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Temat: Łączność Kościoła w niebie i na ziemi - 

uroczystość Wszystkich Świętych.  

1 Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, 

powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na 

żadne drzewo. 2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego 

pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano 

moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 3 «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga 

naszego». 4  I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych  

ze wszystkich pokoleń synów Izraela: (Ap 7,2-4) 

9 Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący 

przed tronem i przed Barankiem.  

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. 10 I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie 

i u Baranka». 11 A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon 

oddali Bogu, 12 mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na 

wieki wieków! Amen». 13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» 

14 I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w 

krwi Baranka je wybielili. (Ap 7,9-14) 

1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas 

nie zna, że nie poznał Jego. 2 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że 

gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 3 Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się 

podobnie jak On jest święty. (1J  3,1-3) 

Duchowy związek wiernych na ziemi ze świętymi umacnia się dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. 
Mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości i  
nieustannie wstawiają się za nas u Ojca. Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców 
nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej 
miłości. Obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem. Kościół od zarania religii chrześcijańskiej czcił pamięć zmarłych, 
ofiarując za nich modlitwy. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się 
skuteczne ich wstawiennictwo za nami. 

 

"Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski." 

Odpowiedz na pytania:  

 

1. Czym jest niebo i od czego zależy w nim przebywanie? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

2. Na czym polega "świętych obcowanie" (komunia świętych)? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 


