
Klasa II c  

19.05.2020 

Temat: Piekło… 

Cel: Ukazanie prawdy o piekle i Szatanie. Piekło, potępienie, istnienie szatana, opętanie, 

egzorcyzmy, apokatastaza 

 

(Podręcznik ucznia: Wiara i życie Kościoła): Notatka do zeszytu 

Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, 

oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego 

samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem „piekło”. (KKK 1033) 

Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w 

stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień 

wieczny”. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu 

człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie. (KKK 

1035) 

Pytania: 

 Kto dostanie się do piekła? 

 Na czym polega cierpienie w piekle? 

https://www.youtube.com/watch?v=4BT-wTSD9Ak&t=1s  Co to jest piekło? 

Czy demon istnieje naprawdę, czy jest tylko symbolem zła? Demon nie jest ani symbolicznym 

przedstawieniem zła, ani tą ohydną, rogatą bestią, która zapełniała zbiorową wyobraźnię i 

prześladowała ludzi pod koniec średniowiecza. Demon, Diabeł, Lucyfer, Zły albo Szatan, o 

którym często mówi Pismo Święte, to nie mityczne albo symboliczne wyobrażenie ani też 

personifikacja zła lub grzechu. Demony są upadłymi aniołami. Ojcowie Soboru Laterańskiego 

(1215 rok) zdefiniowali dogmatycznie – jest to więc prawda wiary – istnienie demonów jako – 

stworzeń duchowych, które stały się złe z własnej winy. 

http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/start-egzorcyzmy-1/553?task=view&start=2  

[6.01.2013] 

 

Moc Szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem; jest mocny, ponieważ 

jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem: nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa 

Bożego. Chociaż Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie 

Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet 

natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez 

Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. 

Dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą, ale „wiemy, że Bóg z tymi, 

którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). (KKK 395) 

Jezus często mówi o „gehennie ognia nieugaszonego”, przeznaczonej dla tych, którzy do końca 

swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę. Jezus 

zapowiada z surowością, że „pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony” (Mt 13 41-

42). On sam wypowie słowa potępienia: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny!” 

(Mt 25, 41). (KKK 1034) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BT-wTSD9Ak&t=1s
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/start-egzorcyzmy-1/553?task=view&start=2


Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do 

odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na 

swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia: 

„Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi 

do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, 

która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14). (KKK 1036) 

Przez opętanie szatan mieszka rzeczywiście w ciele człowieka, nie daje on odczuwać się tylko 

od zewnątrz, jak miało to miejsce w obsesji, ale działając od wewnątrz, nie tylko przeszkadza 

swobodnemu używaniu władz człowieka, ale także sam mówi i działa przez narządy opętanego 

na ogół bez jego wiedzy. Jednak diabeł nie musi nieustannie przebywać w osobie opętanej. 

Wnika w nią, ilekroć tego pragnie. Ofiara diabła, na co dzień niczym się nie wyróżnia. Czasami 

osoba opętana przez cały czas zachowuje świadomość. Nie może jednak kontrolować całkowicie 

obcych grymasów, gestów i słów przez coś, co w sobie nosi. Oczywiście istnieje remedium na 

opętanie przez demony, gdyż Bóg nigdy nie poddałby diabłu swych stworzeń, nie zapewniając 

im możliwości ucieczki spod władzy Szatana. Takim remedium są egzorcyzmy (w języku 

polskim: zaklinanie). Jednak ich stosowanie podlega precyzyjnym regułom. Sam obrzęd 

egzorcyzmu uroczystego, zwanego także wielkim lub większym, może sprawować tylko biskup 

diecezjalny i kapłan, który otrzymał od ordynariusza miejsca specjalne zezwolenie. Na samym 

początku szczegółowo trzeba określić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z opętaniem czy 

tylko z chorobą psychiczną. Często demony, by uniknąć egzorcyzmów, usiłują całymi 

tygodniami, a także i miesiącami zatajać fakt opętania. Rytuał Kościoła głosi, iż „przywykły one 

(złe duchy) do fałszywych odpowiedzi”. Demony ujawniają się dopiero pod naciskiem, mając 

jednak nadzieję, że egzorcysta ulegnie zmęczeniu i zaniecha wywierania na nie jakiegokolwiek 

nacisku. Mogą stwarzać pozory, że egzorcyzmowany w ogóle nie jest opętany. Zły duch stwarza 

wszelkie możliwe przeszkody celem powstrzymania opętanego przed poddaniem się 

egzorcyzmom. Szczególnie dzisiaj owa taktyka opiera się na milczeniu i zachowywaniu 

anonimowości. Sprawdza się o tyle,  że większość lekarzy, nawet i wierzących, nie dopuszcza 

do siebie myśli o opętaniu i stosuje normalne leczenie, które w niczym nie przeszkadza 

poczynaniom demonów. Także dzisiejsza nauka zrzuciła jarzmo teologii, już nie uznaje 

wyjaśnień odwołujących się do ingerencji Boskich czy też diabelskich. Wybitni uczeni od dawna 

zajmują się szczególnymi zaburzeniami neuro-patologicznymi. Dzięki ich pracy i tokowi badań 

przez nich prowadzonych, szatan jako wyimaginowana istota, ostatecznie zniknął, a jego miejsce 

zajął naukowy realizm. Opętani, histerycy i wszyscy inni pacjenci, to domena lekarza, a nie 

księdza czy jakiegoś zakonnika. Jeśli stwierdzono opętanie i podjęto decyzję o przystąpieniu do 

egzorcyzmów, należy uczynić to bez zwłoki, a egzorcysta przygotowujący się poprzez modlitwy 

i posty, winien mieć oparcie w wierze Kościoła. Egzorcysta może być pewien, że diabeł spróbuje 

się zemścić na nim za swoją udrękę. Jednak niech będzie dla niego pocieszeniem fakt, że mierzy 

się on ze złem jako wybraniec Boga i Chrystusa, a nic tak nie umniejsza mocy i władzy szatana, 

jak nawrócenie się jego ofiary i dalszy jej postęp na drodze cnoty. M. Lisiński, Zjawiska 

Diabelskie – działanie szatana we współczesnym  świecie, WSD Toruń „Sługa”, 

http://adonai.pl/zagrozenia/?id=38  [6.01.2013]  

Apokatastaza – (gr. przywrócenie do stanu pierwotnego, powszechna naprawa) teoria 

przypisywana, wydaje się niesłusznie, Orygenesowi (ok. 185–254), a później potępiona jako 

heretycka, według której aniołowie i ludzie – nawet demony i potępieńcy – zostaną ostatecznie 

zbawieni (por. DH 409, 411). Apokatastazę w podobnej postaci głosili niektórzy pisarze 

wczesnochrześcijańscy, jak św. Grzegorz z Nysy (ok. 330–395)  

 i św. Izaak z Niniwy (VII w.). http://www.opoka.org.pl/slownik/ltk/apokatastaza.html  

[6.01.2013] 

http://adonai.pl/zagrozenia/?id=38
http://www.opoka.org.pl/slownik/ltk/apokatastaza.html


Klasa II c 

21.05.2020 

Temat:  Droga ku nowym niebiosom i nowej ziemi. 

 

Cel: Ukazanie prawdy, że życie ziemskie to droga do życia wiecznego. Życie człowieka jako 

droga, Kościół prowadzi nas do nieba, przykazania kościelne. 

 

(Podręcznik ucznia: Wiara i życie Kościoła): Notatka do zeszytu  

 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. (KKK 

1024) Żyć w niebie oznacza „być z Chrystusem”. Wybrani żyją „w Nim”, ale zachowują i – co 

więcej – odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię: Żyć, to być z 

Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus, tam jest życie i Królestwo. (KKK 1025) Jezus „otworzył” 

nam niebo przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na 

posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej 

niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli.  

Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. 

(KKK 1026) 

Pytania: 

Co według KKK kryje się za słowem niebo? 

W jaki sposób Chrystus otworzył nam niebo?  

Co jest źródłem szczęścia w niebie? 

 

Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza 

wszelkie możliwości naszego zrozumienia  i wyobrażenia. Pismo święte mówi o niej w obrazach: 

życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj:  

 „To, czego 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). (KKK 1027)  

Z powodu swej transcendencji Bóg nie może być widziany takim, jaki jest, dopóki On sam nie 

ukaże swojej tajemnicy dla bezpośredniej kontemplacji ze strony człowieka i nie uzdolni go do 

niej. Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest nazywana przez Kościół „wizją 

uszczęśliwiającą”: To będzie twoją chwałą i szczęściem: być dopuszczonym do widzenia Boga, 

mieć zaszczyt uczestniczenia w radościach zbawienia i wiekuistej światłości w towarzystwie 

Chrystusa Pana, twego Boga...  

 Cieszyć się w Królestwie niebieskim razem ze sprawiedliwymi i przyjaciółmi Boga radością 

osiągniętej nieśmiertelności. (KKK 1028) 

W sprawie obchodów roku liturgicznego i w sprawie świąt nakazanych Kościół nauczający 

wydał szereg zarządzeń. Skrótowo są one zebrane w pięciu przykazaniach kościelnych. 

Aktualna ich wersja zatwierdzona dla Polski przez Kongregację Nauki Wiary ma 

następujące brzmienie:  

1.  W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac 

niekoniecznych. 

2.  Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.  

3.  Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.  

4.  Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie 

Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.  

5.  Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.  



 

Świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 

grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  

 (1 stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa (Boże Ciało); uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 

sierpnia) i uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


