którą nazywamy piekłem, może człowiek tylko 

sam sobie otworzyć. Nawet jeszcze dobitniej musimy to wyrazić: polega ona formalnie na tym, że człowiek nie chce 

niczego przyjmować i chce być całkowicie samowystarczalny. Jest wyrazem zamknięcia się wyłącznie w tym, co własne. 

Istota tej otchłani polega właśnie na tym, że człowiek nie chce przyjmować, nie chce nic otrzymywać, tylko wyłącznie 

na sobie się opierać, sam sobie wystarczać. Jeśli ta postawa dojdzie do ostatecznych granic, człowiek staje się nieczuły, 

samotny, nieprzystępny. Piekłem jest chcieć--być-tylko-sobą, do czego się dochodzi, gdy człowiek zamyka się wyłącznie 

w sobie samym. Na odwrót, istotą tego, co w górze, a co nazwaliśmy niebem, jest to, że można je tylko otrzymać, tak jak 

piekło tylko samemu można sobie dać. "Niebo" z istoty swej jest czymś, czego sami nie uczyniliśmy ani uczynić nie 

możemy; w języku scholastycznym powiedziano, że jako łaska jest ono donum indebitwn et super additum naturae (jest 

darem niezasłużonym, danym naturze). Niebo, jako spełnienie miłości, zawsze może być człowiekowi tylko darowane; 

piekłem zaś dla człowieka jest samotność, wynikająca stąd, że nie chciał tego przyjąć, że odrzucił sytuację żebraka 

i w sobie samym się zamknął.    

Joseph Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Znak 2006, s. 328n 

 
 

„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra" (Św. Jan Damasceński, 

De fide orthodoxa, 3, 24). Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też 

z „głębokości" (Ps 130, 1) pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony  (por. Łk 18, 9-14). 

Podstawą modlitwy jest pokora. „Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba" (Rz 8, 26). Pokora jest dyspozycją 

do darmowego przyjęcia daru modlitwy:  człowiek jest żebrakiem wobec Boga (por. św. Augustyn, Sermones, 56, 6, 9). 

Katechizm Kościoła Katolickiego, 2559 


