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_____________________________________

Ad1)Czy dusze w czyśćcu zajęte są tylko swoimi mękami?

Nie. Wolno im się modlić i one modlą się dużo uwielbiając Boga także za ludzi, którzy przyczyniają
się do skrócenia ich cierpień. Wielbią i wysławiają Boga za Jego nieskończone Miłosierdzie, bo dla
niektórych dusz granice między piekłem a czyśćcem były bardzo małe i wiele nie brakowało a byłyby
strącone w straszną przepaść. Możesz sobie wyobrazić jak wielka jest wdzięczność tych dusz, które tak
zostały wyrwane szatanowi.

Ad2)Czy dusze w czyśćcu pocieszają się wzajemnie?

Jedyną nadzieją i jedynym naszym pocieszeniem w czyśćcu jest Bóg... Bóg Sam raczy łagodzić
nasze cierpienia. Wszystkie dusze znajdują się w mękach odpowiednio do swych win ale wszystkie mają
wspólne cierpienie, które przerasta wszelkie pozostałe, a mianowicie to, że nie ma Jezusa, który jest
naszym życiem, naszym wszystkim i świadomość, że tę rozłąkę cierpimy z własnej winy. Wielką
pociechą dla nas jest mała modlitwa, która orzeźwia nas jak spragnionego łyk wody.

Ad3)Czy dusze w czyśćcu rozmawiają ze sobą?

Jeżeli Bóg pozwala, dusze porozumiewają się ze sobą w sposób duchowy bez używania słów. Na
przykład gdy masz jakąś dobrą myśl, jakieś szlachetne pragnienie, to często jest ono poddawane ci
przez twojego Anioła Stróża lub jakiegoś świętego a nieraz i przez Samego Pana Boga. Taka też jest
rozmowa dusz.

Ad4)Jak to jest z odpustami zupełnymi?

Mało, bardzo mało ludzi zdoła je uzyskać. Aby uzyskać odpust zupełny potrzebne jest szczególne
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usposobienie serca i woli co niestety jest rzadkie, o wiele rzadsze niż się na ogół sądzi. W czyśćcu
otrzymuje odpusty, które się ofiarowuje według Woli Bożej. Gdy jakaś dusza bliska jest swych pragnień,
bliska nieba, może być uwolniona wskutek przydzielonych jej odpustów częściowo lub całkowicie. Ale
ogólnie tak nie jest. Jeżeli na przykład dusza w czasie swego ziemskiego żywota często myślała
lekceważąco o odpustach lub co najmniej nic sobie z nich nie robiła, Bóg Sprawiedliwy odpłaca jej
zawsze według jej czynów i według Jego uważania dusze te uzyskać mogą część ofiarowanych za nie
odpustów ale rzadko całe. Ludzie są zdania, że dużo dobrze odmówionych modlitw, przenosi tę duszę
prawie zaraz po śmierci do szczęścia wiecznego, ale tak nie jest! Któż zgłębić może wyroki Boże? Któż
wyobrazić sobie może tę czystość, jakiej żąda Bóg od dusz zanim je przypuści do udziału w Jego
wiecznym szczęściu?

Ach jakże wielu ludzi zdaje się mieć ręce pełne dobrych uczynków a w obliczu śmierci stają z
pustymi rękoma ponieważ nie czynili ich tylko dla Samego Jezusa. Chciało się publicznie występować,
chciało się błyszczeć wobec innych ludzi, okazywać się wiernym w wypełnianiu obowiązków religijnych niestety to nieraz jest jedyną przyczyną działania tak wielu dusz. O jakież wtedy na drugim świecie
rozczarowanie! W śmierci, kiedy wszelkie mamidła znikają, jakaż wielka skrucha i żal ogarnia wtedy
duszę!

źródło; tutaj
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Ad5)Czy w &quot;ŚWIĘTO ZMARŁYCH&quot; uwolnionych zostaje wiele dusz?

W dzień &quot;Święta Zmarłych&quot; wiele dusz opuszcza miejsce pokuty i za specjalną łaską
przechodzi do nieba. Tylko w tym dniu udział w publicznych modłach Kościoła biorą wszystkie dusze
bez wyjątku. Wiele dusz w czasie długich lat jakie w czyśćcu przebywają, otrzymują według
Sprawiedliwości Bożej tylko tę jedną jedyną ulgę. Ale najwięcej dusz idzie do nieba nie w dzień
Wszystkich Świętych - w Dzień Zaduszny lecz w wigilię Bożego Narodzenia.

Ad6)Jak długo trwają cierpienia w czyśćcu?

Czas trwania mąk jest dla każdej duszy inny. Najdłużej i najbardziej cierpią ludzie twardego serca i
te, o których błogosławiony Henryk Suse (zm. 1365) mówi: - są ludzie, którzy Boga tak rozgniewali, że
cierpieć muszą w ogniu czyśćcowym aż do końca świata. Są to zuchwali grzesznicy, którzy nawrócenie
swoje odsuwają aż na koniec życia, są to zuchwali grzesznicy, którzy przed śmiercią mieli tylko mały żal.
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Maria Anna Landmayer wspomina, że dusze pozostają w czyśćcu paręset lat a Katarzyna
Emmerich mówi, że Pan Jezus co roku w Wielki Piątek wstępuje do czyśćca, aby uwolnić jedną lub
drugą duszę swych wrogów, która była świadkiem Jego bolesnej Męki i Śmierci.

Niedługi czas oczyszczenia mają zwłaszcza ludzie, którzy umierają z poddaniem się Woli Bożej.
Ojciec Paweł Mohl widział kobietę, która znalazła śmierć w katastrofie kolejowej idącą bezpośrednio do
nieba ponieważ w ostatniej chwili zawołała: Panie, niech stanie Wola Twoja!
Kto umiera w płomieniach gorącej miłości Boga lub w potokach głębokiego żalu nie potrzebuje się
obawiać ognia czyśćcowego - mówi św. Bonawentura.

Pojęcie czasu u dusz czyśćcowych jest całkiem inne niż nasze. Według Anny Maryi Lindmayr,
jedna godzina czyśćca wydaje się im jak 20 lat w wielkim cierpieniu na ziemi. Przy tym - jak jedna z dusz
czyśćcowych wspomniała - najwięcej ich pozostaje przez 20 do 30 lat, jedna dłużej, druga krócej. Mówię
ci to na sposób jaki liczy się na ziemi bo u nas jest inaczej... jestem tu 8 lat a zdaje mi się jakobym tu
była już 10.000 lat...

Ad7)Co dusze w czyśćcu o nas wiedzą?

Pouczająca jest odpowiedź Maryi Simmy, matki dusz czyśćcowych Vorarlbergu w Szwajcarii.
Dusze czyśćcowe wiedzą o nas i o naszych czasach więcej niż sądzimy. Wiedzą na przykład kto bierze
udział w pogrzebie, kto się przy tym modli a kto tylko idzie... czy odchodzi bez uczestniczenia w Mszy
św., która by duszy w czyśćcu najwięcej pomogła. Dusze w czyśćcu wiedzą także co się o nich mówi, co
się z ich przyczyny czyni. One są nam o wiele bliższe niż sądzimy, one są nam bardzo bliskie.
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