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przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wie-
rzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować 
życie Matki Najświętszej i na Jej wzór oraz pod Jej opieką 
głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członko-
wie uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę 
i uczynki miłosierdzia, które ofiarują Bogu za zmarłych 
w czyśćcu cierpiących oraz w intencji powołań do życia ka-
płańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą 
i, jeśli to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską 
i misyjną marianów. Wszyscy włączeni do SPM mają udział  
w owocach codziennych Mszy św., modlitw i Bożych dzieł 
księży i braci marianów.

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się w dzieło Stowarzy-
szenia lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje, napisz: 
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Pismo św. ukazuje 
podział świata niewi-
dzialnego na króle-
stwo Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego, jak 
i służący Mu świat 
aniołów, oraz księ-
stwo ciemności, za- 
mieszkałe przez sza-
tana i demony. Bóg 
jest Miłością i Praw-
dą, szatan zaś mor-
dercą i kłamcą! Istnieje więc świat duchowy dobry dla ludzi i świat 
duchowy dla nich niebezpieczny.

Tytułowym zawołaniem posługiwał 
się bardzo często św. ojciec Stani-
sław Papczyński, który w 1670 r. 
założył Zgromadzenie Księży Maria-
nów Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Wezwanie 
to przetrwało w naszym Zgroma-
dzeniu do dziś i jest przez nas sto-
sowane między innymi na zakończe- 
nie modlitw wspólnych, ale też in- 
dywidualnie przy wielu innych oka-
zjach. W jakim sensie misterium Nie-
pokalanego Poczęcia Maryi może 
być w naszej codziennej, duchowej 
walce wybawieniem, umocnieniem 
i obroną?

Nasza okł. (I str.): Fot. ISTOCK  (IV str.): Tekst: Rafał Jaworski.
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Drodzy Współpracownicy Marianów! 

Jest taka anegdota przytaczana często przez kaznodziejów. 
Pewnego razu w górach wędrowiec poślizgnął się i zaczął 

spadać ze skały. W ostatniej chwili złapał się wystającego korze-
nia. Wisząc, zaczął się modlić do Boga i wołać: „Boże, jeśli je-
steś, uratuj mnie”. Wtem odezwał się głos z nieba: „Jestem przy 
tobie, uratuję cię, musisz się tylko puścić”. Po chwili namysłu ów 
człowiek zignorował go i wołał jeszcze głośniej o pomoc. Po kil-
ku dniach znaleziono ciało tego człowieka w tej samej pozycji. 
Okazało się, że wisiał metr nad półką skalną. 

Historia ta pokazuje, że większość z nas wierzy w Boga 
i w chwilach próby odwołuje się do Niego. Z drugiej strony 
jednak bardzo trudno uwierzyć Bogu, tzn. uwierzyć, że jest bli-
sko, troszczy się o nas i pragnie naszego dobra. Jest w nas pew-
na pokusa zabezpieczenia się, którą można wyrazić zdaniem: 
„Tak Boże, wiem i wierzę, że jesteś, ale dla pewności muszę Cię 
sprawdzić”. Z tego powodu od zarania dziejów ludzie próbują 
„zajrzeć Bogu w karty”, czytając horoskopy, udając się do wró-
żek, zajmując się astrologią i ezoteryką. Niektórzy oszukują się, 
mówiąc, że to tylko zabawa i rozrywka. Musimy jednak pamię-
tać, że szatan nie ma poczucia humoru (choć jego taktyką jest, 
byśmy przestali traktować go poważnie), jest naszym przeciw-
nikiem i pragnie wykorzystać każdą sposobność, aby oddzielić 
nas od Boga. Jeśli choć raz pozwolimy mu wejść między nas 
a Boga, będzie się starał zająć Jego miejsce na zawsze. 

Realna obecność zła w świecie nie może jednak powodować 
w nas przygnębiającego smutku. Jezus Chrystus umarł na krzyżu 
i zwyciężył szatana i śmierć. Jeśli trwamy przy Bogu, diabeł nie 
ma do nas dostępu. Z tego powodu tematem zimowego numeru 
kwartalnika są zagrożenia duchowe oraz pomoc, jaką Bóg nam 
daje w osobie naszej Matki. Polecam szczególnie wywiad z ks. Ed- 
mundem Szaniawskim MIC, obecnie posługującym w San- 
ktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Gó-
rze Kalwarii, a wcześniej wieloletnim egzorcystą w Licheniu. 
Ponadto warto przeczytać artykuł ks. Pawła Naumowicza MIC 
pod tytułem „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam 
będzie zbawieniem i obroną”. Zachęcam także do śledzenia sta-
łych rubryk naszego kwartalnika, w tym nowych wiadomości 
„Na mariańskim szlaku”.

Niech Jezus Chrystus narodzony w betlejemskiej grocie bło-
gosławi Wam każdego dnia. Pragnę złożyć Wam najserdecz-
niejsze życzenia pokoju serca, radości z faktu, że Bóg pragnie 
wyprowadzać nas z niewoli naszych grzechów i słabości. On 
chce nas obdarzać mocą, abyśmy unikali wszelkich zagrożeń 
duchowych, a jeśli nie jest to możliwe, abyśmy stawiali im czoło. 
Niepokalane Poczęcie niech będzie naszym wsparciem.  

 

 ks. Łukasz Wiśniewski MIC

„Nie wstydź się 
uczyć od Dziecięcia, 

które jest Dzieckiem 
najmądrzejszym, 

ponieważ jest ciche
i pokornego serca”.

 Św. Stanisław Papczyński
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„Jeśli jesteś Synem Bożym” (Mt 4,3)

P rzypatrz się przebiegłości piekielnego węża: w rzeczy samej, jak bardzo 
przebiegle napastuje on Chrystusa. Widzi, że On pości, dlatego kusi Go 

łakomstwem. Gdy przez tę pokusę nic nie uzyskuje, przechodzi do jeszcze 
bardziej zuchwałej: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół” (Mt 4,6). A gdy 
i ten podstęp nic nie pomaga, ukazując Mu i przyrzekając wszystkie królestwa 
i chwałę świata, stara się Go doprowadzić do bałwochwalstwa: „Dam ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon” (Mt 4,9). (…)

Gdy zły duch podsuwa inne pokusy, stosuje się inne środki zaradcze w celu ich przezwyciężenia, a jego 
próby trzeba wyśmiać lub zniweczyć. Wytrwałość w służbie Bożej, ćwiczenia duchowe i praktykowanie 
cnót zwykł atakować na końcu, częściowo osobiście, częściowo przez ludzi niegodziwych, sług jego chytro-
ści, przez ukazanie czy to rozkoszy zmysłowych, czy sławy, czy bogactw, zaszczytów i przemijającej ziem-
skiej chwały. Tymi podstępami usiłuje odwieść od służby Bożej, odsunąć od pługa sługi poświęcone Bogu 
i wypędzić ich z przybytków Boga do świata (co jest przestępstwem bliskim bałwochwalstwu). Ale oto bar-
dzo ostry miecz słowa Bożego przeciwko temu piekielnemu sturęcznemu potworowi: Jest bowiem napisane: 
Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,10). 

 św. Stanisław Papczyński, Inspectio cordis

WOLA BOŻA JEST NAJWAŻNIEJSZA

N ajlepiej zrobisz, jeśli całkowicie zdasz się na wolę Bożą i będziesz widzieć 
we wszystkim Boga i Jego świętą wolę. Szukaj tylko całym sercem Boga 

i staraj się w miarę możności podobać Bogu. Wówczas nie trzeba będzie się 
obawiać. (…)

Staraj się tylko o coraz większe zjednoczenie się z wolą Bożą, o coraz więk-
sze przejęcie się duchem Chrystusowym, nauką Chrystusa, intencjami i zamia-
rami, o coraz większe wznoszenie się do Boga, a wówczas i sumienie będzie 

się coraz bardziej rozjaśniało. Kieruj się świętą roztropnością, która nie pobłaża zbytnio sobie, ale też liczy 
się ze słabością natury i z rozumnymi jej potrzebami. (…)

Wyszliśmy od Boga, dążymy do Boga, wracamy. Że tak jest, dowodzi fakt, iż nic nie może zaspokoić nas 
oprócz Boga, ani bogactwa, ani zaszczyty, ani nawet nauka, praca, ideały ludzkie: nawet sama cnota, choć 
wielką i wysoką jest rzeczą , bo połączona z trudem, zawodami, niedoskonałościami. Żadne dobro dziedziny 
materialnej, ani nawet wyższej , nie zaspokaja nas, tylko Bóg, Prawda Nieomylna, Dobro Całkowite, Dosko-
nałość Najwyższa. (…)

Jeżeli tylko naprawdę będziemy szukać Boga, równocześnie całkowicie zdając się na Jego wolę, to bez 
wątpienia Pan Bóg doprowadzi nas do wszelkiego dobra. (…)

Należy oddać się bez zastrzeżeń, przede wszystkim szukać Boga, a Pan Bóg, który najlepiej wie i widzi, 
czego nam potrzeba, co jest dla nas pożyteczniejsze, sam zaprowadzi nas na prawdziwą drogę.

Głupi jestem, nie wiem o co prosić. Daj, Boże, aby we wszystkim pełniła się Twoja wola. Oto ja, weź mnie 
i czyń ze mną, co chcesz, daj, bym był w Twoich rękach odpowiednim narzędziem, byle tylko rosła chwała 
Twoja, rozszerzało się Twoje królestwo, pełniła się Twoja wola. (…)

Jak istnieje chrzest z pragnienia, tak samo można Bogu oddać się całkowicie, poświęcić w duszy zupełnie 
przez pragnienie.
 bł. Jerzy Matulewicz
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XXI Pielgrzymka Pomocników Mariańskich 
do Lichenia

O. Władysław w San Giovanni Rotondo

W dniu 8 września br. do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu przybyła XXI Ogólnopolska Pielgrzymka 
Pomocników Mariańskich oraz członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP pod hasłem „Świad-

kowie miłosierdzia”. Pani Mira Majdan wygłosiła konferencję pt. „Miłosierdzie Boże w codzienności”. Głos 
zabrał także ks. Krzysztof Pazio MIC, który mówił o „Misjach Miłosierdzia Bożego w Kamerunie”. W dwu-
dniowym spotkaniu uczestniczyło prawie 250 osób z całej Polski, m.in. z Warszawy i okolic, Lublina i okolic, 
Grudziądza, Chełmży, Torunia, Gdańska, Sulęcina, Poznania, Nowego Tomyśla, Wrześni, Jarocina, Leszna, 
Gorzowa, Wrocławia, Góry Kalwarii, Rybnika i Łomży. 

W niedzielę 23 września br. Ojciec Władysław koncelebrował Eucharystię w San Giovanni Rotondo 
sprawowaną przez przewodniczącego Episkopatu Włoch kard. Gualtiero Bassettiego. Ojciec Włady-

sław przywiózł do Sanktuarium wszystkie intencje, które zostały zgłoszone w Centrum Pomocników Ma-
riańskich w czasie nowenny do św. Pio. Polecał je przy grobie świętego mistyka.  
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W niedzielę, 23 września br., św. Sta-
nisław Papczyński oficjalnie został 

ogłoszony patronem miasta i gminy Góra 
Kalwaria. Tego dnia po raz pierwszy w hi- 
storii w tym terminie obchodzone było na 
Mariankach Święto Opatrzności Bożej. 

Św. Stanisław 
Papczyński
patronem

Góry Kalwarii

XVIII Międzynarodowa konferencja SPM

W dniach 17-20 września br. 
odbyła się w Licheniu 

XVIII Międzynarodowa Konfe-
rencja Stowarzyszenia Pomoc-
ników Mariańskich. Jej głów-
nym tematem była „Promocja 
dziedzictwa duchowego św. Sta- 
nisława Papczyńskiego – zało-
życiela marianów". W konferen-
cji uczestniczyło 30 osób z Pol-
ski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, USA, 
Brazylii, Argentyny i Filipin. 
Z referatami zostali zaproszeni: 
prof. Monika Przybysz, ks. Prze-
mysław Śliwiński oraz dr Rodri-
go Ayude Puga. 

13 października br. w Górze Kalwarii na Mariankach pię-
ciu alumnów mariańskiego seminarium duchownego 

w Lublinie: dwóch Polaków, Białorusin i dwóch Rwandyjczy-
ków złożyło swoje śluby wieczyste przy udziale około 40 ka-
płanów (głównie marianów z Polski, Białorusi i Rwandy), braci 
zakonnych, seminarzystów, nowicjuszy i postulantów. Przyjął 
je ks. Tomasz Nowaczek MIC, przełożony Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Księży Marianów. 

Śluby wieczyste
pięciu seminarzystów
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Słowo „zagrożenie” ma w ję-
zyku polskim dwa znaczenia. 
Po pierwsze, oznacza stan 

psychiczny i duchowy, w którym 
człowiek nie ma poczucia pewności 
bądź oparcia, wskutek czego prze-
żywa wyniszczający go lęk i fru- 
strację. Po drugie, opisuje sytu-
ację groźną czy niebezpieczną dla 
życia lub zdrowia, która skutkuje 
strachem i brakiem poczucia bez-
pieczeństwa. Jedno i drugie, jak 
świadczy Pismo Święte, znajdu-
je wyraz w sferze duchowej i ma 
związek z silnym kryzysem właści-
wych relacji z Bogiem.

Brak poczucia pewności
Wiara w języku hebrajskim jest 

określana jako ēmūnāh. To słowo, 
pochodzące od tego samego rdze-
nia, jaki rozpoznajemy w modli-
tewnym „Amen”, znaczy „stałość”, 
„wiarygodność”, „wierność” a tak-
że „uczciwość”. Wiara w Boga daje 
poczucie pewności, ponieważ 
Bóg jest niezmienny i stały, wia-
rygodny oraz zawsze wierny so-
bie i swoim obietnicom. Człowiek 
pozbawiony wiary w Boga szuka 
rozmaitych namiastek i parodii 
pewności, jaką daje wiara, wsku-
tek czego przeciwieństwem religii 
jest nie tyle ateizm, ile wcale nie 
mniej zgubne przesądy i zabobo-
ny. Ktoś, kto się im poddaje, wy-
stawia siebie i najbliższych na nie-
pewność i strach przed mocami, 
których nie rozumie, ani nie może 
na nich bezpiecznie polegać. Kto 
nie wierzy w Boga, uwierzy we 
wszystko!

Jednak sama wiara w Boga nie 
wystarczy, ponieważ nie chro-

ni człowieka od zagrożeń, które 
od niej odwodzą i mu szkodzą. 
Adam, pierwszy człowiek, o któ-
rym mowa w Biblii, nie tylko wie-
rzył w Boga, lecz wiedział, że Bóg 
istnieje, a przecież nie uchroniło 
go to od nieposłuszeństwa przy-
kazaniu „dającemu życie” i upad-
ku. Biblia podkreśla konieczność 
przejścia od wiary w Boga do za-
wierzenia Bogu. Zawierzyć to stać 
po stronie Boga w każdej sytuacji 
i w każdym położeniu – w prze-
konaniu, że nigdy nie opuszcza 
On tych, którzy Mu bezgranicznie 
ufają. Wiara, a także ufność jako 
córka nadziei, to cnoty, których 
najpiękniejszym owocem jest mi-
łość. Dlatego nawet wtedy, kiedy 
złe rzeczy zdarzają się dobrym 
ludziom, trwają oni przy Bogu, 
osiągając pewność, że każdy, kto 
Mu ufa, nigdy nie jest sam.

To, co dobre, ukazuje się jako 
łaska i znak Bożej dobroci wów-
czas, gdy Bóg stanowi trwały fun-
dament i nadrzędny cel ludzkiego 
życia. To, co złe i szkodliwe, nie 
zniszczy ani nie zniewoli człowie-
ka, gdy wołając do Boga, otwiera 
się na Jego miłosierdzie i sku-
teczną pomoc. Staropolskie przy-
słowie, które streszcza mądrość 
biblijną, głosi: „Bez Boga ani do 
proga”. Zerwanie więzi z Bogiem 
oraz ich brak stanowią najwięk-
sze i najbardziej niszczycielskie 
duchowe zagrożenie człowieka. 
Prawdziwa wiara nie poprzestaje 
na przyjęciu określonych prawd 
doktrynalnych i moralnych, lecz 
obdarza Boga pełnym zaufaniem. 
U jej początków stoi Abraham, 
„ojciec wierzących”, który uwie-
rzywszy Bogu, ufnie poszedł za 
Jego głosem, osiągając pewność, 

która uchroniła go przed zwąt-
pieniem i najbardziej tragiczną 
samotnością – samotnością bez 
Boga. 

Brak poczucia
bezpieczeństwa
Każdy człowiek potrzebuje w ży- 

ciu oparcia. Pochodzi ono z róż-
nych źródeł, lecz najcenniejsze jest 
to, jakie zapewnia przekonanie, że 
jest się kochanym. Gdy tego bra-
kuje, narasta poczucie zagroże-
nia i wyobcowania. Nie ustępuje 
ono, a często się wzmaga, nawet 
wtedy, gdy zostały zabezpieczone 
wystarczające środki materialne. 
Ich nadmiar może skutkować od-
suwaniem od siebie myśli o sensie 
życia i uśmierzaniem wyrzutów 
sumienia.  Do takiej sytuacji na-
wiązał Jezus w jednej ze swoich 
przypowieści, ukazując bogacza, 
który zgromadziwszy wielki ma-
jątek, nie liczył się z tym, że może 
z niego nawet nie mieć możliwości 

ks. prof. Waldemar Chrostowski

Zagrożenia duchowe
           w świetle Biblii

Biblia podkreśla 
konieczność przejścia 

od wiary w Boga
do zawierzenia Bogu. 

Zawierzyć to stać
po stronie Boga
w każdej sytuacji

i w każdym położeniu 
– w przekonaniu, że 
nigdy nie opuszcza 
On tych, którzy mu 
bezgranicznie ufają.
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skorzystać: „jeszcze tej nocy zażą-
dają twojej duszy od ciebie; komu 
więc przypadnie to, co przygoto-
wałeś?” (Łk 12,20).  

Wiara w Boga, przeżywana jako 
pełne zawierzenie Bogu, obejmuje 
teraźniejszość i przyszłość. Snując 
rozmaite plany życiowe, człowiek 
pragnie wiedzieć, że mają sens 
i wpisują się w program, dzięki 
któremu życie staje się bogatsze 
i wartościowe. Nie jest tak wtedy, 

gdy wdziera się w nie zło i grzech. 
Dając im wewnętrzne przyzwole-
nie, człowiek staje się niewolni-
kiem grzechu. Biblia przedstawia 
grzech jako ogromne zagrożenie 
duchowe, które upokarza człowie-
ka i wystawia go na ciężką próbę 
egzystencji bez Boga lub prze-
ciwko Bogu. Szkodząc ufnemu 
zawierzeniu Bogu, grzech – jeżeli 
nie doczeka się opamiętania i na-
wrócenia – utrudnia, albo wręcz 

uniemożliwia, skorzystanie z Jego 
miłości. Gdy perwersyjnie nią 
gardzi i ją odrzuca, staje się grze-
chem przeciwko Duchowi Święte-
mu, który nie pozwala skorzystać 
z daru przebaczenia ofiarowanego 
przez Boga.

Dobre życie jest drogą pro-
wadzącą do szczęścia, natomiast 
grzech i zepsucie skutkują nie-
szczęściem. Łudząc fałszywymi 
mirażami swobody, odbierają czło-
wiekowi wolność i odwracają od 
szukania i pragnienia tego, co dla 
niego naprawdę dobre. Pozbawiają 
mocy zakorzenionej w Bogu oraz 
w tych ludziach, którzy są narzę-
dziami Jego dobroci. Na gruncie 
bezgranicznego zawierzenia Bogu 
rodzi się i umacnia oparcie, któ-
re daje człowiekowi siłę na czas 
przeciwności i pociechę na czas 
utrapień. Niezwykle szkodliwym 
zagrożeniem duchowym jest po-
leganie wyłącznie na sobie, poku-
sa samowystarczalności i grzeszna 
pycha jako nieuchronne następ-
stwa braku, bądź utraty, zawierze-
nia Bogu. Z nich wyrasta samot-
ność połączona z beznadzieją, któ-
ra otacza człowieka jak ciemność, 
w której nie widać drogi wyjścia 
ani ocalenia.

Wiara, otwierając człowieka 
na Boga, jest łaską. Aby sprostać 
zagrożeniom duchowym musi 
być żywa i silna, zdolna pokonać 
wszystkie przeciwności, oraz znaj-
dować potwierdzenie w uczyn-
kach. Chrześcijanie jako wyznaw-
cy Boga, który objawił siebie w Je-
zusie Chrystusie, powinni często 
powtarzać prośbę Jego uczniów: 
„Panie, przymnóż nam wiary” 
(Łk 17,5). Taka postawa wymaga 
pokory, będącej owocem ufności 
i odwagi. Pomagając poznaniu 
siebie zgodnie z prawdą, zapobie-
ga zwątpieniu i zniechęceniu oraz 
broni przed zagrożeniami, które 
w sytuacji zamętu niosą groźbę 
osłabienia i utraty duchowych 
mocy.     

❚ Tycjan, Adam i Ewa (ok. 1550 r.)
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– Na czym polegają zagrożenia 
duchowe? 

– Pismo św. ukazuje podział 
świata niewidzialnego na króle-
stwo Boga w Trójcy Świętej Jedy-
nego, jak i służący Mu świat anio-
łów, oraz księstwo ciemności, za- 
mieszkałe przez szatana i de- 
mony. Bóg jest Miłością i Pra- 

wdą, szatan zaś mordercą i kłam- 
cą! 

Istnieje więc świat duchowy do-
bry dla ludzi i świat duchowy dla 
nich niebezpieczny. Temu niebez-
pieczeństwu podlega każdy czło-
wiek, dlatego jeśli odchodzi on od 
religii, oddawania czci Panu Bogu 
czy też szukania Go, to bardzo 
szybko wchodzi na teren magii. Na 
czym polega różnica między magią 
a religią? Otóż w religii (mam na 
myśli tutaj religię monoteistyczną 
– chrześcijaństwo, judaizm) czło-
wiek zwraca się do Boga i prosi Go 

o potrzebne dary – o zbawienie, 
zdrowie, powodzenie, miłość. Ma 
więc kontakt z osobowym Bogiem, 
któremu oddaje cześć, do którego 
się modli. W magii jest inaczej – 
człowiek także troszczy się o swoje 
zdrowie, dobra materialne, powo-
dzenie i szczęście ale na drodze 
okultyzmu. Odwołuje się nie do 
Boga lecz do nieznanych, nadna-
turalnych mocy. Chce „drogą na 
skróty” dojść do sukcesu, np. my-
śli: „Wróżka mi powie, czy mam in-
westować w to przedsięwzięcie, co 
mnie czeka w przyszłości” i idzie 

O współczesnych zagrożeniach duchowych Lucynie 
Słup opowiada ks. Edmund Szaniawski MIC, wieloletni 
egzorcysta, posługujący obecnie w Sanktuarium
św. o. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach

       Zachować rozum i  wiarę
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do wróżki, szamana czy czarow-
nicy. Omija więc relację z Bogiem. 
Także poprzez rytuały, składane 
ofiary bożkom, nawiązuje kontakt 
ze światem duchów, często nie zda-
jąc sobie sprawy, że są to demony, 
istoty niosące zamęt i zło. I to wła-
śnie stanowi wielkie zagrożenie 
duchowe! 

– Przez co konkretnie następu-
je to wejście? 

– Wejście w okultyzm, oprócz 
wróżbiarstwa (a więc przepowia-
dania przyszłości m.in. za pomocą 
kart tarota, chiromancji, numerolo-
gii, lania wosku, korzystania z sen-
ników, używania wahadełka, korzy-
stania z porad astrologa i jasnowi-
dza), dokonuje się poprzez różne 
rytuały jak voodoo, a także przez 

spirytyzm czyli wywoływanie du-
chów zmarłych. Trzeba wiedzieć, że 
gdy na seansach spirytystycznych 
wywołuje się duchy, by poszukiwać 
u nich wiedzy, to nie przychodzą 
duchy zmarłych lecz demony. Spi-
rytyzm to także zwracanie się do 
duchów jako do przewodników 
(tak dzieje się w metodzie Silvy, 
ustawieniach Hellingera, świętowa-
niu Halloween).

Można też wejść w okultyzm 
przez korzystanie z medycyny okul-
tystycznej, czyli np. z bioenergo-
terapii, metody Reiki, homeopatii, 
odczyniania uroków, masaży ener-
getyzujących, metod tzw. szybkiego 
wychodzenia z uzależnień; także 
przez noszenie talizmanów, tatuaże, 
rytualne kolczykowanie ciała, czy-
tanie literatury ezoterycznej (czyli 
książek o magii, czarach lub cza-
sopism typu „Wróżka”, „Nieznany 
świat” czy „Witch”), słuchanie mu-
zyki z treściami wrogimi chrześci-
jaństwu… 

Również wschodnie sztuki wal-
ki mogą stanowić tego rodzaju 
zagrożenie dla naszej wiary, bo są 
zbudowane na filozofii przeciwnej 
chrześcijaństwu. Dotyczy to także 
jogi traktowanej jako religia. Do 
tej grupy zaliczamy też medytację 
transcendentalną, metodę szyb-
kiego uczenia się języków obcych, 
która polega na wpływaniu na pod-
świadomość czy kursy tzw. pozy-
tywnego myślenia, które zakładają 
twórczą moc człowieka, niezależnie 
od Boga.

Zagrożeniem wiary jest też oczy-
wiście satanizm, czyli oddawanie 
czci szatanowi, zawarcie paktu 
z nim, składanie mu ofiar. 

W tych wszystkich praktykach, 
które wymieniłem, możemy – świa-
domie lub nieświadomie – ulegać 
złu, które nas kusi, przedstawia-
jąc się pod pozorem dobra. Czy-
niąc tak, odwracamy się od Boga, 
a zwracamy się w stronę złych du-
chów, które niszczą szczęście czło-
wieka.

– Wiele z rzeczy, które Ojciec 
wymienił, stanowi współczesną 
kulturę. Z wieloma mamy do 
czynienia, korzystając z Interne-
tu, czytając, słuchając muzyki… 
Wiele jest traktowanych jako za-
bawa, rozrywka. Skąd tak wielka 
popularność tych treści obecnie? 

 – Można odpowiedzieć krótko: 
w kontekście europejskim wynika 
to z osłabienia wiary chrześcijań-
skiej. Na naszym kontynencie od-
chodzi się od wiary w Chrystusa. 
Rozpowszechnia się relatywizm 
moralny – wszystko jest dozwolone, 
nic nie jest grzechem. Tymczasem, 
gdy człowiek odchodzi od Deka-
logu i od Chrystusa, będzie szukał 
namiastek, bo nie może żyć w du-
chowej próżni. Porzucając Boga, 
wybiera samowolę, a przez to odda-
je się w niewolę szatana. 

– Jakie są skutki tych wszyst-
kich działań i praktyk, które Oj-
ciec wymienił? 

– Skutki są wielorakie i dotyczą 
sfery duchowej, psychicznej i fi-
zycznej człowieka a także kontak-
tów osobowych. W sferze duchowej 
następuje zaburzenie relacji z Bo-
giem – człowiek słabnie duchowo, 
nie może się skupić na modlitwie. 
Jeśli chodzi o umysł, to pojawiają 
się niepokojące myśli, czasem na-
trętne, bluźniercze. Następuje osła-
bienie naturalnych funkcji umysłu, 
np. trudno jest uczyć się, przyswa-
jać wiedzę. Pamiętam studentkę, 
która doświadczała takich właśnie 
trudności w nauce, które wystąpiły 
nagle. I okazało się, że pojawiły się 
one po tym, jak kupiła sobie kar-
ty tarota i zaczęła się nimi bawić 
– wróżyć sobie i koleżankom. Zło 
uderza także w uczucia, powodu-
jąc u osoby lęk, przygnębienie lub 
złość, agresję. A jeśli chodzi o cia-
ło, to pojawiają się dolegliwości, 
których medycyna nie jest w stanie 
zidentyfikować. Nie można znaleźć 
źródła choroby, a przy wnikliwszym 
przyjrzeniu się sprawie okazuje się, 

       Zachować rozum i  wiarę
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że pogorszenie zdrowia nastąpiło 
po wizycie u wróżki lub bioenergo-
terapeuty. Zresztą w tym ostatnim 
przypadku dochodzi nieraz do tak 
zwanego przeniesienia objawów 
tzn. np. ból głowy ustępuje, ale po-
jawia się ból brzucha albo trudności 
w sferze duchowej lub psychicznej, 
czyli – mówiąc obrazowo – czło-
wieka przestaje boleć, ale nie może 
wysiedzieć w kościele czy modlić 
się. Ważną sferą, w której doświad-
czamy skutków działania złych du-
chów, jest także sfera naszych relacji 
z bliźnimi. Bywa, że na skutek dzia-
łania demonów nie możemy na-
wiązać lub utrzymać relacji miłości 
i przywiązania. 

Następstwem działania złych 
duchów związanym z miejscami 
są tzw. zjawiska paranormalne – 
hałasy, stukania, samo dzwoniące 
telefony… itp. Mówimy czasem 
o „nawiedzeniu” danego miejsca czy 
domu. I rzeczywiście okazuje się, że 
np. w tym domu wywoływano du-
chy, czy dokonało się wielkie zło…  

– Co mówi Kościół na temat 
takich praktyk? 

– W Katechizmie Kościoła Kato-
lickiego zawarte są dwa ważne frag-
menty na ten temat tzn. punkt nr 
2116 i 2117. Warto je tutaj przytoczyć: 

„Należy odrzucić wszystkie for-
my wróżbiarstwa: odwoływanie się 

do szatana lub demonów, przywo-
ływanie zmarłych lub inne praktyki 
mające rzekomo odsłaniać przy-
szłość. Korzystanie z horoskopów, 
astrologia, chiromancja, wyjaśnia-
nie przepowiedni i wróżb, zjawi-
ska jasnowidztwa, posługiwanie się 
medium są przejawami chęci pa-
nowania nad czasem, nad historią 
i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie 
pragnieniem zjednania sobie ukry-
tych mocy. Praktyki te są sprzeczne 
z czcią i szacunkiem (...) – które na-
leżą się jedynie Bogu” (KKK 2116).

„Wszystkie praktyki magii lub 
czarów, przez które dąży się do po-
zyskania tajemnych sił, by posługi-
wać się nimi i osiągać nadnaturalną 
władzę nad bliźnim – nawet w celu 
zapewnienia mu zdrowia – są w po- 
ważnej sprzeczności z cnotą reli-
gijności. Praktyki te należy potępić 
tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy 
im intencja zaszkodzenia drugiemu 
człowiekowi lub uciekanie się do 
interwencji demonów. Jest również 
naganne noszenie amuletów. Spiry-
tyzm często pociąga za sobą prakty-
ki wróżbiarskie lub magiczne. Dla-
tego Kościół upomina wiernych, by 
wystrzegali się ich. Uciekanie się do 
tak zwanych tradycyjnych praktyk 
medycznych nie usprawiedliwia ani 
wzywania złych mocy, ani wykorzy-
stywania łatwowierności drugiego 
człowieka” (KKK 2117). 

Oprócz tego w 2003 roku ukazał 
się specjalny dokument Papieskiej 
Rady Kultury i Papieskiej Rady do 
Spraw Dialogu Międzyreligijnego 
pt. „Jezus Chrystus Dawcą Wody 
Życia”, który jest poświęcony chrze-
ścijańskiej refleksji nad zjawiskiem 
New Age i ukazuje problemy, które 
rozważamy. 

– Z tego, co Ojciec powiedział, 
wynika, że zagrożeń tych jest spo-
ro. Co robić, by ich uniknąć? 

– Przede wszystkim należy się 
troszczyć o wiarę i posłuszeństwo 
Bogu. Jeżeli będziemy mieli mocną 
więź z Chrystusem, jeżeli będziemy 
się modlić, korzystać z sakramentów, 
jeżeli będziemy zachowywali Przyka-
zania Boże, nic złego się nam nie sta-
nie. Musimy pamiętać, że Jezus Chry-
stus pokonał szatana przez swą śmierć 
i zmartwychwstanie oraz wyzwolił 
nas z jego niewoli. Więź z Chrystu-
sem, pociągająca za sobą życie zgod-
nie z Jego prawem, jest najważniejsza. 
Gdy dwie koleżanki idą do wróżki 
i jedna z nich jest wierząca, korzysta z 
sakramentów i modli się, a druga nie 
dość, że nie wierzy, to jeszcze prowa-
dzi niemoralne życie, to w przypadku 
tej pierwszej taka wizyta nie spowo-
duje tak negatywnych skutków jak 
w przypadku tej drugiej. Dlaczego? 
Ponieważ pierwsza z tych kobiet jest 
chroniona przez łaskę. Oczywiście 
i ona może doświadczać jakichś nie-
pokojów, rozproszeń itp., ale skutki 
będą bez porównania lżejsze niż u tej 
drugiej. Płynie więc z tego wniosek, 
że należy unikać towarzystwa osób, 
które mogą nas w takie praktyki wcią-
gać. I oczywiście wyrzekać się czyta-
nia literatury ezoterycznej, oglądania 
filmów itp. a oddawać się modlitwie, 
lekturze Pisma Świętego, spowiadać 
się i uczestniczyć w Eucharystii. Trze-
ba być czujnym i żyć rozumnie. Czyli, 
mówiąc krótko: trzeba zachować ro-
zum i wiarę. 

„Bądźcie poddani Bogu, prze-
ciwstawiajcie się natomiast dia-
błu, a ucieknie od was” (J 4,7).  

❚ Piero della Francesca, Zmartwychwstanie
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Pierwsze przykazanie Dekalogu, czyli „Nie bę-
dziesz miał cudzych bogów przede Mną” (zob. 
Wj 20,3; Pwt 5,7) nakazuje wyrzeczenie się ja-

kichkolwiek bóstw poza Bogiem Jedynym. Dla Hebraj-
czyków, będących historycznie rzecz biorąc pierwszy-
mi adresatami Bożego Prawa, oznaczało to przestro-
gę przed przyjmowaniem wierzeń i kultów narodów 
ościennych: Egipcjan, Kananejczyków i innych. Mo-
głoby się wydawać, że dla nas, współczesnych Europej-
czyków, przestroga ta nie jest już aktualna. W zasadzie 
nikomu dziś już nie przychodzi do głowy, aby oddawać 
boską cześć ciałom niebieskim, zwierzętom, bądź też 
bóstwom wyobrażanym w kamiennych czy drewnia-
nych posągach. Owszem, istnieją dziś w Polsce ruchy 
neopogańskie próbujące rekonstruować wierzenia 
dawnych Słowian. Są to jednak grupy bardzo nieliczne, 
stanowiące raczej religijny folklor.

Przykazanie to, będące ukonkretnieniem nadrzęd-
nego przykazania miłości Boga ponad wszystko (zob. 
Pwt 6,5), winno być stałym punktem do rachunku su-
mienia także dla wierzących i praktykujących katoli-
ków. Bardzo łatwo możemy bowiem zacząć w praktyce 
swego życia oddawać boską cześć komuś lub czemuś 
poza Bogiem Jedynym. Chodzi o to, by deklarowana 
ustami wiara w Boga miała przełożenie na konkrety ży-
cia. Tymczasem faktycznym bogiem w życiu mogą się 
stać np. pieniądze. To one mogą być tym wokół czego 
obracają się nasze myśli i wokół czego koncentrują się 
nasze troski. Innym bogiem może być zdrowie. Ileż to 
razy nawet pobożni katolicy podczas składania życzeń 
mówią: „No i przede wszystkim życzę ci zdrowia, bo 
zdrowie jest najważniejsze; jak nie ma zdrowia, to nie 
ma niczego”. Prosta konsekwencja: jeśli zdrowie jest 
najważniejsze, to Bóg nie jest już najważniejszy, a zatem 
w ogóle już przestaje być Bogiem. Bogiem może się stać 
praca lub kariera, bardzo łatwo to jej podporządkować 
całe swoje życie oraz stracić sens życia wtedy, gdy pra-
ca się skończy lub załamie się kariera. Ubóstwić moż-
na także drugiego człowieka. Bardzo łatwo jest liczyć 
się z kimś w życiu o wiele bardziej niż z Bogiem i Jego 

przykazaniami. Można także samemu dla siebie stać 
się bogiem i to jest może sytuacja najczęstsza. Często 
zupełnie bezwiednie stawiamy w centrum siebie, swoje 
plany, projekty i nierzadko oczekujemy, że Bóg będzie 
niejako na nasze usługi, że będzie błogosławił temu, co 
jest naszym zamierzeniem i naszą wolą. Wszystkie te 
sytuacje są nam bardzo bliskie, dlatego trzeba, żeby-
śmy byli gotowi do ustawicznej rewizji własnego życia 
w świetle pierwszego przykazania.

W kontekście pierwszego przykazania koniecznie 
trzeba dotknąć także problemu okultyzmu, wróżbiar-
stwa, wiary w przesądy i horoskopy. Trzeba bardzo ja-
sno powiedzieć, że wszystkie te praktyki są grzechem 
bałwochwalstwa i złamaniem wprost pierwszego przy-
kazania Dekalogu. I jest to sprawa, która jak najbardziej 
dotyczy nas, polskich katolików. W Polsce wg danych 
sprzed kilku lat zarejestrowanych wróżek i wróżbitów 
jest ok. 100 tysięcy i jest to liczba ponad trzykrotnie 
przewyższająca ilość kapłanów diecezjalnych i zakon-
nych. Jest oczywiste, że z ich usług korzystają także 
praktykujący katolicy. Dlaczego jest to grzech bałwo-
chwalstwa? Najkrócej mówiąc, jest to forma szukania 
zabezpieczenia swojego życia bez Boga, poza Bogiem 
a nawet wbrew Bogu. Człowiek wierzący modli się 
w Psalmie: „Chociażbym przechodził przez ciemną do-
linę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4). 
Tymczasem nasza trudność polega na nieakceptowa-
niu jakichkolwiek „ciemnych dolin” w naszym życiu, 
czyli momentów niepewności, trudności, cierpienia, 
braku zabezpieczenia. A są to momenty nieuniknione, 
co więcej, bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju 
wiary, bo to w nich dojrzewa nasza ufność w ojcowską 
opatrzność Boga. Rodzi się jednak wielka pokusa pój-
ścia na skróty i skoro Bóg nie daje mi natychmiasto-
wych odpowiedzi na miarę moich oczekiwań, poszu-
kam gdzie indziej odpowiedzi na nurtujące mnie py-
tania, tak by móc mieć co do wszystkiego jasność oraz 
poczucie, że wszystkie sprawy w życiu mam pod swoją 
kontrolą. Mieć wszystko pod kontrolą oznacza jednak 
faktycznie samemu stać się bogiem swego życia i zane-
gować Boga Jedynego. „Nie będziesz miał cudzych bo-
gów obok Mnie”. 

Nie będziesz
miał cudzych 
bogów

obok Mnie...
ks. Maciej Zachara MIC
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Tytułowym zawołaniem po-
sługiwał się bardzo często św. 
ojciec Stanisław Papczyński, 

który w 1670 r. założył Zgromadze-
nie Księży Marianów Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Wezwanie to przetrwało 
w naszym Zgromadzeniu do dziś 
i jest przez nas stosowane między 
innymi na zakończenie modlitw 
wspólnych, ale też indywidualnie 
przy wielu innych okazjach. W ja-
kim sensie misterium Niepokalane-
go Poczęcia Maryi może być w na-
szej codziennej, duchowej walce wy-
bawieniem, umocnieniem i obroną?

W Niepokalanym Poczęciu Maryi 
Bóg w Trójcy Jedyny w cudowny spo-
sób objawia swoją miłość do człowie-
ka. Wszechmocny, który w śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystu-
sa dał największy dowód swojej miło-
ści do każdego z nas i do całego stwo-
rzenia, musiał najpierw przygotować 
Matkę dla Zbawiciela. Ze względu na 
przyszłe macierzyństwo Maryja od 
swego poczęcia została zachowana od 
wszelkiej zmazy grzechu pierworod-
nego i od początku swego istnienia 
była napełniona Duchem Świętym. 
Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa zostajemy podniesieni 
i wyzwoleni z niewoli grzechu, a Ma-
ryja od wszelkiego grzechu została 
zachowana. Od samego początku 
jest Ona w szczególny sposób Córką 
Boga Ojca, Matką Syna Bożego i Ob-
lubienicą Ducha Świętego. Zachowa-
na od grzechu uprzedzającą łaską, od-
powiedziała na nią w sposób dosko-
nały. Ona jest nowym stworzeniem, 
odkupionym we Krwi Zbawiciela. 
Ona jest zapowiedzią ostatecznego 
zjednoczenia człowieka z Bogiem. 
Ona jest obietnicą naszego królowa-
nia z Chrystusem w niebie.

Kiedy Anioł Gabriel przyszedł 
zwiastować Maryi wolę Boga, po-
twierdził Jej całkowite zjednoczenie 
z Trójcą. Powiedział: „Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 

osłoni Cię. Dlatego też Święte, które 
się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym” (Łk 1,35). Maryja, zasłucha-
na w Słowo Boga, nieustannie żyje 
według planu i powołania, które Bóg 
przygotował dla Niej przed wiekami, 
a nawet przed założeniem świata. 
Maryja poczyna i rodzi Jezusa, trosz-
czy się o Niego, a później towarzyszy 
Mu jako Jego Matka i Uczennica aż 
pod krzyż. Tam przyjmuje wszyst-
kich ludzi jako swoje dzieci i nie 
przestanie się już o nas troszczyć aż 

do skończenia świata. Maryja, wolna 
od jakiegokolwiek grzechu, napeł-
niona od poczęcia Duchem Świę-
tym, wnosi Go wszędzie tam, gdzie 
się pojawia. Na Jej pozdrowienie Jan 
podskoczył z radości w łonie swej 
matki, a Elżbieta została napełniona 
Duchem Świętym. Maryja jest po-
śród uczniów, kiedy w dzień Pięć-
dziesiątnicy zstępuje na nich Duch 
z wysoka. Ona przychodzi z Du-
chem Świętym do wszystkich, którzy 
się do Niej uciekają i Ją naśladują.

ks. Paweł Naumowicz MIC Niepokalane Po częcie 
Maryi Dziewicy niech nam 
będzie zbawieniem i obroną

❚ Peter Paul Rubens, Niepokalane Poczęcie
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Niezwykłe zjednoczenie Maryi 
z Bogiem, stworzenia ze Stwórcą, 
człowieka ze swoim Zbawcą, nie tyl-
ko nie zostało nigdy przerwane, ale 
poprzez Wniebowzięcie jest konty-
nuowane na zawsze. Ona jako nowy 
człowiek, doskonale wyzwolona 
z niewoli grzechu i całkowicie odda-
na Bogu, jest wiecznym nieprzyja-
cielem szatana i potężną naszą Orę-
downiczką. Tam, gdzie jest Maryja, 
tam jest Bóg. Tam gdzie przychodzi 
Ona, bez żadnej zmazy grzechu, do-
skonale zjednoczona z Bogiem, tam 
szatan traci swoją moc. Jak twierdzą 
egzorcyści, szatan nie znosi imienia 
Maryi i wraz z przywoływaniem Jej 
wstawiennictwa, zaczyna doznawać 
klęski. Ona nie tylko odpowiada na 
nasze wołania, ale tak jak w Kanie, 
przedstawia Synowi te nasze trudno-
ści i problemy, z których my sami nie 
zdajemy sobie jeszcze sprawy. Szatan 
nigdy nie miał w Niej nic swojego. 
Tam gdzie się Ona pojawia, on musi 
ustąpić. Maryja, we wszystkim po-
słuszna Bogu, wypędza szatana, któ-
ry Bogu odmówił posłuszeństwa.

W naszej codziennej, duchowej 
walce przyzywamy wstawiennictwa 
Tej, która w mocy Boga zwycię-
ża szatana i jako najlepsza matka 
powierza nas Wszechmogącemu. 
W odpowiedzi na „katechezę” sza-
tana, Ona, od swego poczęcia zjed-
noczona z Trójcą, głosi nam Dobrą 
Nowinę o Bogu, który jest miłością. 
Szatan oszukuje nas, że Pan Bóg się 
o nas nie troszczy, że nasze życie nie 
ma sensu, że odchodząc od Boga, 
sami staniemy się bogami. Niepo-
kalana Maryja przekonuje nas, że 

nasze życie ma początek i ukorono-
wanie w Bogu. Ona wskazuje nam 
Miłosiernego Boga, który umiłował 
nas przed wiekami, powołał do życia 
i wybrał, „abyśmy byli święci i nie-
skalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). 
On nie męczy się przebaczaniem, ale 
ciągle chce nas napełniać swoją mi-
łością i swoją łaską.

Diabeł kusi nas beznadzieją i roz-
paczą, wmawia nam, że nie ma już 
dla nas ratunku i że nasze grzechy 
nie mogą już zostać odpuszczone. 
Maryja wskazuje na Jezusa, który 
umarł i zmartwychwstał dla naszego 
usprawiedliwienia i który powta-
rza: „przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). 
W sakramentach chrztu oraz poku-
ty i pojednania Bóg obmywa nas we 
Krwi Chrystusa i stwarza na nowo. 
We Mszy św. zwiastuje nam swoje 
Słowo i karmi nas Ciałem i Krwią 
Chrystusa, to znaczy pokarmem na 
życie wieczne. 

Diabeł nieustannie czai się u na-
szych drzwi i chce po kawałku za-
jąć całe nasze życie. Kiedy zostanie 
wyrzucony z mego serca, zaprasza 
kolejne złe duchy, aby przyszły i za-
mieszkały we mnie. Maryja wnosi 
w nasze życie Ducha Świętego, Du-
cha mądrości, rozumu, rady, mę-
stwa, umiejętności, pobożności i Bo-
żej bojaźni. Ona, Oblubienica Du-
cha Świętego, prosi Syna, aby nam 
Go posłał w obfitości. Bo w sercu 
pełnym Ducha Świętego nie ma już 
miejsca dla innych duchów.

W codziennej, duchowej walce 
potrzeba, abyśmy kontemplowali 
Niepokalane Poczęcie Maryi i całe 
Jej życie oraz na wszelki możliwy 
sposób Ją naśladowali. Ona zaprasza 
nas, abyśmy nieustannie przyzywali 
łaski Boga Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego, abyśmy z Nim się jednoczyli 
i w Nim trwali, abyśmy Go uwiel-
biali myślą, słowem i uczynkiem. Na 
wzór Maryi mamy stale uwielbiać 
Boga za wielkie rzeczy, które nam 
czyni nieustannie; mamy żyć przy-

kazaniem miłości, słuchać Słowa 
Bożego, trwać we wspólnocie Ko-
ścioła. Niepokalana prowadzi nas 
do sakramentów, abyśmy przez nie 
napełniali się łaską Boga, abyśmy 
powstawali z grzechów i nie grze-
szyli. Maryja pokazuje wreszcie, że 
zjednoczenie z Bogiem oznacza też 
odnajdowanie Boga i służenie Mu 
w naszych braciach. 

Zawsze, kiedy wzywamy wsta-
wiennictwa Niepokalanej Maryi, 
Ona oddaje nas Miłosierdziu Boga, 
przynosi nam Ducha Świętego 
i wskazując na Jezusa, powtarza: 
„zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie” (J 2,5). Ona wprowadza 
nas w przestrzeń Bożej łaski, która 
jest zawsze większa od mego grze-
chu i od podstępów szatana. Ona 
prowadzi nas zawsze do Boga, źródła 
wszelkiego życia, abyśmy Jemu po-
wierzając całe nasze życie, mogli Go 
uwielbiać razem z Maryją i świętymi, 
już teraz i w wieczności. Maryja, Nie-
pokalanie Poczęta i „wszystka Święta”, 
pokazuje, że tylko nieustannie zjed-
noczeni z Bogiem i napełnieni Jego 
łaską, będziemy mieli moc do oparcia 
się wszelkim działaniom złego ducha 
i do wypełnienia powołania, któ-
re Bóg nam powierzył. Abyśmy byli 
święci, jak Bóg jest święty. Aby się wy-
pełniło w nas słowo św. Pawła:

„Dlatego zginam kolana moje 
przed Ojcem, od którego bierze na-
zwę wszelki ród na niebie i na ziemi, 
aby według bogactwa swej chwały 
sprawił w was przez Ducha swego 
wzmocnienie siły wewnętrznego 
człowieka. Niech Chrystus zamiesz-
ka przez wiarę w waszych sercach; 
abyście w miłości wkorzenieni 
i ugruntowani, wraz ze wszystkimi 
świętymi zdołali ogarnąć duchem, 
czym jest Szerokość, Długość, Wy-
sokość i Głębokość, i poznać miłość 
Chrystusa, przewyższającą wszelką 
wiedzę, abyście zostali napełnieni 
całą Pełnią Bożą” (Ef 3,14-19).

Niepokalane Poczęcie Maryi Dzie-
wicy niech nam będzie zbawieniem 
i obroną! 

Niepokalane Po częcie 
Maryi Dziewicy niech nam 
będzie zbawieniem i obroną
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Już Księga Rodzaju ukazuje sza-
tana jako ducha bardzo spryt-
nego, przebiegłego i wrogo 

nastawionego do człowieka. Prawdą 
jest, że znacznie przewyższa on inte-
ligencją człowieka i wykorzystuje ją, 
by przyczynić się do zerwania jego 
miłosnej więzi z Bogiem. Stosuje 
przy tym różne metody i strategie.

Szatan często zakłada na nas 
swoje pułapki, używając określo-
nych symbolicznych słów. Niektó-
re mogą być także głosem Bożym, 
dlatego kiedy się pojawiają powinny 
wzbudzać naszą czujność i zachęcać 
do refleksji. W tym procesie roze-
znania natchnienia, czy pojawia-
jącej się myśli, warto zadać sobie 
podstawowe pytanie: do czego dana 
myśl czy wewnętrzna zachęta mnie 
prowadzi, jaki jest przewidywany 
owoc jej ewentualnej realizacji – 
dobry czy zły. Jeśli już na początku 
widzę, że zły – dana myśl pochodzi 
z pewnością od złego ducha. 

Do słów – kluczy, którymi diabeł 
chętnie się posługuje, by nas kusić, 
można zaliczyć słowo – „musisz”. 
Jeśli w sercu odczuwam zbyt moc-
ne i emocjonalne przynaglenie, 
niejako nakazujące mi jakieś dzia-
łanie, często może pochodzić ono 
od złego. Bóg szanując naszą wol-
ność, mówi raczej: „jeśli chcesz”.

Zły niekiedy łączy słowo „mu-
sisz” ze słowem „natychmiast”, 
próbując skłonić człowieka do bez- 
refleksyjnego, spontanicznego i po-
chopnego działania, które często 
kończy się błędami. Pan Bóg daje 
człowiekowi czas na zastanowienie. 

Diabeł lubi słowo „tajemnica”, 
starając się popychać nas do dzia-
łania z zastrzeżeniem, byśmy za-
chowali je w tajemnicy i nic niko-

mu o nim nie mówili. Pan Bóg nie 
ma nic do ukrycia i stale zaprasza, 
byśmy byli w swoim działaniu 
transparentni i prawdziwi.

Ulubionym słowem złego du-
cha, mającym na celu przeszkodzić 
nam w budowaniu bliskiej relacji z 
Bogiem, jest słowo „później”. Czę-
sto je słyszymy, gdy zbliża się pora 
codziennej modlitwy, czy pojawia 
się jakiekolwiek natchnienie zapra-
szające nas do odkrywania prawdy 
o Bogu i Jego miłości. U Pana Boga 
wszystko jest uporządkowane i na 
wszystko jest swój czas.

Zły duch używa niekiedy tak-
że słowa „łatwo”, podpowiadając: 
„łatwo możesz uzyskać jakąś ko-
rzyść czy przyjemność, tylko mu-
sisz posunąć się do…” i tu podsu-
wa nieuczciwości, kłamstwa czy 
wprost zło. Droga Pana Boga za-
zwyczaj wiąże się z pewnym tru-
dem czy zmaganiem i opiera się 
na uczciwości. 

Szatan na usprawiedliwienie po-
dejmowania jakiegoś działania, do 
którego nas kusi, używa niekiedy 
słowa „zobacz” w kontekście „po-
patrz na innych”, czy „porównaj 
się z innymi”. Często idzie za tym 
pokusa zazdrości, chciwości, nie-
nawiści, gniewu, dominowania, 
wyniosłości czy niezdrowej rywa-
lizacji. Dla Pana Boga każdy z nas 
jest indywidualnością i każdy z nas 
jest kochany tą samą miłością oraz 
prowadzony indywidualną drogą 
zbawienia. Bóg nakazuje patrzeć 

na innych jedynie po to, by służyć 
i dzielić się miłością, czy tym, co 
otrzymaliśmy. 

W tym kontekście ukazuje się ko-
lejny sposób działania złego ducha, 
który często nakazuje nam naduży-
wania słowa „ja” – „ja mam prawo”, 
„ja jestem najważniejszy”, „ja coś 
postanowiłem”, „ja jestem naj…”. 
W języku złego nie ma miejsca na 
słowo „Ty” odsłaniające Boga jako 
wyżej stojącego ode mnie, a jedno-
cześnie pochylającego się z miłością 
nade mną jako grzesznikiem. Nie 
ma też miejsca na „ty” polecające 
dostrzec obok mnie drugiego czło-
wieka równie ważnego i cennego 
w oczach Boga. Ten „drugi” jest 
mi dany i zadany, bym miłował go, 
a miłość wzorował na miłości Jezu-
sa, który oddał za nas życie.

Proces rozeznawania czy de-
maskowania pokus złego ducha 
bywa niekiedy trudny. Często jawi 
się jako walka wewnętrzna, ale nie 
możemy zapominać, że uczestni-
czy w niej także Bóg poprzez na-
tchnienia wewnętrzne i działanie 
Ducha Świętego. Dlatego o Jego 
światło winniśmy nieustannie 
prosić. Nie możemy też zniechę-
cać się, kiedy błędna decyzja sta-
nie się naszym udziałem. Nie mo-
żemy rezygnować, kiedy zły duch 
wydaje się odnosić zwycięstwo. 
Miłosierdzie Boże jest dla nas na-
dzieją i o takie miłosierdzie trzeba 
nam wówczas prosić, przyjmować 
je i walczyć dalej.  

ks. Sławomir Homoncik MIC

O strategii
złego ducha

FO
T.

 P
IX

AB
AY

15

W życiu codziennym napotykamy różne 
niebezpieczeństwa, dlatego potrzebuje- 
my wewnętrznego oświecenia, aby zna-

leźć bezpieczne wyjście z tych trudnych sytuacji. 
Mądra i roztropna decyzja jest owocem Bożej łaski. 
Wyprasza ją dla nas Maryja, Matka Dobrej Rady. 
Zawsze czuwa przy nas, jak kochająca Matka przy 
swoich dzieciach, i pomaga w bezpiecznej wędrówce 
w stronę nieba.

Matka Przedziwnego Doradcy
Maryja przyjęła do swojego serca i łona Chrystusa, 

Przedziwnego Doradcę (Iz 9,5), i pomagała Mu czynić 
postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi 
(Łk 2,52). Bóg napełnił Ją obficie darami Ducha Świę-
tego, a wśród nich także darem rady. Przez całe swoje 
życie szła drogą posłuszeństwa Bożej woli i spełniała 
wszystko, czego Bóg od Niej oczekiwał. 

Maryja, jako Matka Kościoła, towarzyszy nam na 
naszej drodze wiary i czuwa, aby nasze serca były za-
wsze mieszkaniem dla Jezusa, Przedziwnego Doradcy. 
Wspiera nas, abyśmy uważnie słuchali Słowa Bożego 
i wiernie je wypełniali. Uczy nas, abyśmy wybierali to, 
co służy chwale Boga i zbawieniu ludzi. Choć sama 
wszystkiego nie wiedziała, to jednak zawsze była peł-
na wiary i ufności, otwarta na Boże prowadzenie.  

Uczennica Jezusa
Duch Święty prowadzi nas do poznania Jezusa, 

w którym objawia się zamysł miłości Ojca. W Jezusie 
otrzymujemy światło i moc, aby rozpoznać właściwą 
drogę i wytrwale nią kroczyć. Wśród istot stworzo-
nych nikt lepiej od Maryi nie zna Chrystusa i nikt le-
piej od Niej nie może wprowadzić nas w znajomość 
Jego tajemnicy. To dlatego Maryja jest dla nas nauczy-
cielką i doradczynią. Jako posłuszna Służebnica Syna 
inspiruje nas przykładem swojego życia, aby wnikać 
w słowa Jezusa i rozumieć je w różnych okoliczno-
ściach życia.

W szkole Maryi uczymy się Jezusa, czyli otwiera-
my serca dla Jego obecności, wsłuchujemy się w Jego 
słowa. Codziennie rodzi się w nas wiele pytań i wąt-
pliwości, na które tylko Jezus zna odpowiedź. Dlatego 
Maryja uczy nas Go pytać: „Jakże się to stanie?”. Uczy 

postawy zadumy i refleksji, ciszy i skupienia serca. 
Wtedy możemy usłyszeć Bożą odpowiedź i otrzymać 
wskazówki.

„W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! 
Jeżeli bowiem o Niej myślisz, nigdy nie zejdziesz 
na manowce” – powtarzał św. Bernard z Clairvaux. 
Maryja bowiem zawsze kieruje nas ku Chrystusowi 
i wyprasza nam łaskę otwartego serca na Jego dobre 
rady. 

Pośredniczka
Ewangeliczny obraz wesela w Kanie Galilejskiej 

ukazuje nam Maryję jako Pośredniczkę Przedziwnego 
Doradcy. W trudnej sytuacji, w której znaleźli się słu-
dzy, gdy zabrakło wina, słyszą radę Maryi: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). To Jej ostat-
nie słowa, które zanotowali Ewangeliści, jakby ducho-
wy testament Maryi. Jakiej rady nam udziela? Aby-
śmy słuchali Jezusa i żyli Jego Ewangelią. Chodzi o to, 
abyśmy zachowywali całe nauczanie Jezusa i w pełni 
wcielali je w życie. To najlepsze zabezpieczenie przed 
zagrożeniami duchowymi, które napotykają przede 
wszystkim ci, którzy wybiórczo przyjmują Boże przy-
kazania, lekceważą Słowo Boże, przedkładając własną 
wizję życia nad Bożym planem.

Uczmy się od Maryi otwartości i uległości na na-
tchnienia Ducha Świętego i prośmy Ją, aby wypraszała 
nam dar rady oraz łaskę gorliwości i odwagi w krocze-
niu ewangeliczną drogą życia. Zwracajmy się do Niej 
żarliwie, gdy znajdziemy się na rozstaju dróg lub gdy 
musimy podjąć ważne decyzje życiowe.       

Matka
Dobrej Rady

ks. Janusz Kumala MIC
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Z ks. Krzysztofem Pazio MIC, 
misjonarzem mariańskim w Ka-
merunie, rozmawiała Aleksan-
dra Kiełczewska.

– Mieszkańcy Kamerunu po-
znali treść Ewangelii niewiele po-
nad 100 lat temu... 

– To prawda. Pierwsi misjonarze 
przybyli do Kamerunu pod koniec 
XIX wieku.   Za cel swojej posługi 
uznali zapoznanie mieszkańców 
z nauką Jezusa i treścią Pisma Świę- 

tego. Współcześni misjonarze chcą 
umocnić ludzi w wierze i przeciw-
działać negatywnym skutkom wy-
woływanym przez tradycyjne ob-
rzędy plemienne i szkodliwe gusła. 
Kiedy przyjechałem do Kamerunu, 
zaskoczyło mnie, jak wielu ludzi 
żyje w nieustannym strachu przed 
czarami, który wynika z przesądów. 

– Dlaczego tak się dzieje? 
– Kulty pogańskie opierają się na 

wzbudzaniu lęku. Ludzie boją się 

czarowników i osób, które w ich 
opinii mają możliwość sprowadza-
nia nieszczęść na bliźnich. W tra-
dycyjnych afrykańskich religiach 
plemiennych bóstwa nie kochają 
ludzi, ale pragną zrobić im krzyw-
dę. Co gorsze: Kameruńczycy upa- 
trywali większą siłę po stronie 
złych mocy niż po stronie dobra. 

– Jak reagowali Kameruńczycy, 
gdy misjonarze nauczali ich sło-
wami: „Nie lękajcie się”?

Wiara w zabobony
          kaleczy wasze dusze
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– To było coś zupełnie nowego, 

niewypowiedzianie szokującego. 
Poznanie nauki Jezusa odmieniło 
życie Kameruńczyków. Zrozumie- 
li, że światem kieruje miłość, 
a nie strach. Nikt im wcześniej 
nie powiedział, że Bóg ich kocha, 
a nie kieruje się nienawiścią i chce 
wyłącznie karać. Nie wiedzieli, że 
Bóg pragnie ich zbawić, otoczyć 
opieką i podnieść z upadku. Jest 
silniejszy od złych mocy i może je 
pokonać, aby ochronić człowieka. 

– Zarazem obrzędy plemienne 
i gusła funkcjonowały w Kame-
runie od wieków. Czy tak silnie 
zakorzeniona tradycja do dziś 
wywiera wpływ na parafian Księ-
dza? 

– Tak, obecnie pracujemy 
z trzecim pokoleniem wychowa-
nym w wierze katolickiej. Ludzie 
rozumieją, że wiara w zabobony 
jest zła i czyni krzywdę. Bardzo się 
starają zaufać Panu Bogu i odrzu-
cić gusła. Niestety, nie zawsze się 
to udaje. Obserwujemy ścieranie 
się wiary i tradycyjnych praktyk, 
chaos duchowy i pomieszanie po-
rządków.

– Jak to wygląda w praktyce? 
– Ludzie spowiadają się z zabo-

bonnych praktyk. Niektórzy, choć 
zostali ochrzczeni, w trudnej sytu-
acji życiowej udają się po poradę 
do czarownika. Czasami zakła- 
dają dzieciom amulety na szyję, 
następnie uświadamiają sobie, że 
źle postąpili. Trudno im odrzu-
cić wiarę w klątwy, jakie rzekomo 
rzucają czarownicy. Winią „złe 
czary” za niepowodzenia życio-
we, zamiast wziąć odpowiedzial-
ność za własne uczynki i błędy. 
Przypuszczam, że taki stan rzeczy 
może trwać przez kolejne pokole-
nia. 

– Czy obserwuje Ksiądz na co 
dzień negatywne skutki wiary 
w przesądy?

– Niestety, bardzo często. Pa-
miętam przerażoną, wstrząśniętą 
i zapłakaną kobietę, która przy-
biegła do kapłanów z prośbą o po-
moc. Czarownik powiedział jej, że 
niedługo umrze. Księża uspokoili 
płaczącą, pomodlili się wspólnie 
i polecili jej odmawiać różaniec. 
Oczywiście kobiecie nie stało się 
nic złego. Słowa czarownika nie 
sprawdziły się, ale psychicznie 
bardzo ją poraniły. Doznała trau-
my, była wręcz wykończona przez 
stres i strach. Takich przypadków 
jest wiele. Pomagałem kiedyś ro-
dzinie w Atoku, która nie była 
w stanie normalnie funkcjono-
wać, gdyż sparaliżował ją lęk przed 
rzekomą klątwą rzuconą przez 
czarownika. Ludzie wielokrotnie 
opowiadali mi o krzywdach, któ-
re wyrządziła ich bliskim wiara 
w gusła. Dlatego często powta-

rzam moim parafianom: „Wiara 
w zabobony kaleczy wasze dusze. 
Jest grzechem, oddalającym was 
od Pana Boga”. 

– Ten problem nie dotyczy tyl-
ko Kamerunu…

– Oczywiście. Niedawno prze-
czytałem artykuł, z którego wyni-
kało, że we Włoszech pracuje wię-
cej wróżek niż kapłanów. Kame-
ruńczycy do niedawna nie znali 
nauki Jezusa, musieli nauczyć się 
wszystkiego od podstaw. Można 
zrozumieć, że potrzebują czasu 
i pomocy kapłanów do wdrożenia 
w życie prawd wiary. Jednak w zu-
pełnie innym świetle przedstawia-
ją się zabobonne praktyki w Euro-
pie. To smutne, że ludzie miesz-
kający w nowoczesnych, katolic-
kich krajach, którym naprawdę 
niczego nie brakuje, odwracają się 
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od Boga. Co gorsze: wybierają to, 
z czego chcą zrezygnować znacz-
nie mniej wykształceni od nich 
mieszkańcy Kamerunu, którzy 
dopiero od niedawna mają możli-
wość czytania Pisma Świętego. 

– Jak to wytłumaczyć?
– Kameruńczycy otworzyli ser-

ca dla Jezusa. W wielu kościołach 
o 6.15 odprawia się jutrznię. Pro-
szę sobie wyobrazić, że w miastach 
codziennie rano kościoły są pełne 
ludzi. Niektórych parafian uda-
ło mi się przekonać racjonalnymi 
argumentami do porzucenia lęku 
i magii. Płacili ogromne sumy 
czarownikowi, który rzekomo po-
siadał dar zsyłania majątku. Co 
ciekawe: czarownik mieszkał w le- 
piance i żył tylko dzięki datkom od 
innych. Moi parafianie zrozumie-
li, że gdyby ktokolwiek faktycznie 
posiadał wspomniany dar, praw-
dopodobnie zacząłby od zesłania 
bogactwa samemu sobie. W in-
nej wiosce po gwałtownej burzy 
zniszczeniu uległ tylko jeden dom. 
Należał do marabuta – lokalnego 
czarownika, który rzekomo miał 
władzę nad pogodą i piorunami. 
Takie sytuacje powodują, że ludzie 
z dużą dawką rozsądku analizują 
zabobonne gusła i nagle dostrzega-

ją, że są one dziecinne, nielogicz-
ne, wręcz śmieszne. Wstydzą się, 
że dali im wiarę. Wielu młodych  
wykształconych Kameruńczyków 
nie ufa szarlatanom i stoi na straży 
swoich rodzin. Pilnują, aby lokalni 
czarownicy nie wyłudzali od nich 
pieniędzy i nie mieli wpływu na 
podejmowane decyzje. 

– Czy katolicy w Kamerunie 
są narażeni na nieprzyjemności, 
dyskryminację lub jawną niechęć 
i agresję? 

– To bardzo złożony problem, 
który wynika z podziału kraju na 
katolickie południe i muzułmań-
ską północ. Kiedy w 2003 roku 
przyjechałem do Atoku, który 
jest położony we wschodniej czę-
ści kraju, stał tu jeden niewielki 
meczet i mieszkały dwie rodzi-
ny muzułmańskie. Dziś, żyje ich 
tu już kilkanaście i codziennie o 
4.30 imam wzywa je do modlitwy. 
W północnych regionach Kame-
runu, meczety stoją natomiast 
w każdej wiosce. Niektóre tere-
ny przypominają wręcz państwo 
islamskie: wszystkie ważniejsze 
funkcje tradycyjne pełnią muzuł-
manie, właścicielami firm i kie-
rownikami są muzułmanie, kato-
licy nie dostaną żadnej atrakcyjnej 

pracy, jeśli uprzednio nie porzucą 
wiary i nie przejdą na islam. Nie 
słyszałem, aby dochodziło często 
do drastycznych aktów przemocy 
ze strony muzułmanów, ale zda-
rzają się krwawe zamachy ze stro-
ny bojówek Boko Haram. 

– Prawie 70% mieszkańców 
Kamerunu to katolicy, jednak 
w sąsiadującym na północy Cza-
dzie większość stanowią muzuł-
manie. Dziennikarze między-
narodowych mediów opinio-
twórczych od kilku lat podnoszą 
kwestię islamizacji Afryki. Jakie 
są Księdza obserwacje w tej kwe-
stii?

– Trzeba pamiętać, że Kamerun 
to biedny kraj. Wiele rodzin musi 
przeżyć dzień za jednego dolara. 
Wioski kameruńskie utrzymu-
ją się z prymitywnego rolnictwa. 
Niektóre projekty rozwojowe, jak 
np. budowa dróg, finansują ban-
ki z Kuwejtu. Następnie wzdłuż 
nowo wybudowanej drogi za-
mieszkują rodziny muzułmańskie, 
które „wypychają” biedniejszych 
Kameruńczyków na prowincję. 
Na północy kraju muzułmanie 
dysponują znacznym kapitałem, 
który pozwala im otwierać nowe 
przedsiębiorstwa i dawać ludziom 
pracę na własnych warunkach. 

19

M
ISJE

 Z
 N

IE
P

O
K

A
LA

N
Ą

 – K
A

M
E

R
U

N
Z zasady sprowadzają się one do 
wymogu przejścia na islam. Mu-
zułmanie mają pieniądze na bu-
dowę meczetów, a biedni katolicy 
z małych wiosek kameruńskich nie 
zbudują sobie kościoła. Mówiąc 
wprost: ekspansja islamu jest w du-
żej mierze możliwa dzięki dużemu  
kapitałowi, którego z oczywistych 
powodów nie mają rodzimi miesz-
kańcy najbiedniejszych krajów 
afrykańskich. 

– W praktyce oznacza to, że mi-
sjonarze starają się chronić wier-
nych nie tylko przed negatywny-
mi skutkami przesądów, wynika-
jącymi z wierzeń tradycyjnych, 

ale również przed zagrożeniami, 
jakie niesie za sobą islam…

–  Tak i mamy jeszcze jedno za-
grożenie, wynikające z kameruń-
skiego prawa, jakim jest legalna 
poligamia. Oczywiście z punktu 
widzenia katolików, takie „mał-
żeństwa” są grzeszne, niezgodne 
z nauką Kościoła. Tymczasem 
w Kamerunie mężczyzna, którego 
żona nie urodziła dziecka, może 
zgodnie z prawem wziąć sobie 
kolejną „żonę”. Może poślubić kil-
ka kobiet, jeśli takie jest jego ży-
czenie, jeśli właśnie się zakochał 
w innej dziewczynie lub po prostu 
stać go na to, aby utrzymać kilka 

„żon”. Katolicy z mojej parafii ro-
zumieją, że ta tradycja jest zła i go-
dzi w instytucję małżeństwa oraz 
godność kobiety. Niestety, nie-
którzy tkwią w takich związkach 
i nie wiedzą, co dalej robić, gdyż 
poligamiczne małżeństwa zawarli 
zgodnie z kameruńskim prawem. 
Proszą o pomoc i radę kapłanów. 
Chcą uregulować te sprawy, a za-
razem nie skrzywdzić żadnej z ko-
biet, które poślubili. Kolejną trud-
nością, z jaką się zmagamy, jest 
macierzyństwo bardzo młodych, 
niezamężnych dziewcząt.

– Dlaczego dziewczyny w Ka-
merunie pragną zostać matka-
mi, choć są zbyt młode, aby mieć 
męża?

– Te dziewczęta są niedojrza-
łe, zbyt młode na macierzyństwo, 
w zasadzie same jeszcze są dzieć-
mi. Odwiedzając kameruńskie 
wioski, rozmawiam z nimi i sta-
ram się zrozumieć przyczyny ich 
postępowania. Mówią, że rodzi-
ny wywierały na nie silne naciski. 
Chciały, aby zgodnie z tradycją, 
jak najszybciej urodziły dziecko. 
Nikt nie stanął po stronie dziew-
cząt. Wszyscy uważali, że tradycja 
jest ważniejsza. To bardzo smutne, 
bo to młode matki muszą  podej-

mować największy wysiłek. Macie-
rzyństwo jest pięknym darem, ale 
one nie są na nie gotowe. Nie mają 
mężów, którzy mogliby udzielić im 
wsparcia. Czasami niewłaściwie 
opiekują się dziećmi. Nie wynika to 
ze złej woli, lecz ze zwykłej niedoj-
rzałości. Dzieci małoletnich matek 
często wychowują się w ubóstwie, 
w niepełnych rodzinach, bez ojca, 
który nie interesuje się ich losem. 
To doświadczenie wypacza im 
właściwy obraz rodziny, wszczepia 
negatywne wzorce. Muszą żyć ze 
świadomością, że zostali poczęci 
w grzechu, na skutek presji społecz-
nej, wywieranej na matkę, która tak 
naprawdę nie chciała ich mieć. 

– Czy katolickie rodziny w Ka-
merunie również pielęgnują tę 
tradycję? 

– Dojrzałe w wierze katolickie 
rodziny rozumieją, że ta tradycja 
krzywdzi dziewczęta, zmusza je 
do grzechu, jest bardzo szkodliwa 
duchowo i społecznie. Zdają sobie 
sprawę, że wspomniany zwyczaj 
wynika z rodzimych wierzeń opar-
tych na kulcie płodności. Histo-
rie małoletnich matek są najbar-
dziej dramatycznym przykładem 
krzywd, które może wyrządzić 
wiara w przesądy.  



20

M
O

JA
 W

IA
R

A

Wielokrotnie słyszymy o zagro-
żeniach, jakie czyhają na czło-
wieka. Dotyczą one zdrowia, bez-
pieczeństwa ale także życia du-
chowego. Tworzymy wciąż nowe 
listy zagrożeń zewnętrznych, a ja 
odnoszę wrażenie, że usiłujemy 
przeoczyć coś najważniejszego – 
coś co wypływa z nas samych. Czy 
nie odnosi ksiądz podobnego wra-
żenia?  

Trafiła Pani w sedno. Nie będę 
się odnosił do zdrowia i bezpie-
czeństwa. Pozostanę na pozio-
mie życia duchowego. Osobiś- 
cie reaguję prawie alergicznie na 
ukazywanie świata jako jednego 
wielkiego zagrożenia dla ducha. 
Przypomina to trochę jedną z opo- 
wieści skandynawskich o tym, 
jak człowiek, chcąc uchronić się 
przed dzikimi zwierzętami, obu-
dowuje się bryłami lodu, two-
rząc lodowy dom. Kiedy ma już 
położyć ostatnią bryłę lodu, staje 
przed dylematem: jeżeli jej nie 
położę, dzikie zwierzęta mnie 
zagryzą, jeśli zaś ją położę, po-
zostając w środku, bezpiecznie 
uduszę się z braku tlenu. Tak 
właśnie można chronić się przed 
niebezpieczeństwami zewnętrz-
nymi.

Odwołajmy się do biblijnego 
przykładu Adama i Ewy. Dwoje 
jednym ciałem. Jakże często usiłu-
jemy przedstawić tę jedność jako 
wynik pełnego cielesnego oddania 
się osób. Tymczasem jest w tej in-
terpretacji jakieś pęknięcie. W tej 
cielesnej jedności raz Adam okre-
śla Ewę jako kość z kości, innym 
razem oddaje tę jedność stwier-

dzeniem: niewiasta, którą posta-
wiłeś przy mnie… Co zerwało 
jedność między ludźmi, co spra-
wiło, że przestali być jednością, 
będąc ciągle razem?

Kiedy Adam i Ewa mieli oso-
bistą więź z Bogiem, cieszyli się 
jednością ze sobą. Gdy zaś stracili 
jedność z Bogiem, pękły wszelkie 
ludzkie więzy między nimi. Zatem 
to nie człowiek buduje jedność, 
lecz Bóg. Tak dzieje się w mał-
żeństwie, w życiu społecznym, 
tak dzieje się w dialogu między-
religijnym, w budowaniu jedności 
kościelnej, zakonnej.

Często zagrożenie traktuje się 
jako przyczynę. Tymczasem to 
nie wąż w raju zdeterminował 
człowieka do grzechu, lecz nie-
uporządkowane serce człowie-
ka, zdolne do podważenia relacji 
z Bogiem. Zagrożenie jest próbą, 
ale nie przeznaczeniem. Wszyst-
ko zależy od ludzkiego serca, od 
tego, ku czemu skieruje całe swo-
je pragnienie. Nic nieczystego, co 
pochodzi z zewnątrz, nie czyni 
człowieka nieczystym. Żadne za-
grożenie zewnętrzne nie zagraża 
definitywnie życiu człowieka. Ży-
cie bierze siłę z serca i dopiero 
wtedy, gdy serce zdradzi, wszyst-
ko, co wyjdzie z człowieka, będzie 
nieczyste, nawet gdyby człowieka 
otaczało to, co święte. Tak wła-
śnie rodzi się grzech w człowieku, 
w Kościele, w świecie. W ten wła-
śnie sposób rodzi się duchowa 
martwota w ludzkim życiu. Ła-
twiej tłumaczyć to wszystkim, co 
zewnętrzne. Jedynie Pismo Świę-
te mówi inaczej…
�ks.�Jarosław�a.�sobkowiak�MiC

Zapyta j  
mar ian ina

Nieuporządkowane serce

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

tel. 503-079-511;  501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Potrzebujesz modlitwy,
bo przeżywasz

trudne doświadczenia,
czujesz się osamotniony,

podejmujesz ważną
decyzję życiową,
a może pragniesz

podziękować Bogu
za otrzymane łaski – 

skontaktuj się z nami!

LINIA MODLITWY
22 833 32 34

liniamodlitwy@marianie.pl
pn-pt: 9.00-15.00

ODWIEDŹ
NASZE STRONY

www.spm.org.pl
www.pielgrzymki.org.pl
www.marianum.sklep.pl
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GDZIE     PIELGRZYMOWAĆ?
RWANDA – KIBEHO

Rwanda jest dziś krajem bezpiecznym i spokojnym, a jej 
mieszkańcy są otwarci na przyjeżdżających turystów. Dzięki 
swemu górzystemu położeniu ma bardzo przyjazny dla Eu-

ropejczyków klimat i niesamowite krajobrazy obejmujące wygasłe 
wulkany, tropikalne lasy, malownicze jeziora czy ciągnące się kilo-
metrami plantacje herbaty. Bogatą historię Rwandy można poznać, 
zwiedzając Muzeum Historii i Tradycji w Butare czy pełną ciekawo-
stek rezydencję króla Rwandy w Nyanza.

Na atrakcyjność Kraju Tysiąca Wzgórz składa się również bo-
gata i żywiołowa kultura jego mieszkańców. Szczególne wrażenie 
robi kunszt rwandyjskich tancerzy i pełne zaangażowania śpiewy 
liturgiczne. Można tego doświadczyć podczas uroczystości zaślubin 
w tradycji rwandyjskiej, Eucharystii przeżywanej w parafii prowa-
dzonej przez mariańskich misjonarzy, czy oglądając występ zespołu 
tancerzy i bębniarzy.

Jeden z najmniejszych afrykańskich krajów, jakim jest Rwanda, 
w ostatnich latach nie budził pozytywnych skojarzeń. Bratobójcza 
wojna między plemionami Hutu i Tutsi nie oszczędziła nawet dzieci 
i starców, a często ginęły w niej całe wielopokoleniowe rodziny. Ta 
ogromna tragedia pochłonęła w 1994 r. około miliona ofiar. Tamte 
wydarzenia upamiętniono licznymi pomnikami, a zwłaszcza Mau-
zoleum ludobójstwa w stolicy Rwandy – Kigali.

Wyjątkowym miejscem na mapie Rwandy pozostaje Kibeho, 
gdzie od listopada 1981 r. do listopada 1989 r. objawiała się Ma-
ryja. Wybrała trzy dziewczyny – uczennice szkoły średniej – po-
przez których pośrednictwo prosiła o przemianę serc, o nawróce-
nie oraz o modlitwę bez hipokryzji. Prosiła również o modlitwę 
za świat, który ma się źle i oddala się od Boga. Maryja uszanowała 
i doceniła wyjątkową afrykańską kulturę. Nie tylko bowiem mówi-
ła do dziewcząt w zrozumiałym dla nich języku, ale także dla nich 
tańczyła i śpiewała. Matka Boża objawiła się 16-letniej Alphonsine, 
18-letniej Nathalie i 21-letniej Marie Claire jako Matka Słowa. Jed-
na z widzących – Nathalie pozostała w Kibeho i świadczy swym 
wypełnionym modlitwą życiem o objawieniach. Pozostaje do dys-
pozycji pielgrzymów przybywających tu licznie z sąsiednich kra-
jów: Tanzanii, Kenii, Burundi czy Ugandy ale także z Ameryki czy 
Europy. Kościół katolicki potwierdził swym autorytetem prawdzi-
wość objawień w Kibeho. Są to jedyne potwierdzone objawienia na 
kontynencie afrykańskim.

Pielgrzymując po Rwandzie z mariańskimi misjonarzami, posłu-
gującymi tam od 1984 r., można samodzielnie przekonać się o pięk-
nie tego kraju, podziwiać przyrodę niespotykaną w naszych realiach, 
a nade wszystko powierzyć nasze ludzkie, często nieporadne słowa, 
Matce Słowa w Kibeho. 

www.pielgrzymki.org.pl     e-mail: spm@marianie.pl

 26 stycznia – 5 lutego 2019, 11 dni
W programie m.in.:

• Kibeho – Sanktuarium Matki Słowa; spotkanie 
z Nathalie, której objawiła się Matka Boża; ośrodek 
Księży Marianów CANA, położony na wysokości 
2000 m n.p.m., z malowniczym widokiem na góry 
Burundi; wyprawa na plantację herbaty • Park 
Akagera – „afrykańskie safari” • Nyanza – rezy-
dencja króla Rwandy • Butare – Muzeum Historii 
i Tradycji Rwandy • Nyakinama – wizyty w placów-
kach misyjnych; odwiedziny rodzin rwandyjskich 
w ich chatach z misjonarzami • Remera-Ru-
hondo – ośrodek rekolekcyjny Foyer de Charite, 
położony w górach na wysokości 2050 m n.p.m., 
z widokiem na jeziora i wulkany • Park Wulka-
nów – jedyne na świecie goryle górskie • Jez. Kivu 
– niezwykle malownicze • Kigali (stolica Rwandy) 
– Mauzoleum pomordowanych w czasie wojny

Informacje: tel. 22 833 74 05,  22  833 32 33

RWANDA – KIBEHO


