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Orszak Trzech Króli

Mêdrcy przed spotkaniem z Herodem na schodach naszego koœcio³a parafialnego, fot. Ks. Tomasz Grzywna
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Baranek, który g³adzi grzech
Pocz¹tek roku kalendarzowego
zbiega siê w liturgii z pocz¹tkiem dzia³alnoœci Jezusa Chrystusa. A ten pocz¹tek to, jak wiemy, chrzest Jezusa
w Jordanie, 40-dniowy post na pustyni i wreszcie powo³anie aposto³ów.
Gdzieœ w miêdzyczasie, bo dok³adny
moment trudno ustaliæ, mia³a miejsce
scena opisana tylko w Ewangelii œw.
Jana. By³o to zapewne ju¿ po chrzcie
w Jordanie, poniewa¿ Jan Chrzciciel
mówi o tym, ¿e „ujrza³ nad Jezusem
ducha jak go³êbicê, który zstêpowa³
z nieba i spocz¹³ na Nim” (por. J 1,32).
Zauwa¿amy, ¿e Jan Chrzciciel przebywa jeszcze wtedy na wolnoœci, a Jezus rozpoczyna swoje nauczanie po
tym, jak Jan zosta³ uwiêziony.
Ten¿e Jan daje œwiadectwo o Jezusie w kilku zdaniach. Po pierwsze
nazywa Go „Barankiem, który g³adzi grzech œwiata” (J 1,29). Po drugie nazywa Go Mê¿em, który przewy¿szy³ samego proroka godnoœci¹, gdy¿
„by³ wczeœniej ode mnie” (por. J 1,30).
Po trzecie mówi, ¿e Jezus, w przeciwieñstwie do Jana, chrzci nie wod¹,
ale „chrzci Duchem Œwiêtym” (por. J

1,33). I wreszcie, po czwarte, mówi
i daje œwiadectwo: „On jest Synem
Bo¿ym” (J 1,34)
Z tego œwiadectwa Jana wynika
dla nas kilka wniosków. Jezus jest
prawdziwym Synem Bo¿ym. Jezus istnieje wiecznie, gdy¿ by³ „wczeœniej od
Jana”, a Jan wiekiem jest od niego starszy o 6 miesiêcy. Jezus ¿yje w szczególnej relacji z Ojcem (jest Synem)
i z Duchem Œwiêtym (chrzci Duchem
Œwiêtym). Jest tu wiêc wyraŸna aluzja
do istnienia Trójcy Œwiêtej – Ojciec,
Syn i Duch Œwiêty. I wreszcie Jezus
jest Zbawicielem, jest Barankiem, który g³adzi grzech ca³ego œwiata. I nad
tym ostatnim zdaniem chcia³bym siê
szczególnie zastanowiæ.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e œwiat
stworzony przez Boga potrzebuje odkupienia. Grzech rozpanoszy³ siê po
ca³ej ziemi, albowiem ludzkoœæ, najwiêksze Bo¿e stworzenie, jedyne œwiadome swojej godnoœci, „zawiod³a
Boga”, swego Ojca i Stwórcê. Cz³owiek Ÿle skorzysta³ ze swej godnoœci,
zagubi³ swoj¹ to¿samoœæ, pogr¹¿y³ siê
w chaosie grzechu. Tak by³o nied³ugo
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po stworzeniu (historia z raju, Kain
i Abel, potop, Sodoma i Gomora), tak
by³o w czasie zbli¿onym do przyjœcia
Jezusa, tak jest i dziœ, mimo tego,
¿e Jezus ju¿ przyszed³. Grzechy ludzkoœci sta³y siê tak wielkie, ¿e ich liczba
i ich natê¿enie, niemal¿e przyt³acza
swoj¹ intensywnoœci¹ nieskoñczonego Boga. Dlatego pozostaje Bogu
ostatnia mo¿liwoœæ ratowania ludzi –
wzi¹æ ten ogromny grzech na siebie.
Posy³a wiêc Syna Jednorodzonego,
istniej¹cego przed wiekami, Osobê
Trójcy, niemal¿e to¿sam¹ z Ojcem, aby
On jako nieskoñczony wzi¹³ na swoje
barki nasz ludzki grzech. Ten „MEGAGRZECH”, bêd¹cy sum¹ wszystkich
nieprawoœci œwiata, bierze On na swoje ramiona w znaku krzy¿a, belki pogardy, w której skumulowa³o siê
wszystko – morderstwa, nienawiœæ,
terroryzm, tortury, pedofilia, wyuzdanie, zabójstwa nienarodzonych, obozy zag³ady, kazirodztwo, przemoc, handel ludŸmi, nieludzkie eksperymenty
itp. – i zosta³o wt³oczone na barki Boga
– Syna.
„Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi
GRZECH œwiata”. On mo¿e to zg³adziæ, poniewa¿ jest wiêkszy od wszystkiego. Gdyby by³ cz³owiekiem nie
poradzi³by sobie z tym ciê¿arem. Œw.
Maksymilian Kolbe odda³ ¿ycie za brata, cierpia³ nie mniej ni¿ Jezus, ale nie
zg³adzi³ grzechu œwiata, bo by³ tylko
cz³owiekiem. B³. Karolina Kózka, kwiat
czystoœci, odda³a ¿ycie dla Boga, ale
nie zg³adzi³a grzechów œwiata, bo by³a
tylko cz³owiekiem. Wielu innych mêczenników odda³o ¿ycie za bliŸnich lub
dla Jezusa, ale te¿ nie zg³adzi³o grzechu œwiata. Tylko Bóg móg³ ten grzech
przewy¿szyæ, swoj¹ bosk¹ godnoœci¹,
zap³aciæ i zadoœæuczyniæ za wszystkie
ludzkie plugastwa. To by³ Jezus – Baranek Bo¿y.
Zapytajmy jeszcze: Dlaczego
Jezus jest nazwany przez Jana Baran-
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kiem? Baranki paschalne s¹ zabijane
w œwi¹tyni w dniu poprzedzaj¹cym
Paschê. Okreœlenie „Baranek Bo¿y”
nie jest przypadkowe i nawi¹zuje do
Ofiary Zbawienia, której Chrystus
dokona na krzy¿u. Na razie, po chrzcie
Jezusa, jest to zapowiedŸ niejasna i nie
do koñca zrozumia³a nawet dla
uczniów. Zapewne jednak od razu
skojarzy³a siê wszystkim s³uchaczom
z cierpieniem i ofiar¹, bo przecie¿ baranek paschalny to ofiara przeb³agalna; ponadto pobo¿ni Izraelici znali zapowiedŸ proroka Izajasza o cierpi¹cym
s³udze Jahwe, który mia³ byæ „jak baranek na rzeŸ prowadzony, jak owca
niema wobec strzyg¹cych j¹”

(Iz 53,7). Wszyscy ju¿ wtedy, gdy
wskazywa³ Go Jan Chrzciciel, odczuli,
¿e Jezus bêdzie musia³ wiele wycierpieæ dla wybawienia ludzi z niewoli
grzechu. Potem wszystko sta³o siê
jeszcze bardziej jasne, gdy Jezus
mówi³ w Wieczerniku: „To moje Cia³o
za was wydane”, „To moja Krew za
was przelana”(por. £k 22,19-20) i
gdy umiera³ opuszczony przez ludzi na
górze Golgocie.
Baranek Bo¿y to Jezus, odwieczny Syn Bo¿y, pe³en mocy Ducha Œwiêtego, cichy i pokorny jak baranek prowadzony na rzeŸ. Na razie
jeszcze do tego daleko, ale s³owa Jana
to jakby preludium mêki, ale te¿ znak

to¿samoœci. Nikt z ludzi nie mo¿e zg³adziæ grzechu œwiata. Tylko Bóg w osobie Syna mo¿e ten ciê¿ar udŸwign¹æ
i zniszczyæ swoj¹ mi³oœci¹.
Pomyœlmy, w jaki sposób
w Nowym Roku pog³êbiæ wiarê w
Syna – Jezusa – Baranka? Pomyœlmy,
w jaki sposób do³¹czyæ do Jego ofiary i w jaki sposób nie dok³adaæ swoich grzechów, ciê¿arów, do brzemienia
krzy¿a. Pomódlmy siê za tych, którzy
nie wierz¹ w Jezusa i w Jego godnoœæ,
aby wreszcie poznali i uwierzyli, jak
wielka jest Bo¿a moc i mi³oœæ, posuniêta do nieskoñczonej ofiary.
Ks. Tomasz Grzywna

Orszak Trzech Króli
Po raz pierwszy w historii dziejów
Sanoka zosta³ zorganizowany w naszym mieœcie Orszak Trzech Króli.
Dziêki staraniom p. £ukasza Rado¿yckiego oraz w³adz miasta uda³o siê podj¹æ to wielkie przedsiêwziêcie, w które
zaanga¿owane by³y cztery parafie Sanoka. Mimo silnego mrozu na Placu
Œw. Micha³a oraz na Rynku zebra³o siê
oko³o 1.5 – 2 tysi¹ce ludzi, w tym wiele dzieci, aby maszerowaæ w jednym
z orszaków i spotkaæ siê na Rynku
Miasta.

Oko³o godziny 13.30 z trzech punktów miasta wyruszy³o trzy orszaki –
azjatycki z koœcio³a NSPJ na Posadzie,
afrykañski z koœcio³a pw. Chrystusa
Króla oraz europejski z naszego koœcio³a farnego. Trzej Królowie, ka¿dy
w otoczeniu swojej œwity, spotkali siê
ze sob¹ przed wejœciem do koœcio³a
farnego. Nastêpnie przy drzwiach koœcio³a rozmawiali z Herodem i jego kap³anem, który wskaza³ im drogê do
Betlejem. Nastêpnie wszyscy wyruszyli w kierunku Rynku, gdzie przygo-

towana by³a scena. Tam Trzej Królowie z³o¿yli pok³on œwiêtej Rodzinie,
która oczekiwa³a w Betlejem (przygotowana przez parafiê OO. Franciszkanów). Nastêpnie mia³o miejsce kolêdowanie pod przewodem „Soulików”
i „Soulu” oraz jase³ka przygotowane
przez przedszkolaków.
Poni¿ej fotorelacja z tego wydarzenia, która jest zachêt¹, wby w przysz³ym roku orszak by³ jeszcze bardziej
liczny i kolorowy.
Ks. Tomasz Grzywna
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Po¿egnaliœmy ROK PAÑSKI 2016.
W zwi¹zku z 1050. Rocznic¹ Chrztu
Polski prze¿ywaliœmy modlitwê pokutn¹, która odbi³a siê szerokim echem
w naszej OjczyŸnie. Przepraszaliœmy
Pana Boga za grzechy osobiste i spo³eczne1. By³o to wielkie wo³anie: „Na
kolana!”2. Zabola³o nas, ¿e nie ma pe³nej ochrony ¿ycia poczêtego, kiedy to
ze „stoickim spokojem i rzeczow¹
argumentacj¹” wprawia³a w zak³opotanie przeciwników aborcji. By³a to
„m³oda, konserwatywna prawniczka
Joanna Banasiuk, która sta³a siê
twarz¹ walki o ¿ycie nienarodzonych
dzieci”3. Pos³owie nie poparli tego
obywatelskiego projektu. Ukaza³ siê
te¿ „Komunikat Prezydium KEP w sprawie pe³nej ochrony ¿ycia cz³owieka”4.
Ukaza³y siê artyku³y, których tytu³y
mówi¹ wszystko: „Okolicznoœci odrzucenia projektu ca³kowicie zakazuj¹cego aborcji s¹ powa¿nym ciosem w dzie³o obrony ¿ycia w Polsce”5. Jest jednak
wiele osób, które opowiadaj¹ siê za
¿yciem, choæ wczeœniej trudno by³o
ich o to pos¹dzaæ6. Natalia Niemen,
córka znanego pieœniarza i kompozytora, Czes³awa Niemena, w wywiadzie
„Dziki jest ten œwiat”, gdzie mówi
gorzk¹ prawdê czym jest aborcja:
„Tymczasem aborcja to straszliwy proceder, z którego prawdziwych konse-

kwencji nie zdaj¹ sobie sprawy –
albo nie chc¹ zdawaæ sobie sprawy –
œrodowiska j¹ propaguj¹ce. Racz¹
kobiety szkodliw¹ propagand¹ i nie
mówi¹ nic o syndromie proaborcyjnym”7.
By³o to wydarzenie tak wielkiej
wagi, ¿e przypomnê nabo¿eñstwo
w naszym koœciele i zakreœlone t³o tej
narodowej pokuty8:
W dniu 15 paŸdziernika 2016 roku,
na Jasnej Górze mia³a miejsce WIELKA NARODOWA POKUTA, której
pomys³ poddali wierni œwieccy, a co
zaaprobowa³ Episkopat Polski. By³o to
wydarzenie ogromnej rangi. By³a to
odpowiedŸ na bunty oraz medialne
i uliczne protesty, niektórych grup
spo³ecznych, zrzeszonych w œrodowiskach laickich, czêsto wrogich Koœcio³owi i jego nauce. Atmosferê tej narodowej pokuty dobrze oddaja nag³ówki
choæby „Naszego Dziennika”: „Polacy, zerwijcie kajdany”; „Opowiedzcie
siê za Chrystusem”; „Pokuta, Pokuta,
Pokuta!” „Tchnienie Ducha Œwiêtego”; „By Jezus nie p³aka³ nad Polsk¹”;
„Œwiadectwa przeb³agania za grzech
aborcji”; „Jezu Chryste, prosimy Ciê
o wyzwolenie od wszelkiej demonicznej obecnoœci z³ego ducha naszej Ojczyzny, Polski, ca³ej jej przestrzeni

materialnej i duchowej”; „Egzorcyzm
nad Polsk¹”. To tylko nag³ówki tytu³owej strony9. By³o to tak¿e WIELKIE
WO£ANIE O MI£OSIERDZIE nad
nami, nad ca³¹ Polsk¹. Ks. abp Stanis³aw G¹decki zaznaczy³, ¿e za publicznie pope³nione grzechy, potrzebna
jest publiczna pokuta. W naszym imieniu uczynili to nasi rodacy, ponad stutysiêczna rzesza wiernych. Publiczna
pokuta mia³a miejsce tak¿e w naszej
parafii.
Zadajmy sobie pytanie: jakie motywy i jakie treœci przewija³y siê w tym
niecodziennym dniu dla nas, Polaków? By³ (o,a) to:
- korne uznanie grzechów Narodu
i swoich osobistych wobec Jezusa
utajonego w Najœwiêtszym Sakramencie;
- wielkie wo³anie „o przebaczenie naszych win, zdrad, niewiernoœci, o skruszenie murów z³a nad Polsk¹”;
- ekspiacja, ¿al za grzechy i szczere
postanowienie poprawy;
- wezwanie, aby stan¹æ po stronie
Boga, naszego Pana i Króla, pod sztandarem Maryi, Królowej Polski;
- przygotowanie do przyjêcia Aktu
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;
- wielkie pytanie: co zrobiliœmy z ³ask¹
chrztu œw. przyjêtego przez Mieszka I
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i co zrobiliœmy z w³asnym chrztem?
- koniecznoœci¹, bo codziennie z³o atakuje nasze dusze;
- wielkie przeb³aganie za grzechy dzieciobójstwa;
- uœwiadomienie sobie, ¿e czas, w którym przysz³o nam ¿yæ, to czas bezkompromisowej duchowej walki dobra ze
z³em;
- uœwiadomienie sobie, ¿e ta walka toczy siê w naszych sercach – sumieniach i bez opowiedzenie siê po stronie Pana Boga czekaæ nas bêdzie ¿ycie
w niewoli grzechu wiod¹ce na wieczne zatracenie;
- uœwiadomienie sobie jak bardzo
obra¿any jest Pan Bóg: oœmieszany,
opluwany, wyszydzany, krzy¿owany;
- uœwiadomienie sobie, ¿e ka¿dy z nas
odpowiadaæ bêdzie przed Panem Bogiem za swoje grzechy, ¿e jest nagroda i kara po œmierci;
- uœwiadomienie sobie, ¿e bez poprawy ¿ycia, bez zerwania z grzechem, nie
mo¿na liczyæ na zbawienie;
- przeproszenie „za grzechy aborcji,
œwiêtokradzkie spowiedzi, bluŸnierstwa, grzechy komunizmu i wiele innych grzechów”;
- odpowiedzi¹ na proœby Maryi objawiaj¹cej siê w Fatimie i nawo³uj¹c¹ do
pokuty;
- odpowiedŸ na potrójne wo³anie: Pokuta, pokuta, pokuta!
- nawi¹zanie do objawieñ fatimskich,
gdzie ukazana s¹ „apokaliptyczne sceny drogi krzy¿owej Koœcio³a, cierpi¹cego Papie¿a i niezliczonych mêczenników pod¹¿aj¹cych ku wielkiemu
krzy¿owi. Ich krew skrapia dusze zbli¿aj¹ce siê do Boga. To wiek XX, wiek

mêczeñstwa”;
- przypomnienie proroczych s³ów
ks. kard. Karola Wojty³y jakie wypowiedzia³ w roku 1976, w Filadelfii: „Oto
dziœ stoimy w obliczu najwiêkszej konfrontacji, jaka kiedykolwiek prze¿y³a
ludzkoœæ. Nie przypuszczam, ¿eby szerokie krêgi spo³eczeñstwa amerykañskiego ani najszersze krêgi wspólnot
chrzeœcijañskich zdawa³y sobie z tego
w pe³ni sprawê. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji miêdzy Koœcio³em
a anty-Koœcio³em, Ewangeli¹ a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja zosta³a
wpisana w plany Bo¿ej Opatrznoœci.
Jest to czas próby, w który musi wejœæ
ca³y Koœció³, a polski Koœció³ w szczególnoœci. Jest to próba nie tylko naszego Naroku i Koœcio³a. Jest to
w pewnym sensie test na dwutysi¹cletni¹ kulturê i cywilizacjê chrzeœcijañsk¹ ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzk¹ godnoœci¹, prawami
osoby, prawami spo³eczeñstw i narodów”;
- apel o bezkompromisow¹ walkê
ze z³em, z bezbo¿noœci¹, z deptaniem
Bo¿ych przykazañ;
- akt przebaczenia naszym wrogom
i przeœladowcom;
- przypomnienie sobie przepowiedni
œwiêtej S. Faustyny co do naszej
Ojczyzny: „Polskê szczególnie umi³owa³em, a je¿eli pos³uszna bêdzie woli
Mojej, wywy¿szê j¹ w potêdze i œwiêtoœci. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje œwiat na ostateczne przyjœcie
Moje” (Dz. 1732);
- uœwiadomienie sobie, ¿e Pan Bóg
pragnie nas zbawiæ przez nawrócenie,
przez pokutê;

- przypomnienie sobie, ¿e Bóg jest
Mi³osiernym Ojcem, co widzimy na
przyk³adzie Narodu Wybranego;
- apel, aby nikogo nie potêpiaæ za jego
grzechy, ale kierowaæ siê mi³oœci¹
i wspó³czuciem dla grzeszników;
- przypomnienie, ¿e przez pokutê,
ró¿aniec, mo¿emy odwróciæ niekorzystny dla siebie i œwiata bieg historii;
- uœwiadamialiœmy sobie niejednokrotnie, jak bolesne s¹ konsekwencje naszych grzechów, naszych z³ych, bezbo¿nych wyborów;
- przypomnienie, ¿e Jasna Góra gdzie
króluje, a bardziej matkuje Maryja, jest
symbolem prze³omów historycznych;
- przypomnienie nam wszystkim,
¿e szatan bardzo boi siê Maryi;
- apel wzywaj¹cy nas do uni¿enia siê
przed Panem Bogiem;
- apel o pog³êbienie naszej wiary,
o zgodnoœæ ¿ycia ze S³owem Bo¿ym,
z nauk¹ Koœcio³a;
- zachêta, aby rozpoznaæ Pana Boga
w swoim ¿yciu i nawi¹zaæ z Nim serdeczne wiêzi;
- uœwiadomienie sobie, ¿e bez naszej
pokuty, bez nawrócenia „Jezus bêdzie
p³aka³ nad Polsk¹, tak jak p³aka³ nad
Jerozolim¹, przekonan¹ o swej religijnoœci, która okaza³a siê w wielu przypadkach tylko faryzeizmem”;
- przepraszanie Pana Boga za nasze
lenistwo duchowe, religijn¹ obojêtnoœæ, zaskorupia³e serca, zaciemnienie umys³u, zamkniête serca;
- czy nie jest tak czêsto, kiedy to
„³atwiej pójœæ do koœcio³a na 45 minut
i zmówiæ pacierz, ni¿ poœwiêciæ dla
Boga konkretny, najlepszy jakoœcio-
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wo czas, wyrzec siê czegoœ, co niszczy moje ma³¿eñstwo, moje ¿ycie duchowe, zrezygnowaæ z filmu
i porz¹dnie siê pomodliæ, gdy wiem,
¿e nie mia³em dzisiaj czasu na prze¿ycie intymnoœci z Bogiem. Myœmy chyba za bardzo uwierzyli w to, ¿e jesteœmy nienaganni wobec Boga”.
Wstrz¹saj¹cy by³ „Egzorcyzm nad
Polsk¹”, co wszystkim „nowoczeœnie”
myœl¹cym siê nie podoba³o, bo zosta³a ujawniona prawda o Polsce, o naszych wadach narodowych, o uœpieniu sumieñ, braku wra¿liwoœci na Bo¿e
przykazania.
Od 10 do 18 listopada prze¿ywaliœmy Nowennê przed Jubileuszowym
Aktem Przyjêcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana. To by³o wydarzenie bardzo wa¿ne w dziejach Koœcio³a w Polsce. Prosiliœmy, aby Jezus by³ naszym
Królem, w³ada³ naszymi sercami10.
Widzimy bowiem skondensowane
ataki na moralnoœæ chrzeœcijañsk¹,
która wymaga obrony przed zalewem
wulgaryzmu, moralnego rozpasania11.
Trwaj¹ spory ideologiczno – cywilizacyjne na polu kultury12. Szatan dopuszcza siê coraz to wiêkszych bluŸnierstw, jak choæby w postaci filmu
„M³ody papie¿”, który jest bluŸniercz¹
satyr¹ na Watykan13.

modlitwy, zespolenia serc i umys³ów.
Mo¿e pomo¿e nam œw. Micha³ Archanio³, który ju¿ od kilku lat nawiedza
parafie w naszej OjczyŸnie. Jest to czas
nadprzyrodzonej mocy i ³aski17.
Bolejemy nad dniem dzisiejszym
naszej Ojczyzny, nad grup¹ wichrzycieli, którym z pewnoœci¹ nie zale¿y
na dobru Ojczyzny. Przelewa siê z³o
nienawiœci politycznej, co tak ocenia
ks. prof. Stanis³aw Bartnik: „Nie ma
idei, nie ma logiki, nie ma wizji, a tylko
wrzask, zaciek³oœæ, sza³, b³êdny wzrok,
nie ma godnoœci, nie ma etyki, wyzwiska, wulgaryzm s³owny i myœlowy.
W tak ciê¿kich przypadkach rozmowy
i argumenty niczemu nie s³u¿¹, raczej
tylko pog³êbiaj¹ chaos. W tak wielkim
zacietrzewieniu i chaosie nie ma te¿
sensu wo³anie o dialog. Bowiem, jak
widaæ z wypowiedzi, u krzykaczy propagandowych „prawdziwy dialog” ma
miejsce tylko wtedy, kiedy w³adza,
wybrana przez Naród, ca³kowicie ust¹pi ze swego stanowiska i tak stanie
siê „demokratyczna”. Ponadto buntownikom ¿adem dialog nie jest potrzebny, bo oni anga¿uj¹ sobie wielkie
si³y „nowego œwiata”, a wiêc ludzi nieuznaj¹cych ¿adnej prawdy jako pewnej”18. Ratunek tylko w mi³oœci do
Pana Boga i bliŸniego.
c.d.n.
ks. Andrzej Skiba

Wielkie wo³anie o przebudzenie
i uspokojenie wrogich nastrojów
1

Patrz¹c, s³uchaj¹c tego co dzieje
siê w œwiecie i w Polsce, niejednego
mo¿e strach oblecieæ. Obroñczyni
¿ycia w skali œwiatowej, Kanadyjka
Mary Wagner, po raz kolejny stanê³a
przed s¹dem, z którego w³aœciwie nie
wychodzi, a to tylko dlatego, ¿e staje
w obronie ¿ycia i wiele miesiêcy spêdza w wiêzieniach. Walczy o uznanie
cz³owieczeñstwa poczêtych dzieci14.
Nam, Polakom, którzy doœwiadczaj¹
niebywa³ej zajad³oœci „totalnej opozycji” w stosunku do obecnej rz¹dz¹cej
ekipy, trzeba otrzeŸwienia, przebudzenia, pytania: „dok¹d?”, „w jakim
celu?”. Mówi siê o podpalaniu Polski.
Nast¹pi³ „upadek elit”, mówi siê o puczu, a „zablokowanie mównicy sejmowej i fotela marsza³ka przez opozycjê
liberaln¹ przywo³uje czasy, gdy dochodzi³o do zrywania Sejmu”15 Wyra¿ali to ksiê¿a biskupi w czasie Bo¿ego
Narodzenia16. Trzeba nam wielkiej

T. Jaklewicz, Pi¹ty element, w: Goœæ
Niedzielny, nr 38, z dnia 18 wrzeœnia
2016, s. 24.
2
M. Jakimowicz rozmawia z o. Mariuszem Orczykowskim OFMConv, w:
Goœæ Niedzielny, nr 40, z dnia 2 paŸdziernika 2016, s. 20-22.
3
M. Kalbarczyk, Pragmatyczna antyfeministka, w: Goœæ Niedzielny, nr 41,
z dnia 9 paŸdziernika 2016, s. 36-37.
4
Podpisani: ks. abp Stanis³aw G¹decki, ks. abp Marek Jêdraszewski i ks.
bp Artur Miziñski, w: Niedziela, nr 15,
z dnia 15 IV 2016, s. 8. Zob. tak¿e: A.
Cichob³aziñska, Ocaliæ nienarodzonych, w: tam¿e.
5
B. £oziñski, Czarny czas dla ¿ycia, w:
Goœæ Niedzielny, nr 42, z dnia 16 paŸdziernika 2016, s. 16-18.
6
M. Jakimowicz, Aleksandra Jakubowska za ¿yciem!, w: Goœæ Niedzielny, nr 47, z dnia 20 listopada 2016, s. 7;
J. Ja³owiczor, Kogo gryzie lwica, w:
tam¿e, s. 36-37.

7

Dziki jest ten œwiat, Z Natali¹ Niemen, piosenkark¹, rozmawia Jakub
Kowalski, w: Do Rzeczy, nr 44, 31 paŸdziernika - 6 listopada 2016, s. 21.
8
Zob.: WIELKA POKUTA, JASNA
GÓRA, 15 X 2016. W³aœnie teraz, kiedy trwa kolejna walka o ¿ycie, modlitwa pokutna jest bardzo potrzebna.
Na kolanach musimy prosiæ Boga
o wybaczenie”: w: Goœæ Niedzielny, nr
41, z dnia 9 paŸdziernika 2016, s. tytu³owa oraz: T. Jaklewicz ks., Pokuta narodowa, w: tam¿e, s. 24-25.
9
Nasz Dziennik, poniedzia³ek 17 paŸdziernika 2016, s. 1.
10
T. Jaklewicz ks., Króluj nam, Chryste!, w: Goœæ Niedzielny, nr 46, z dnia
13 listopada 2016, s. 4-5; T. Jaklewicz,
Uznajemy Twe panowanie, Jezus
Chryste, w: Goœæ Niedzielny, nr 47, z
dnia 20 listopada 2016, s. 19-20; Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, w: tam¿e, s. 21.
11
S. Babuchowski, Artyœcie wolno
wiêcej?, w: Goœæ Niedzielny, nr 46,
z dnia 13 listopada 2016, s. 18-21.
12
B. £oziñski w rozmowie „o sporze
cywilizacyjnym, który toczy siê na
polu kultury, oraz protestach dotychczasowych elit mówi poeta i wicedyrektor Instytutu Ksi¹¿ki Krzysztof
Koehler, w artykule „Sztuka ideologiczna, w: Goœæ Niedzielny, nr 51, z dnia
18 grudnia 2016, s. 24-25.
13
E. Kabiesz, Bóg opuœci³ Watykan?
W: Goœæ Niedzielny, nr 51, z dnia
18 grudnia 2016, s. 66-67.
14
M. Bochenek, Apelacja odrzucona,
w: Nasz Dziennik, œroda, 28 grudnia
2016, s. 10; K. GoŸdziewska, Cud narodzin, w: tam¿e, s. 18 n.
15
M. Ryba, Upadek elit. Próba puczu
czy polityczna tragifarsa, w: Nasz
Dziennik, czwartek, 29 grudnia 2016,
s. 19; To by³ Pucz, Jacek i Micha³ Karnowscy rozmawiaj¹ z prezesem Prawa
i Sprawiedliwoœci Jaros³awem Kaczyñskim, w: w Sieci, nr 52, z dnia 27 XII
2016 - 8 I2017, s.1 oraz 18-22; Czy opozycja rozpêta wojnê domow¹? w: Do
Rzeczy, nr 1(2016), gdzie jest wiele
artyku³ów na ten temat.
16
Abp S³awoj Leszek G³ódŸ, IdŸcie
i g³oœcie, w: Nasz Dziennik, œroda,
28 grudnia 2016, s. 11.
17
M. Bochenek, Z moc¹ przez Polskê,
w: Nasz Dziennik, œroda, 28 grudnia
2016, s. 12 n.
18
Cz. Bartnik ks., Z³o nienawiœci politycznej, w: Nasz Dziennik, sobota
– niedziela, 31 grudnia 2016, s. 12.
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Starcie dwóch cywilizacji
JAN PAWE£ II
EVANGELIUM VITAE –
Rozdzia³ III
Nie zabijaj
Œwiête prawo Bo¿e
„Jeœli chcesz osi¹gn¹æ ¿ycie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17):
ewangelia i przykazanie
52. „A oto podszed³ do Niego pewien cz³owiek i zapyta³: «Nauczycielu, co dobrego mam czyniæ, aby otrzymaæ ¿ycie wieczne?»” (Mt 19, 16).
Jezus odpowiedzia³: „jeœli chcesz osi¹gn¹æ ¿ycie, zachowaj przykazania” (Mt
19, 17). Nauczyciel mówi o ¿yciu wiecznym, to znaczy o uczestnictwie w ¿yciu
samego Boga. Droga do tego ¿ycia
prowadzi przez zachowywanie przykazañ Bo¿ych, a wiêc tak¿e przykazania
„nie zabijaj”. Jest to pierwszy z zakazów Dekalogu, które Jezus przypomina m³odzieñcowi pytaj¹cemu Go, jakich przykazañ ma przestrzegaæ: „Jezus
odpowiedzia³: «Oto te: Nie zabijaj, nie
cudzo³ó¿, nie kradnij»” (Mt 19, 18).
Przykazania Bo¿ego nie mo¿na
nigdy oddzielaæ od mi³oœci Boga: zawsze jest darem, który ma s³u¿yæ rozwojowi cz³owieka i jego radoœci. Jako
takie stanowi istotny aspekt i nieod³¹czny element Ewangelii, wiêcej —
samo jawi siê jako „ewangelia”, czyli
dobra i radosna nowina. Tak¿e Ewangelia ¿ycia jest wielkim darem Boga i
zarazem zobowi¹zuj¹cym zadaniem dla
cz³owieka. Budzi podziw i wdziêcznoœæ
wolnej osoby i domaga siê od niej, by
j¹ przyjê³a, chroni³a i ceni³a z ¿ywym
poczuciem odpowiedzialnoœci: daj¹c
cz³owiekowi ¿ycie, Bóg ¿¹da, by cz³owiek to ¿ycie kocha³, szanowa³ i rozwija³. W ten sposób dar staje siê przykazaniem, a samo przykazanie jest
darem.
Stwórca chcia³, aby cz³owiek,
¿ywy obraz Boga, by³ królem i panem.
„Bóg uczyni³ cz³owieka — pisze œw.
Grzegorz z Nyssy — w taki sposób,
aby móg³ on sprawowaæ sw¹ funkcjê
króla ziemi. (...) Cz³owiek zosta³ stworzony na podobieñstwo Tego, który
rz¹dzi wszechœwiatem. Wszystko to
wskazuje, ¿e od samego pocz¹tku jego
natura nosi znamiê królewskoœci. (...)
Tak¿e cz³owiek jest królem. Stworzony, aby panowaæ nad œwiatem, otrzy-

ma³ podobieñstwo do króla wszechœwiata, jest ¿ywym obrazem, który
przez swoj¹ godnoœæ uczestniczy
w doskona³oœci Boskiego wzoru”.
Cz³owiek — powo³any, aby byæ p³odnym i rozmna¿aæ siê, by czyniæ sobie
ziemiê poddan¹ i panowaæ nad
wszystkimi istotami ni¿szymi od niego (por. Rdz 1, 28) — jest królem i panem nie tylko rzeczy, ale tak¿e i przede
wszystkim samego siebie, a w pewnym sensie ¿ycia, które zosta³o mu
dane i które mo¿e przekazywaæ przez
dzie³o rodzenia, wype³niane w mi³oœci
i z poszanowaniem dla zamys³u Bo¿ego. Nie jest to jednak panowanie absolutne, ale s³u¿ebne — rzeczywisty
odblask jedynego i nieskoñczonego
panowania Boga. Dlatego cz³owiek
powinien je wype³niaæ z m¹droœci¹
i mi³oœci¹, uczestnicz¹c w niezmierzonej m¹droœci i mi³oœci Boga. Dokonuje siê to przez pos³uszeñstwo Jego
œwiêtemu Prawu: pos³uszeñstwo wol-

ne i radosne (por. Ps 119 [118]), którego Ÿród³em i pokarmem jest œwiadomoœæ, ¿e przykazania Pañskie s¹ darem ³aski, powierzonym cz³owiekowi
tylko i wy³¹cznie dla jego dobra, aby
strzec jego godnoœci osobowej i prowadziæ go do szczêœcia.
Cz³owiek nie jest absolutnym
w³adc¹ i samowolnym sêdzi¹ rzeczy, a
tym bardziej ¿ycia, ale jest „s³ug¹ planu ustalonego przez Stwórcê” —
i na tym polega jego niezrównana wielkoœæ.
¯ycie zostaje powierzone cz³owiekowi jako skarb, którego nie wolno mu
roztrwoniæ i jako talent do wykorzystania. Cz³owiek musi siê z niego rozliczyæ przed swoim Panem (por. Mt 25,
14-30; £k 19, 12-27).
„Upomnê siê (...) u cz³owieka
o ¿ycie cz³owieka” (Rdz 9, 5): ¿ycie
ludzkie jest œwiête i nienaruszalne
53. „¯ycie ludzkie jest œwiête,
poniewa¿ od samego pocz¹tku
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domaga siê «stwórczego dzia³ania
Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem ¿ycia, od jego pocz¹tku a¿ do
koñca. Nikt, w ¿adnej sytuacji, nie
mo¿e roœciæ sobie prawa do bezpoœredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej”. W tych s³owach Instrukcja Donum vitae wyra¿a zasadnicz¹
treœæ Bo¿ego Objawienia o œwiêtoœci i
nienaruszalnoœci ¿ycia ludzkiego.
Pismo Œwiête rzeczywiœcie ukazuje cz³owiekowi przykazanie „Nie bêdziesz zabija³” jako nakaz Bo¿y (Wj 20,
13; Pwt 5, 17). Znajduje siê ono — jak
ju¿ podkreœli³em — w Dekalogu,
w samym sercu Przymierza, zawartego przez Boga z ludem wybranym; ale
by³o obecne ju¿ w pierwotnym przymierzu, które Bóg zawar³ z ludzkoœci¹
po oczyszczaj¹cej karze potopu, wywo³anej przez rozprzestrzenianie siê
grzechu i przemocy (por. Rdz 9, 5-6).
Bóg og³asza, ¿e jest absolutnym
Panem ¿ycia cz³owieka, ukszta³towanego na Jego obraz i podobieñstwo
(por. Rdz 1, 26-28). ¯ycie ludzkie ma
zatem charakter œwiêty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla siê nienaruszalnoœæ samego Stwórcy. Dlatego
w³aœnie sam Bóg bêdzie surowym sêdzi¹ ka¿dego pogwa³cenia przykazania „nie zabijaj”, stanowi¹cego podstawê wszelkiego wspó³¿ycia
spo³ecznego. To On jest „goelem”,
czyli obroñc¹ niewinnego (por. Rdz 4,
9-15; Iz 41, 14; Jr 50, 34; Ps 19 [18], 15).
Tak¿e w ten sposób Bóg ukazuje,
¿e „nie cieszy siê ze zguby ¿yj¹cych”
(Mdr 1, 13). Tylko Szatan mo¿e siê ni¹
cieszyæ: przez jego zawiœæ œmieræ wesz³a na œwiat (por. Mdr 2, 24). On to,
który jest „zabójc¹ od pocz¹tku”, jest
te¿ „k³amstwem i ojcem k³amstwa”
(por. J 8, 44): zwodz¹c cz³owieka, prowadzi go do grzechu i œmierci, które
ukazuje jako cel i owoc ¿ycia.
54. Przykazanie „nie zabijaj” ma
wyraŸnie treœæ negatywn¹: wskazuje
na istotn¹ granicê, której nigdy nie
mo¿na przekroczyæ. Poœrednio jednak
sk³ania do przyjêcia pozytywnej postawy absolutnego szacunku dla ¿ycia,
prowadz¹c do jego obrony i do postêpowania drog¹ mi³oœci, która sk³ada siebie w darze, przyjmuje i s³u¿y.
Tak¿e lud Przymierza, choæ powoli
i wœród trudnoœci, dojrzewa³ stopniowo do takiej postawy, przygotowuj¹c
siê w ten sposób na wielk¹ zapowiedŸ

Jezusa: przykazanie mi³oœci bliŸniego
jest podobne do przykazania mi³oœci
Boga; „Na tych dwóch przykazaniach
opiera siê ca³e Prawo i Prorocy” (por.
Mt 22, 36-40). „Albowiem przykazania:
(...) nie zabijaj (...) i wszystkie inne —
podkreœla œw. Pawe³ — streszczaj¹ siê
w tym nakazie: Mi³uj bliŸniego swego
jak siebie samego” (Rz 13, 9; por. Ga 5,
14). Przykazanie „nie zabijaj”, przejête
i wype³nione w Nowym Prawie, pozostaje nieodzownym warunkiem „otrzymania ¿ycia” (por. Mt 19, 16-19). W tej
samej perspektywie mieszcz¹ siê tak¿e stanowcze s³owa aposto³a Jana:
„Ka¿dy, kto nienawidzi swego brata,
jest zabójc¹, a wiecie, ¿e ¿aden zabójca nie nosi w sobie ¿ycia wiecznego”
(1 J 3, 15).
Od samego pocz¹tku ¿ywa Tradycja Koœcio³a na nowo potwierdzi³a,
w sposób stanowczy, przykazanie „nie
zabijaj”, jak o tym œwiadczy Didache,
najstarszy pozabiblijny tekst chrzeœcijañski: „Dwie s¹ drogi, jedna ¿ywota,
druga œmierci, ró¿nica zaœ wielka miêdzy tymi drogami. (...) Drugie zaœ przykazanie nauki jest takie: nie zabijaj, (...)
nie zabijaj p³odu, nie odbieraj ¿ycia
niemowlêciu. (...) A oto droga œmierci:
(...) nie znaj¹ litoœci wobec nieszczêœliwego, nie pomagaj¹ utrudzonemu,
nie licz¹ siê ze Stwórc¹, lecz bez skrupu³ów zabijaj¹ niemowlêta i spêdzaj¹
p³ód, odwracaj¹ siê od ubogiego,
drêcz¹ uciœnionego, broni¹ bogaczy,
a biednych s¹dz¹ niesprawiedliwie
i w ogóle wszelkie mo¿liwe pope³niaj¹
grzechy. Wy, dzieci, nie miejcie z tym
nic wspólnego!”
W miarê up³ywu czasu ta sama
Tradycja Koœcio³a zawsze i jednoznacznie naucza³a o absolutnej i trwa³ej wartoœci przykazania „nie zabijaj”.
Powszechnie wiadomo, ¿e w pierwszych wiekach zabójstwo zaliczano do
grupy trzech najwiêkszych grzechów
— wraz z apostazj¹ i cudzo³óstwem
— i ¿e skruszony zabójca musia³ odbyæ wyj¹tkowo d³ug¹ i uci¹¿liw¹ pokutê publiczn¹, zanim udzielono mu
przebaczenia i ponownie przyjêto do
wspólnoty koœcielnej.
55. Nie powinno to dziwiæ, poniewa¿ zabójstwo ludzkiej istoty, która
jest obrazem Bo¿ym, stanowi grzech
szczególnie ciê¿ki. Tylko Bóg jest Panem ¿ycia! Jednak¿e wobec licznych i
czêsto dramatycznych przypadków,
jakie zdarzaj¹ siê w ¿yciu indywidualnym i spo³ecznym, refleksja ludzi wie-

rz¹cych zmierza³a zawsze do pe³niejszego i g³êbszego zrozumienia tego,
czego przykazanie Bo¿e zabrania i co
nakazuje. Zdarzaj¹ siê bowiem sytuacje, w których wartoœci zawarte w
Prawie Bo¿ym przybieraj¹ formê prawdziwego paradoksu. Na przyk³ad jest
tak w przypadku uprawnionej obrony, kiedy prawo do ochrony w³asnego ¿ycia oraz obowi¹zek nieszkodzenia ¿yciu drugiego cz³owieka okazuj¹
siê w konkretnych okolicznoœciach
trudne do pogodzenia. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wewnêtrzna wartoœæ ¿ycia
oraz obowi¹zek mi³oœci samego siebie
w takiej samej mierze jak innych s¹
podstaw¹ autentycznego prawa do
obrony w³asnej. Nawet wymagaj¹ce
przykazanie mi³oœci bliŸniego, og³oszone w Starym Testamencie i potwierdzone przez Jezusa, przyjmuje za punkt
odniesienia mi³oœæ samego siebie:
„Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak
siebie samego” (Mk 12, 31). Nikt zatem nie mo¿e wyrzec siê prawa do
obrony w³asnej tylko dlatego, ¿e nie
doœæ mi³uje ¿ycie lub samego siebie,
ale jedynie na mocy heroicznej mi³oœci, która pog³êbia i przemienia mi³oœæ
samego siebie, zgodnie z duchem
ewangelicznych b³ogos³awieñstw
(por. Mt 5, 38-48), w radykaln¹ gotowoœæ do ofiary, której najwy¿szym
wzorem jest Chrystus Pan.
Z drugiej strony, „uprawniona
obrona mo¿e byæ nie tylko prawem,
ale powa¿nym obowi¹zkiem tego, kto
jest odpowiedzialny za ¿ycie drugiej
osoby, za wspólne dobro rodziny lub
pañstwa”. Zdarza siê niestety, ¿e koniecznoœæ odebrania napastnikowi
mo¿liwoœci szkodzenia prowadzi czasem do pozbawienia go ¿ycia. W takim przypadku spowodowanie œmierci nale¿y przypisaæ samemu
napastnikowi, który narazi³ siê na ni¹
swoim dzia³aniem, tak¿e w sytuacji,
kiedy nie ponosi moralnej odpowiedzialnoœci ze wzglêdu na brak pos³ugiwania siê rozumem.
56. W tej perspektywie nale¿y te¿
rozpatrywaæ problem kary œmierci.
Zarówno w Koœciele, jak i w spo³ecznoœci cywilnej oraz powszechnej zg³asza siê postulat jak najbardziej ograniczonego jej stosowania albo wrêcz
ca³kowitego zniesienia. Problem ten
nale¿y umieœciæ w kontekœcie sprawiedliwoœci karnej, która winna coraz bardziej odpowiadaæ godnoœci cz³owieka, a tym samym — w ostatecznej

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 2 (697) 15 stycznia 2017 r.

15
analizie — zamys³owi Boga wzglêdem
cz³owieka i spo³eczeñstwa. Istotnie,
kara wymierzana przez spo³eczeñstwo
ma przede wszystkim na celu „naprawienie nieporz¹dku wywo³anego
przez wykroczenie”. W³adza publiczna powinna przeciwdzia³aæ naruszaniu
praw osobowych i spo³ecznych, wymierzaj¹c sprawcy odpowiedni¹ do
przestêpstwa karê, jako warunek odzyskania prawa do korzystania z w³asnej wolnoœci. W ten sposób w³adza
osi¹ga tak¿e cel, jakim jest obrona ³adu
publicznego i bezpieczeñstwa osób, a
dla samego przestêpcy kara stanowi
bodziec i pomoc do poprawy oraz
wynagrodzenia za winy.
Jest oczywiste, ¿e aby osi¹gn¹æ
wszystkie te cele, wymiar i jakoœæ
kary powinny byæ dok³adnie rozwa¿one i ocenione, i nie powinny siêgaæ
do najwy¿szego wymiaru, czyli do
odebrania ¿ycia przestêpcy, poza przypadkami absolutnej koniecznoœci, to
znaczy gdy nie ma innych sposobów
obrony spo³eczeñstwa. Dzisiaj jednak,
dziêki coraz lepszej organizacji instytucji penitencjarnych, takie przypadki
s¹ bardzo rzadkie, a byæ mo¿e ju¿ nie
zdarzaj¹ siê wcale.
W ka¿dym razie pozostaje w mocy
zasada wskazana przez nowy Katechizm Koœcio³a Katolickiego: „Jeœli
œrodki bezkrwawe wystarczaj¹ do
obrony ¿ycia ludzkiego przed napastnikiem i do ochrony porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa osób, w³adza powinna stosowaæ te œrodki, gdy¿
s¹ bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadaj¹ godnoœci osoby
ludzkiej”.
57. Jeœli tak wielk¹ uwagê zwraca
siê na szacunek dla ka¿dego ¿ycia,
nawet dla ¿ycia przestêpcy i niesprawiedliwego napastnika, to przykazanie „nie zabijaj” ma wartoœæ absolutn¹
w odniesieniu do osoby niewinnej,
i to tym bardziej wówczas, gdy jest to
cz³owiek s³aby i bezbronny, który jedynie w absolutnej mocy Bo¿ego przykazania znajduje radykaln¹ obronê
przed samowol¹ i przemoc¹ innych.
Istotnie, absolutna nienaruszalnoœæ niewinnego ¿ycia ludzkiego jest
prawd¹ moraln¹ bezpoœrednio wynikaj¹c¹ z nauczania Pisma Œwiêtego,
niezmiennie uznawan¹ przez Tradycjê
Koœcio³a i jednomyœlnie g³oszon¹
przez jego Magisterium. Ta jednomyœlnoœæ jest oczywistym owocem owe-

go „nadprzyrodzonego zmys³u wiary”,
wzbudzonego i umacnianego przez
Ducha Œwiêtego, który chroni od b³êdu Lud Bo¿y, gdy „ujawnia on sw¹
powszechn¹ zgodnoœæ w sprawach
wiary i obyczajów”.
Wobec stopniowego zacierania siê
w sumieniach i w spo³eczeñstwie œwiadomoœci, ¿e bezpoœrednie odebranie
¿ycia jakiejkolwiek niewinnej ludzkiej
istocie, zw³aszcza na pocz¹tku i na
koñcu jej egzystencji, jest absolutnym
i ciê¿kim wykroczeniem moralnym,
Magisterium Koœcio³a nasili³o swoje
wyst¹pienia w obronie œwiêtoœci i nienaruszalnoœci ¿ycia ludzkiego. Z Magisterium papieskim, które szczególnie czêsto powraca³o do tego
zagadnienia, by³o zawsze z³¹czone
nauczanie biskupów, zawarte w licznych i obszernych dokumentach doktrynalnych i duszpasterskich, og³aszanych zarówno przez Konferencje
Episkopatów, jak i przez poszczególnych biskupów. Równie¿ Sobór Watykañski II poœwiêci³ tej sprawie
zwiêz³¹, ale stanowcz¹ i jednoznaczn¹
wypowiedŸ.
Dlatego moc¹ Chrystusowej w³adzy udzielonej Piotrowi i jego Nastêpcom, w komunii z biskupami Koœcio³a
Katolickiego, potwierdzam, ¿e bezpoœrednie i umyœlne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem
g³êboko niemoralnym. Doktryna ta,
oparta na owym niepisanym prawie,
które ka¿dy cz³owiek dziêki œwiat³u
rozumu znajduje we w³asnym sercu
(por. Rz 2, 14-15), jest potwierdzona
w Piœmie Œwiêtym, przekazana przez
Tradycjê Koœcio³a oraz nauczana przez
Magisterium zwyczajne i powszechne.
Œwiadoma i dobrowolna decyzja

pozbawienia ¿ycia niewinnej istoty
ludzkiej jest zawsze z³em z moralnego
punktu widzenia i nigdy nie mo¿e byæ
dozwolona ani jako cel, ani jako œrodek do dobrego celu. Jest to bowiem
akt powa¿nego niepos³uszeñstwa
wobec prawa moralnego, co wiêcej,
wobec samego Boga, jego twórcy
i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwoœci i mi³oœci. „Nic i nikt nie mo¿e daæ
prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy p³ód,
dziecko czy doros³y, cz³owiek stary,
nieuleczalnie chory czy umieraj¹cy.
Ponadto nikt nie mo¿e siê domagaæ,
aby pope³niono ten akt zabójstwa
wobec niego samego lub wobec innej
osoby powierzonej jego pieczy, nie
mo¿e te¿ bezpoœrednio ani poœrednio
wyraziæ na to zgody. ¯adna w³adza nie
ma prawa do tego zmuszaæ ani na to
przyzwalaæ”.
Pod wzglêdem prawa do ¿ycia ka¿da niewinna istota ludzka jest absolutnie równa wszystkim innym. Ta
równoœæ stanowi podstawê wszelkich
autentycznych relacji spo³ecznych,
które rzeczywiœcie zas³uguj¹ na to miano tylko wówczas, gdy s¹ oparte na
prawdzie i na sprawiedliwoœci, uznaj¹c i broni¹c ka¿dego cz³owieka jako
osoby, a nie jako rzeczy, któr¹ mo¿na
rozporz¹dzaæ. Wobec normy moralnej,
która zabrania bezpoœredniego zabójstwa niewinnej istoty ludzkiej, „nie ma
dla nikogo ¿adnych przywilejów ani
wyj¹tków. Nie ma ¿adnego znaczenia,
czy ktoœ jest w³adc¹ œwiata, czy ostatnim «nêdzarzem» na tej ziemi: wobec
wymogów moralnych jesteœmy wszyscy absolutnie równi”.
c.d.n.
ks. Andrzej Skiba
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W stronê objawieñ fatimskich
Taktyka Jezusa Chrystusa,
Wodza i Króla
Jezus dzia³a zupe³nie inaczej. Sam
Jego wygl¹d jest bardzo mi³y i ujmuj¹cy. Do ludzi zwraca siê z pokor¹ i prostot¹. Swoich wyznawców gromadzi
za miastem, gdzie sta³ Jego krzy¿. Otoczony jest aposto³ami, uczniami, ludŸmi dobrej woli, którzy z uwag¹ ws³uchuj¹ siê w Jego s³owa. Og³asza swój
program, podaje jego zasady. Jego taktyka jest przeciwieñstwem postêpowania szatana.
Nie g³osi materialnego dobrobytu, nie obiecuje zaszczytów i s³awy,
ale ubóstwo, zniewagi i wzgardê oraz
g³êbok¹ pokorê.
Niejednemu z nas dziwnym wydaæ
siê mo¿e to przes³anie, które tak mocno jest osadzone w nauczaniu Chrystusa. Jezus Nazareñski Król ¯ydowski (por. Mt 27,37; Mk 15,26;£k 23,38J
19,19), bo taki napis widnia³ na golgockim krzy¿u, na sobie doœwiadczy³
ubóstwa, zniewag i wzgardy, sam bêd¹c wzorem pokory. Jezus ukazuje nam
sens prawdziwego ¿ycia przez ³askê
naœladowania Go. On jest Drog¹,
Prawd¹ i ¯yciem (J 14,6), i to nam powinno wystarczaæ na naszej ¿yciowej
drodze. Do Niego prowadzi w¹ska
droga i ciasna brama(por. Mt 7,14).
Panowanie Syna Cz³owieczego jest
wieczne, On posiada w³adzê królewsk¹, Jemu maj¹ s³u¿yæ „wszystkie
narody, ludy i jêzyki”.

Synem Cz³owieczym (por. Mt
8,20) jest Jezus Chrystus. On ma w³adzê królewsk¹, trzeba tylko siê jej poddaæ. Jemu podlegaj¹ chóry anielskie:
Trony, Panowania, Zwierzchnoœci,
W³adze. On jest G³ow¹ Koœcio³a, Pocz¹tkiem, Pierworodnym spoœród
umar³ych. W Nim zamieszka³a ca³a
Pe³nia Bo¿ych doskona³oœci. On pojedna³ wszystkich z Bogiem – Ojcem
(por. Kol 1,16-20). Jego królestwo jest
królestwem mi³oœci, sprawiedliwoœci i
pokoju. Napis na krzy¿u: „To jest król
¿ydowski”, potwierdza³ Jego królewsk¹ godnoœæ. Nawet jeden ze z³oczyñców, Dobry £otr, prosi³ Jezusa,
aby go przyj¹³ do swojego królestwa
(por. £k 23,39-43).
Chc¹c mocniej przylgn¹æ do Pana
Boga, Jego uczyniæ swoim Panem, jak
wo³a œw. Micha³ Archanio³, trzeba o¿ywiæ nabo¿eñstwo do tego Œwiêtego
Archanio³a.
Duchów nieprawoœci jest wiele.
One nasilaj¹ swoje dzia³ania wtedy,
gdy cz³owiek duchowo jest uœpiony.
Nieprzyjaciel zasia³ w pszenicy k¹kolu, gdy ludzie spali (por. Mt 13,25).
Zbytnia pewnoœæ siebie, lekcewa¿enie przestrogi, „letnia” wiara, prowadz¹ do zniewolenia. Ratunek pozostaje w wiernoœci Bo¿ym
przykazaniom, nauce Koœcio³a,
w ¿yciu sakramentalnym, gor¹cej, sumiennej modlitwie, wpatrywaniu siê w
œwiêtych, szczególnie w postaæ œw.

Micha³a Archanio³a.
Szatan jest istot¹ przynaglaj¹c¹ do
buntu i negacji tego, co jest œwiête.
On pragn¹³ zbudowaæ swój „tron”
powy¿ej gwiazd Bo¿ych (posia³ ziarno heretyckiej, œwiêtokradczej „boskoœci”, które owocuje histori¹ fa³szywych bogów i bóstw, tyranów i
niewol¹cych ideologii, chocia¿ – jest
ono niczym wiêcej ni¿ – jak pisa³ Ricoeur – jadem i ogonem tego samego
„Wê¿a”, który da³ siê dobrze poznaæ
ze œwiêtej Ksiêgi Rodzaju ludzkiego.
Na co dzieñ jednak ów „ogon” „Starodawnego Wê¿a” pozostaje nierozpoznany (Ap 12,9). „W¹¿ – pisze Doktor
Koœcio³a – nie idzie naprzód, postrzegalnymi dla oka krokami, ale pe³za niewidocznymi i drobnymi poruszeniami
swych ³usek”. Udaje siê to byæ mo¿e
dlatego, ¿e zwyk³a ludzka „codziennoœæ” tak oswoi³a siê ze z³em, i¿ pozostaje ono bez indywidualnoœci, wyrazu i jakiejkolwiek „twarzy”.
Wspó³czesny pisarz wyznaje: „Diabe³
powiada najpierw: Dlaczego mia³byœ
siê mnie baæ, wiesz doskonale, ¿e nie
istniejê (...), podczas gdy mo¿na Bogu
s³u¿yæ tylko wierz¹c w Niego, diabe³,
by Mu s³u¿yæ, nie wymaga tej wiary.
Przeciwnie, najlepiej s³u¿y mu ten, kto
go nie zna”1.
Szatan jest mistrzem intrygi, który
nigdy nie daje za wygran¹. On rzadko
kiedy rezygnuje ze swojej zdobyczy.
Pozostaje tylko czuwanie, modlitwa,
¿ycie zgodne z Bo¿ymi przykazaniami.
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W czasie naszej pielgrzymki o szatanie mówiliœmy niewiele, ale w zwi¹zku z objawieniami fatimskimi, wiele
by³o o piekle, st¹d nie mo¿emy zlekcewa¿yæ refleksji nad satanizmem, jego
przejawami, które ró¿nymi drogami
ws¹czaj¹ siê w dusze i umys³ cz³owieka, w jego ¿ycie, powoduj¹c zniewolenie. St¹d uzbrójmy siê w cierpliwoœæ
i zamyœlmy siê nad krótk¹ genez¹ satanizmu.
Pocz¹tków satanizmu jako organizacji rytualnej nale¿y szukaæ jeszcze
w XVII wieku. Satanizm jest zobowi¹zaniem wynikaj¹cym ze œlubowania
wiernoœci szatanowi oraz oddawanie
mu czci. Jest oddaniem siê temu „co
z³e i perwersyjne2", wrogie Bogu i naturalnemu porz¹dkowi. Powsta³ jeszcze przed rewolucj¹ francusk¹, która
tak niechlubnie, barbarzyñsko zapisa³a siê w dziejach Europy, a przeciwko
Koœcio³owi. By³ to czas wielkiego zamêtu duchowego, co by³o doskona³ym pod³o¿em na pojawienie siê satanizmu. Czarne msze pojawi³y siê we
Francji w drugiej po³owie XVII wieku.
Sprawowali j¹ kap³ani odstêpcy, którzy „zabijali nowo narodzone dzieci
nad nagimi cia³ami m³odych kobiet,
które s³u¿y³y za o³tarze w tym œwiêtokradztwie”3. Zawsze towarzyszy³y im
bluŸnierstwa wypowiadane przeciwko
Panu Bogu i religii oraz pe³ne rozpasanie moralne; dziœ mówi¹c, rozpustê.
Za prekursora wspó³czesnego satanizmu uchodzi Eliphas Levi z Francji, ¿yj¹cy w XIX wieku, który szczególnie akcentowa³ u¿ywanie
narkotyków i wy¿ycie seksualne,
chc¹c w ten sposób osi¹gn¹æ Ÿród³o
mocy. Jego myœl podj¹³ Aleister Crowley (ur. 1875 r.), który rozpowszechni³
czarn¹ mszê oraz praktyki magiczne.
Ju¿ jako nastolatek uwa¿a³ siê za apokaliptyczn¹ bestiê, która ma zniszczyæ
chrzeœcijañstwo i zast¹piæ je rytualn¹
magi¹. Zajmowa³ siê konsekrowaniem
talizmanów, ustawianiem magicznych
krêgów, kaba³¹, aby w koñcu opracowaæ teoriê i praktykê zwan¹ „magick”.
K³ad³ nacisk nie na wolnoœæ cz³owieka, która jest wielkim darem od Boga,
ale na samowolê, co wyrazi³ stwierdzeniem – zachêt¹: „Czyñ, cokolwiek zechcesz. Do tego sprowadza siê ca³e
prawo”4. Propagowa³ reinkarnacjê,
wró¿by, astrologiê, karty tarota, czarn¹
magiê, potêgê czarów, które jednak
wymaga³y bezwzglêdnej wiernoœci

rytua³om. Bardzo wielki nacisk k³ad³
na ofiary krwi cz³owieka, gdy¿ krew
jest samym ¿yciem, a wiêc zawiera
magazyn tajemnych energii. Do tego,
jego perwersyjnym zdaniem, najlepiej
nadaj¹ siê „dzieci p³ci mêskiej o doskona³ej niewinnoœci”5. Je¿eli niemo¿liwa jest ofiara z ludzi, to mo¿na j¹ zast¹piæ ofiar¹ ze zwierzêcia, które musi
byæ zdrowe, niedu¿e i ciep³okrwiste.
Prasa amerykañska nazwa³a Aleistera
Crowleya „najokrutniejszym i najbardziej obrzydliwym cz³owiekiem œwiata”6.
Satanizm k³adzie nacisk na samoubóstwienie oraz opozycyjnoœæ wobec powszechnie uznawanych i przyjmowanych norm etycznych. Satanizm
nie uznaje nad sob¹ ¿adnej istoty wy¿szej, ¿adnych ograniczeñ moralnych
czy kulturowych. Licz¹ siê tylko w³asne potrzeby czy w³asne oceny, zaspokajanie wszelkich, najbardziej wynaturzonych potrzeb7. Satanizm jest

skierowany g³ównie przeciwko Panu
Bogu i ustawionemu przez Niego porz¹dkowi, ale tak¿e przeciw cz³owiekowi, gdy¿ niesie on pogardê i nienawiœæ wobec drugiego, przemoc
i niepohamowan¹ ¿¹dzê niszczenia
rodzaju ludzkiego, odwet i zemstê.
Sataniœci pa³aj¹cy nienawiœci¹ do
tego, co œwiête i Bo¿e, dopuszczaj¹
siê profanacji krzy¿a, Ofiary Mszy
œwiêtej czy te¿ Pisma œwiêtego, tworz¹c tzw. Bibliê szatana (1968), która
jest rodzajem „katechizmu satanistów”8. Nie znosz¹ obecnoœci Koœcio³a œwiêtego, wiêc dla przeciwwagi powsta³ „Koœció³ Szatana”(1966).
Twórc¹ tych profanicznych perwersji
by³ Anton S. La Vey, dzia³aj¹cy w drugiej po³owie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a który pog³êbi³ myœl
Crowleya. Z urodzenia by³ Cyganem,
który w m³odoœci du¿o czyta³ o wampirach i czarownicach, jaskiniach
i smokach. Jako naczelne zadanie
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do spe³nienia postawi³ sobie zniszczenie chrzeœcijañstwa. Wyrazi³ to w dziewiêciu satanicznych za³o¿eniach, które s¹ wielce przewrotne, jak choæby
pi¹te czy ósme: „Szatan reprezentuje
prawo zemsty zamiast zasady nastawiania drugiego policzka” – „Szatan
reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, poniewa¿ one prowadz¹ do fizycznej, umys³owej, czy te¿ emocjonalnej
satysfakcji!”9. Rozpowszechnia³ pogl¹d, ¿e „diabe³ ¿yje i wœród ludzi jest
bardzo popularny”10. Wed³ug jego
teorii s³abi ludzie maj¹ byæ wytêpieni,
a mocni – nadludzie zapanuj¹ nad
œwiatem. Idee ich s¹ anarchizuj¹ce
i wywrotowe. Same organizacje czy
stowarzyszenia, które wyros³y na
gruncie satanizmu zdradzaj¹ swoj¹
perwersyjnoœæ, jak choæby: Rada Czarownic Ameryki, Miêdzynarodowe
Sprzysiê¿enie Kobiet z Piek³a (radykalny od³am feministyczny) czy Czarownica. Satanizm nie jest zjawiskiem
jednorodnym, bo w jego ³onie dzia³aj¹
ró¿ne sekty11. Na bazie kultu szatana
powsta³o szereg filmów czy powieœci
na czele z popularnym Harrym Potterem, który kszta³ci³ siê w Szkole Magii
i Czarnoksiêstwa12.
Rodzaje satanistycznego
wtajemniczenia13
Satanizm w swojej strukturze nie
jest ideologi¹ jednorodn¹. Najni¿szy
poziom stanowi wró¿biarstwo oraz

magia i spirytyzm, choæ w formie nie
pog³êbionej. Na drugim miejscu satanistycznego wtajemniczenia nale¿y
postawiæ tych, którzy pasjonuj¹ siê
fantazyjnymi grami Dungeons and
Dragons (Jaskinie i smoki), którzy s¹
fanami muzyki heavy metal, którzy
bior¹ narkotyki, którzy przeczytali ju¿
„Bibliê Szatana” oraz „Rytua³y sataniczne”. Na trzecim miejscu stawia siê
samozwañcze grupy sataniczne, które wcielaj¹ zasady opracowane przez
znanych nam ju¿ Aleistera Crowleya i
Antona La Veya. S¹ to ludzie bior¹cy
narkotyki i uprawiaj¹cy orgie seksualne. Niebezpieczeñstwem jest to, ¿e
wci¹gaj¹ do tego procederu m³odych
ludzi, budz¹c zaciekawienie. Ta grupa
zwolenników szatana ma swoje ró¿ne
oblicza w zale¿noœci od wykazywanych potrzeb czy w³asnych zainteresowañ. Na czwartym miejscu stawia
siê satanistów „z publicznych religii”,
a tak¿e wyznawców Koœcio³a Szatana
i Œwi¹tyni Seta. Obrzêdem wtajemniczenia na tym etapie jest czarna msza,
st¹d sataniœci bardzo dok³adnie sprawdzaj¹ przysz³ego adepta czy jest odpowiednim kandydatem. Oni to rozprowadzaj¹ wœród m³odzie¿y pisma
o treœci satanistycznej. Najbardziej
niebezpiecznym przejawem satanistycznego wtajemniczenia jest jego
pi¹ta odmiana: sataniœci hard – core.
Wyznawcy tej odmiany satanizmu s¹
bardzo zakamuflowani choæby ze
wzglêdu na praktyki satanicznych

obrzydliwych rytua³ów sk³adania ofiar, w tym
nawet ludzi, a tak¿e organizowanie
orgii seksualnych, wykorzystywania
dzieci, u¿ywania narkotyków. Ofiary
z ludzi bywaj¹ rzadkie, mog¹ je zast¹piæ ofiary ze zwierz¹t. Opisywanie
szczegó³ów zachowania tej kategorii
satanistów by³oby czymœ bardzo drastycznym i nie na miejscu. Jest to z³owrogie i przera¿aj¹ce. Zdobyæ wiadomoœci co do ich funkcjonowania jest
bardzo trudno. W niektórych grupach
satanistycznych stopni wtajemniczenia jest wiêcej, np. siedem. Adepci poszczególnych wcieleñ maj¹ swoje imiona i stopnie wtajemniczenia oraz
odpowiedni strój. Próby wyjœcia z satanizmu nierzadko koñcz¹ siê samobójstwem.
Przyczyny satanicznego
zaanga¿owania
Maj¹c na uwadze pojêcie tego
czym jest satanizm, trzeba zadaæ pytanie: co jest przyczyn¹ tego, ¿e m³odzi
ludzie anga¿uj¹ siê w satanizm? Jest
ich kilka, ale dadz¹ siê one sprowadziæ do nastêpuj¹cych:
1. Ciekawoœæ. M³ody cz³owiek,
dla którego otaczaj¹ca go rzeczywistoœæ jest jak¹œ tajemnic¹ czy zagadk¹,
chce poznaæ jej g³êbiê i znaczenie. Chce
zaspokoiæ ciekawoœæ, wiêc siêga po”
Bibliê Szatana” czy sataniczne rytua³y. Mo¿e to czyniæ dla zwyk³ej cieka-
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woœci czy zabawy, bez przewidywania skutków tej niebezpiecznej ciekawoœci.
2. Ciekawoœæ prowadzi do zaanga¿owania, do powtarzania, utrwalenia. W tej grupie mieszcz¹ siê m³odzi
ludzie, którzy doznali bolesnych prze¿yæ, którzy czuli siê niekochani, niechciani, odtr¹ceni. Jest to rodzaj
ucieczki w œwiat fantazji, ucieczka w
œwiat narkotyków, wzorowanie siê na
kimœ znacz¹cym, który m³odemu cz³owiekowi mo¿e zaimponowaæ. Jest to
szukanie ró¿nych doznañ.
3. Do satanicznego zaanga¿owania prowadz¹ rodzinne tradycje. Mówi
siê o tzw. satanizmie pokoleniowym.
Tu ju¿ dzieciom podaje siê narkotyki i
wprowadza w œwiat rytua³ów. Wszystko jest owiane mg³¹ tajemniczoœci, g³êboko skrywane przed kimœ niewtajemniczonym. Tu ju¿ uczestniczy siê w
rytualnych morderstwach niemowl¹t!
4. Czwarta droga poszukiwania
nowych cz³onków, to zdobywanie.
„Sataniœci obiecuj¹ nastolatkom nieograniczon¹ iloœæ narkotyków, mocy,
seksu, bogactwa i uznania. Skupiaj¹
siê na m³odzie¿y maj¹cej problemy
emocjonalne lub pochodz¹cej ze Ÿle
funkcjonuj¹cych rodzin. Ich g³ównym
celem s¹ ch³opcy i dziewczêta, którzy
maj¹ kompleksy ni¿szoœci i nie rozumiej¹ wartoœci religijnych i moralnych.
M³odzie¿ ta jest przyci¹gana obietnic¹
wspólnoty. Ci, którzy ³owi¹ ludzi do
kultu, namawiaj¹ m³odzie¿ w szko³ach,
parkach, koœcio³ach, klubach Dungeons and Dragons oraz na koncertach
heavy metal. Nie opowiadaj¹ przy tym,
¿e s¹ satanistami”14. Odbywaj¹ siê tu
przyjêcia, na których podaje siê bezp³atne narkotyki i uprawia seks.
Wszystko przy dŸwiêkach muzyki
metalowej jest filmowane, aby w razie
czego szanta¿owaæ ofiarê kompromituj¹cymi zdjêciami. Muzyka ta niczym
narkotyk wci¹ga w trans, oddzia³uje
na podœwiadomoœæ. Bywa, ¿e tu m³odzi ludzie czuj¹ siê zauwa¿eni, dowartoœciowani, s¹dz¹c, ¿e s¹ komuœ potrzebni, kto móg³by ich pokochaæ i
zrozumieæ. W ten rodzaj satanizmu
wci¹gani s¹ ludzie, którzy w ¿yciu doznali wiele upokorzeñ, zranieñ i osamotnienia. S¹ gotowi zrobiæ wszystko, aby byæ kimœ zauwa¿onym, ¿eby
przynale¿eæ do jakiejœ grupy.
Wyzwoliæ siê z satanizmu jest ciê¿ko, gdy¿ sataniœci zapowiadaj¹ zemstê

nawet na najbli¿szej rodzinie. Stosuj¹
przy tym najró¿norodniejsze szanta¿e
czy pogró¿ki. Przynale¿noœæ do grupy jest g³êboko skrywana i mówienie
o rytua³ach, praktykach, jest przez nich
surowo karane. Ks. Jeffrey J. Steffon
radzi rodzicom: „By przeciwstawiæ siê
zwodniczym sid³om kultu satanicznego, rodzice powinni staraæ siê byæ stale otwarci w stosunku do swoich dojrzewaj¹cych dzieci I pozwalaæ im na
swobodne wypowiadanie siê. Powinni im zapewniæ pe³n¹ mi³oœci atmosferê chrzeœcijañskiego domu i byæ czujni na wszelkie oznaki wci¹gania siê w
okultyzm”15. Z tych rad trzeba korzystaæ, bo problem ten narasta. To nie
jest fantazyjna przestroga czy rada.
Sataniœci w sposób szczególny
upodobali sobie dzieci, maj¹c na celu
ich deprawacjê. Jest to g³êboka krzywda wyrz¹dzana dzieciom. Dzieje siê to
przez obrzydliwe, brutalne i ohydne
rytua³y, o których w tym miejscu lepiej zamilczeæ. Œlady po tego rodzaju
praktykach s¹ skrzêtnie skrywane, zacierane, utrzymywane w najg³êbszej
tajemnicy, bardzo trudne do udowodnienia, gdy¿ wszystko jest palone i
niszczone przez zespo³y „oczyszczaj¹ce teren”. Pozosta³oœci rytualne przenosz¹ z miejsca na miejsce, aby niczego nie udowodniæ.
c.d.n.
ks. Andrzej Skiba
1

J. Krasicki, “Któ¿ jak ja!” Próba metafizyki szatana, w: Droga wyzwolenia. Duchowoœæ Ignacjañska, Kraków
1988, s. 206 n. Dodano sigla biblijne.
2
J. J. Steffon, dz. cyt., s. 101.
3
Tam¿e.
4
Tam¿e, s. 103.
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Tam¿e, s. 104.
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Tam¿e, s. 105.
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Por.: A. Posadzki, Satanizm, w: Ency-

klopedia “Bia³ych Plam”, t. XVI, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
POLWEN, Radom 2005, s. 104.
8
Por. A. Zwoliñski, System wierzeñ
satanistycznych, w: Encyklopedia
„Bia³ych Plam”, dz. cyt., s. 106.
9
J. J. Steffon, dz. cyt., s. 106.
10
A. Zwoliñski, dz. cyt., s. 107.
11
A. Zwoliñski, Sekty satanistyczne,
tam¿e, s. 107
– 110.
12
Por. A. Posacki, Harry Potter, w: Encyklopedia “Bia³ych Plam”, t. VII, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
POLWEN, Radom 2002, s. 217
– 224.
13

Opracowane
na podstawie ksi¹¿ki J. J. Steffona,
Satanizm jako ucieczka w absurd, s.
107
– 109. W Polsce ten problem istnia³
ju¿ od dawna. Zajmowa³ siê tym ks.
prof. Czes³aw Cekiera, który w artykule „Nieformalne grupy m³odzie¿y niedostosowanej” pisze o hipisach, narkomanach, gitowcach, punkach,
rastafarianach oraz o satanistach.
Doœæ obszernie ukaza³ sylwetkê A. La
Veya, autora „Biblii Szatana” (vide:
Pos³aniec Warmiñski czyli Kalendarz
Maryjny na rok 1988, Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne, s. 154
– 172). Dope³nieniem wiadomoœci na
temat Koœcio³a Szatana, jego doktryny, praktyk, organizacji, uczestników,
relacji z otoczeniem, mo¿na znaleŸæ w
Ma³ych S³ownikach: T. Doktór, Nowe
ruchy religijne i parareligijne w Polsce, Wydawnictwo Ksiê¿y Werbistów
VERBINUM, Warszawa 1999, s. 52 n.;
C. V. Manzanares, Prekursorzy Nowej
Ery, Wydawnictwo Ksiê¿y Werbistów
VERBINUM, Warszawa 1994, s. 109
n.
14
J.J. Steffon, dz. cyt., s. 115.
15
Tam¿e, s. 116.
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2 Niedziela zwyk³a – 15.01.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ, na godzinê 17.00, zapraszamy na nabo¿eñstwo ró¿añcowe. Informujemy ju¿ teraz, ¿e od 1-7 kwietnia w
naszej parafii obywaæ siê bêd¹ misje
parafialne. Prosimy ju¿ dziœ, aby bardzo powa¿nie i odpowiedzialnie podejœæ do tych æwiczeñ duchownych,
które najczêœciej s¹ organizowane raz
na dziesiêæ lat. Niech ta informacja
dotrze do wszystkich Parafian. Módlmy siê o ich jak najlepsze prze¿ywanie.
2. We œrodê, 18 stycznia, rozpocznie
siê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.

3. We czwartek, 19 stycznia, wspomnienie œw. Józefa Sebastiana Pelczara, patrona naszej Archidiecezji, w intencji której bêdziemy siê modliæ.
4. Podajemy dalszy ci¹g wizyty duszpasterskiej;
- jutro, w poniedzia³ek, 16 stycznia
nawiedzimy Parafian mieszkaj¹cych
przy ul. Daszyñskiego, bloki nr 2 i 3;
- 17 stycznia, we wtorek: ul. Daszyñskiego pozosta³e bloki;
-18 stycznia, we œrodê: ul. Pogodna,
Jezierskiego, Weso³a, Cicha, Zagrody;
- 19 stycznia, we czwartek: ul. 800-le-

cia, Zigmunda, Jordana, Ciep³a, Niedzielskiego, Polna za torami;
- 20 stycznia, w pi¹tek: ul. Kenara, Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa, Zielna;
21 stycznia, w sobotê: ul. G³owackiego, Drzyma³y
Kolêdê codziennie rozpoczynamy o
godzinie 16.00, a w sobotê od godziny
9.30.
5. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej, gdzie mo¿emy znaleŸæ wiele
ciekawych artyku³ów na interesuj¹ce
nas tematy.

Intencje w tygodniu
Od 16. do 22.01.2017 r.
Poniedzia³ek – 16.01
6.30 + Maria i jej rodzice i bracia
7.00 + Józef (greg.)
7.30 1. + Mieczys³aw Patronik (greg.)
2. + Jerzy Adamski, Kazimierz i Anna
18.00 + El¿bieta B¹k int. od klubu Emerytów ZNP
2. o b³. Bo¿e dla Ojczyzny, ks. Opiekuna i pozosta³ych kap³anów, dla cz³onków grupy œw. O. Pio, ich rodzin i czcicieli O. Pio
Wtorek – 17.01
6.30 + Jerzy Kijowski
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. + Maria Kêdzior int. od Krystyny, El¿biety i Stanis³awa
2. + Józefa (f) i Jan Pitera
Œroda – 18.01
6.30 + Jerzy Kijowski

7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. + W³odzimierz Marczak int.
od Oli Sikory i Kazimiery Marczak
2. o zdrowie i b³. Bo¿e dla sióstr z Ró¿y
MB Ostrobramskiej, ich rodzin i kap³anów pracuj¹cych w tutejszej parafii

Sobota – 21.01
6.30 + Jerzy Kijowski int. od rodziny
Rogoziñskich
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. + Teresa Suda 9 r. œm. oraz ++
z rodziny
2. + Zenon

Czwartek – 19.01
Niedziela – 22.01
6.30+ Cecylia, Jakub, Mieczys³aw,
Bronis³aw, Jan, Józef
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw (greg.)
18.00 1. + Tomasz
2. ++ z Ró¿y œw. Weroniki
Pi¹tek – 20.01
6.30 + Marta 27 r. œm., Halina, Adam
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. + W³odzimierz Marczak
2. + ks. Marian Burczyk

6.30 za parafian
8.00 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
9.30 + Andrzej 26 r. œm.
11.00 + Józef (greg.)
12.30 + Edward Krystyñski 9 r. œm.
16.00 + Stanis³awa (f) Falkiewicz
18.00 + Cecylia i W³adys³aw Sajnóg
oraz + Janina, Roman, Tadeusz Hocyk
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