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 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I 

kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bie-

rze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.  Mt 10, 37 -4 42 

 „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż 
mnie nie jest mnie godzien.” Słowa te przej-
mują dreszczem. Przecież 
nie mógł ich wypowiedzieć 
człowiek. Tak mógł powie-
dzieć tylko Bóg. Bóg nie jest 
ponad. Jest wszędzie. Tak 
zupełnie inny, że nie można 
miłości do Niego porównać z największą na-
wet miłością do człowieka. Jest innym wy-

miarem. To co po ludzku najważniejsze, w je-
go świetle jest stale jeszcze niepełne. Czy 

można kochać rodziców 
więcej niż Boga? Przecież to 
tylko dzięki Niemu stali się 
naszymi rodzicami, dzięki 
Niemu żyją, dzięki Niemu 
możemy się spotkać z nimi 

po śmierci jak po zwykłym rozstaniu, ale z 
jeszcze większym wzruszeniem.  

 Weźcie moje jarzmo na siebie i 

uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 

pokorny sercem, a znajdziecie ukoje-

nie dla dusz waszych. Mt 11, 25-30 
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 Znowu jarzmo, które powinniśmy 
wziąć na siebie! A jeszcze nie przebrzmiały w 
naszych uszach obietnice proroka Izajasza, 
które całemu światu odczytuje się w Świętą 
Noc: że Zbawca, gdy przyjdzie, złamie cięż-
kie jarzmo jak w dniu porażki Madianitów... 
że z przyjściem Syna Bożego wszystko stanie 
się nowe... A teraz, po tych wszystkich obiet-
nicach, znowu mówi się o jarzmie, o nowych 
ciężarach, które mielibyśmy wziąć na nasze 
ramiona? Starzy gospodarze jeszcze wiedzą, 
że jarzmo to bardzo użyteczna rzecz. Pomaga 
wołom wykonywać bardzo ciężkie pracę. 
Przygotować pola pod zasiew, przesunąć 
wielkie ciężary z miejsca na miejsce - bez 
jarzma nie mogłyby wykorzystać swej 
ogromnej siły. Jezus nazywa swoje jarzmo 
,,lekkim". Pasuje i nie uwiera - pomaga nam 

unieść nawet to, co bardzo 
ciężkie. Życie bowiem nie jest lekkie i nawet 
wiara chrześcijańska nie obiecuje nam ani 
nie gwarantuje lekkiego życia, nie obarczo-
nego żadnymi ciężarami. Jezus nie zdejmuje 
z naszych ramion jarzma. Obiecuje jednak 
spokój i wolność od bezsensownej udręki.  

 Czy to szufladkowanie ludzi w dzisiej-
szej przypowieści jest przekonujące? Czy nie 
jest raczej tak. że możemy samych siebie od-
naleźć we wszystkich rodzajach roli? Czy nie 
odpowiada to bardziej naszym doświadcze-

niom bycia w drodze? Raz przypominamy 
skalisty grunt z cienką warstwą gleby: jeste-
śmy pełni entuzjazmu, żeby coś dobrego zro-
bić, ale brakuje nam wytrwałości. Kiedy in-
dziej znowu nastają czasy, w których cierni-
ste krzewy codziennych trosk grożą niebez-
pieczeństwem stłamszenia w nas ochoty do 
wszystkiego. Innym razem przypominamy 
drogę - ubitą i nieczułą na Słowo Boże. Nie-
kiedy wreszcie, Bogu dzięki, jesteśmy podob-
ni do dobrej gleby, na której może wzrastać 
Słowo Boże i dojrzewać, i przynosić owoce. 
Jeśli tak spojrzy się na dzisiejszą przypo-
wieść, to można ją pojmować jako zachętę, 
by nie trwać w tym ani nie przywiązywać się 
do tego, co w nas jest twarde, cierniste i ska-
liste, lecz starać się dostrzec w nas dobrą gle-
bę, spulchniać ją i przygotowywać na przyję-
cie Słowa Bożego, które w nas i przez nas 
chce wydać owoc. 

XV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
16 lipca 2017 r.  

XIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
2 lipca 2017 r.  

XIV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
9 lipca 2017 r.  

 Wszedł do łodzi i usiadł, a cały 

lud stał na brzegu. I mówił im wiele w 

przypowieściach tymi słowami: „ Oto 

siewca wyszedł siać.” Mt 13, 1-23 
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 Ziarnko gorczycy potrzebuje roku, za-
nim stanie się ,,drzewem". Całego roku! Dla-
tego przypowieść o ziarnie gorczycznym jest 
dla mnie jedną z najbardziej pocieszających 
przypowieści Jezusa. Właśnie wtedy, kiedy 
się zastanawiam: Co przyniesie to, co robię i 

mówię? Czy mój trud i moje zaangażowanie 
nie są daremne? Przychodzi mi na myśl han-
del światowy. Kiedyś niewiele można było ku-
pić, a jak już coś było, to kiepskiej jakości. 
Kawa była rzeczywiście gorzka, miód oszuka-
ny i herbata plujka, i czekolada, często czeko-
ladopodobna. Dzisiaj na uginających się, 
pięknych półkach sklepowych, nieprzebrana 
mnogość towarów mieni się bogactwem wy-
boru i eleganckich opakowań, a jakość towa-
rów jest naprawdę wysoka. Nawet w super-
marketach sprzedaje się produkty o wysokiej 
jakości. Kiedy się zatem mówi: Ach, po uro-
czystości Pierwszej Komunii świętej dzieci, 
które do niej przystępowały, nie widzi się już 
w kościele, pocieszam siebie: my, to znaczy 
duszpasterze i katecheci, posialiśmy w nich 
ziarna gorczyczne. Kiedy one wzejdą, wyro-
sną na drzewa i przyniosą owoc. Trzeba to 
pozostawić innym i przede wszystkim Bogu. 

Czuję ulgę! Jestem spo-
kojna! Mam teraz siłę i 
czas poświęcić więcej 
uwagi zasianemu we 
mnie ziarnu gorczyczne-
mu. Bóg chciałby, żeby i 
ono wyrosło na drzewo, 
a może chciałby posiać 
we mnie jeszcze inne 
ziarno.                                 

 Królestwo niebieskie podobne 

jest do człowieka. który posiał dobre 

nasienie na swojej roli. Lecz gdy lu-

dzie spali, przyszedł jego nie-

przyjaciel nasiał chwastu między 

pszenicę i odszedł. Mt 13, 24-43 

4 
 Kto będzie 
w niebie!? Tak 
pytają nie tylko 
dzieci. O to pyta-
li także Jezusa 
Jego uczniowie. 
Jezus wiele mó-
wił o niebie. Czę-
sto za pomocą 
obrazów i przy-
powieści. Niekiedy - mówi Jezus - króle-
stwo niebieskie nieoczekiwanie wpada nam 
w ręce. Człowiek znajduje coś drogocenne-
go i sprzedaje swój majątek, aby kupić to, 
co ma dla niego tak wielką wartość i cieszyć 
się jego posiadaniem. Tak może  się zda-
rzyć. Ale może też być inaczej. Może być 
tak, że całymi latami człowiek pilnie poszu-
kuje czegoś wielkiego, wartościowego, być 
może jakiejś perły. Następnie dokłada wiel-
kich starań, aby nabyć tę perlę. Człowiek 
jest nawet gotów sprzedać cały swój mają-
tek - opowiada Jezus - aby móc ją kupić. 
Tak jak w innych przypowieściach Jezusa o 
królestwie niebieskim: tą drogocenną rze-
czą na świecie, której nic nie może dorów-
nać, jest właśnie owo królestwo. Jezus o 
tym wie i mówi dalej. To dla królestwa nie-

bieskiego człowiek dokłada starań tak wiel-
kich, jak o nic innego na świecie. Być może 
tak zabiega jedynie jeszcze o miłość. O nią 
też człowiek bardzo się troszczy. Bo też nie-
bo ma wiele wspólnego z miłością Kto jej 
szuka, pozostawia wszystko inne. A kto ją 
znalazł, nigdy już jej za nic nie odda.  

  Dalej podobne jest króle-

stwo Boże do kupca, poszukującego 

pięknych pereł. Gdy znalazł jedną 

drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją.  

    Mt 13, 44-52 

XVII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

30 lipca 2017 r.  

XVI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
23 lipca 2017 r.  
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Czerwiec w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Amelia Elżbieta Fordas  
Nikola Gil  
Julia Magdalena Gondek  
Julia Magdalena Matelska  
Bartosz Szczepański  
Patryk Arkadiusz Zając 
 
ŚLUBY: 
Artur Domaszk – Maja Józefowicz  
Marcin Marcol – Zuzanna Niemczyk  
Michał Kuźmicki – Sonia Kacorzyk 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Szymon Mączka – Karolina Krzyżak 
Mateusz Mazur – Monika Burzec  
Kamil Panas – Sabina Kalemba 
 
POGRZEBY: 
Ryszard Dudzik   54 lata 
Stanisław Jurczak   49 lat 
Irena Kośmider   96 lat 
Irena Mazur   71 lat 
Elżbieta Szczepanowska 85 lat 

 

 W Boże Ciało po południu, wybrali-
śmy  się z oazą na trzydniową wycieczkę ro-
werową do Brennej. Po drodze schłodzili-
śmy się w Wiśle i dbaliśmy o to, by pilnują-
cy końca kolumny ks. Proboszcz, miał przez 
cały czas, wysoki poziom adrenali-
ny… W piątek podeszliśmy do cen-
trum Brennej, spędziliśmy trochę 
czasu w parku linowym i ukrywali-
śmy się przed burzą w pizzerii. Wieczorem 
odwiedził nas ks. Grzegorz Krzyk, rozpalił 
grilla, upiekł na nim naszą kolację i odwiózł 
do Jastrzębia ks. Proboszcza. Osamotnieni 

postanowiliśmy spędzić wieczór na szalonej 
i pełnej emocji grze w Scrabble… Kalina 
przegrała… W sobotę musieliśmy wracać. W 
Skoczowie na rynku, zjedliśmy lody i placki 
ziemniaczane z wyrzoskami oraz nauczyli-

śmy się specjalnej skoczowskiej 
piosenki o bardzo skomplikowa-
nych 4 słowach. A potem trochę 
zmokliśmy… Dziękujemy ks. Pro-

boszczowi, za to, że z nami pojechał, odpra-
wił dla nas Mszę św. i zaprosił na pizzę i lo-
dy. A ks. Grzegorzowi za miłe odwiedziny i 
podtrzymywanie ognia… Ala Kaczorowska 

OAZA   

W BRENNEJ 

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY  
DUSZPASTERSKIEJ NA LATA 2017-2022 

Z urzędu 
1. Ks. Stefan Wyleżałek Proboszcz   

2. Ks. Dariusz Kamiński Wikariusz  

3. Ks. Andrzej Kotula Wikariusz 

4. Leonard Krajewski Kościelny    

5. Emilia Kaczorowska Katechetka  

Z mianowania     

6. Krzysztof Gorczyca Nadzw. Szafarz Komunii Św. 
7. Alicja Kaczorowska Ruch „Światło Życie”  

8. Teresa Fajkis Parafialne „Caritas” 

9. Krystyna Piechoczek Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne 

Z wyboru     

10. Ryszard Piechoczek     

11. Hanna Grygierek     

12. Gabriela Grygier      

13. Adam Kubonik      

14. Bożena Śmietana-Skiba    

15. Dorota Woźnica-Widziołek  

WYNIKI WYBORÓW  
DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 
 
W wyborach  dnia 18.06.2017  
wzięło udział 414 parafian 
 
Kart z ważnymi głosami oddano 409 
Kart z nieważnymi głosami oddano 5 
 
Wyniki głosowania są następujące: 
 
1. Ryszard Piechoczek ul. Pszczyńska  80 

2. Hanna Grygierek ul. Pszczyńska  81 

3. Grzegorz Dulemba ul. Pszczyńska  59 

4. Gabriela Grygier ul. Pszczyńska  79 

5. Adam Kubonik ul. Opolska   80 

6. Bożena Śmietana-Skiba ul. Gałczyńskiego 84 

7. Dorota Woźnica-Widziołek ul. Okopowa   160 

8. Halina Bielecka ul. Opolska   47 

9. Danuta Matyjasik ul. Gałczyńskiego  66 
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Co czeka nas w lipcu 

ROCZKI: 
Oliwier Miłosz Oleksiak 
Filip Kajetan Piecha 
Marcelina Szewczyk 
18 URODZINY: 
Paweł Krasiński 
Piotr Mirosław 
Karolina Sierszulska 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Barbara i Mateusz Henicz 
Mariola i Dariusz Pawełek 
Wioletta i Andrzej Połomscy 
10 rocznica 
Anna i Adrian Flak 
Klaudia i Sebastian Lotko 
Aneta i Krzysztof Mensfel 

„Kiedy razem pracują miłość i odwaga, wynikiem tej 

pracy jest arcydzieło” 

Takiego właśnie życia, które będzie arcydziełem  

ks. Rafałowi Woźnicy życzą.  

Parafianie, Duszpasterze i Redakcja 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Ksi. Rafałowi Woźnicy z okazji 35 rocznicy urodzin  

życzymy, by w bliskiej relacji z 

Jezusem odnajdywał pokój i 

umocnienie w czynieniu dobra. 

Rodzice i Siostra z Mężem  

 

„Znaleźć własną radość w radości bliźniego, oto 

tajemnica szczęścia.” 

Legioniście Henrykowi Osowskiemu oraz wszystkim 

Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub 

imieniny w lipcu życzymy, by odnajdywali radość 

życia w obdarzaniu szczęściem bliźnich. Męski Le-

gion Maryi. 

 

„Jakość dokonywanych wyborów sprawdza się w 

trudnych momentach i chwilach próby.” 

Paniom Małgorzacie Adamczyk, Annie Marek i Annie 

Drożniak życzymy, by w trudnych doświadczeniach 

życiowych potrafiły przylgnąć do Chrystusa i Jemu 

powierzyć swoją codzienność. Chór „Lira” 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

możemy dojść do świętości.” 

Paniom Marii Kaczorowskiej i Annie Sikorze życzymy 

wiary w to, że z Bożą pomocą można pokonywać 

wszelkie trudności na drodze do świętości. Żeński 

Legion Maryi. 

 

„Zwyczajnie być dobrym, a wtedy już nie trzeba 

niczego poprawiać.” 

Paniom Danucie Kaweckiej i Ol-

dze Pochopień życzymy, by każ-

da myśl, słowo, czyn odzwiercie-

dlały dobroć Ich serca a Pan 

wynagradzał Im trud służby innym. Seniorzy. 

 

„Człowiek jest dobry, kiedy innych czyni lepszymi” 

Klerykom Patrycjuszowi Machalskiemu i Krzysztofowi 

Jarczokowi życzymy tego, by całe Ich życie obfito-

wało w  owoce miłości, dobra, zaangażowania, a Je-

zus zawsze był bardzo blisko i przeprowadzał 

przez najtrudniejsze odcinki drogi do Nieba.  

Duszpasterze i Redakcja 

 

„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miło-

ści.” 

Darii Gardziejewskiej życzymy pokoju, radości i 

nadziei, których źródłem jest przekonanie o byciu 

kochanym przez Boga. Oaza z księdzem Stefanem 

Serdeczności 

 Gorące podziękowanie kierujemy w stronę budowniczych ołtarza do sprawowania Mszy św. 
na ul Okopowej oraz do wszystkich budowniczych ołtarzy „Bożego Ciała” za pomysłowość, zaangażo-
wanie, włożony trud, poświęcony czas i poczucie odpowiedzialności we wspólnocie parafialnej. 
 Nadto parafianie z ul. Pszczyńskiej budujący IV Ołtarz „Bożego Ciała” przekazali na potrzeby 
remontowe parafii kwotę 390 zł. Wszystkim 53 rodzinom, które są na liście składamy serdeczne po-
dziękowania za zaangażowania i złożoną ofiarę. „Bóg Zapłać”    Duszpasterze 
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 2.07 - XIII Niedziela Zwykła. Kolekta prze-
znaczona na WŚSD 
 3.07 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z  ul. Gałczyńskiego 
(nieparzyste) po Mszy św. wieczornej.  
 6.07 – I czwartek miesiąca. Wsp. bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej, dz. Święto patronalne 
Apostolstwa Chorych. Ogólnopolska piel-
grzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Gó-
rę. Msza św. w int. powołań o godz. 6.30. 
 7.07 – I piątek miesiąca. Msza św. w inten-
cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z  ul. Gałczyń-
skiego (nieparzyste) po Mszy św. wieczornej.  
 8.07 – sobota po I piątku miesiąca. Wspo-
mnienie św. Jana z Dukli, prezbitera. Odwie-
dziny chorych od godz. 9.00. 
 9.07 - XIV Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby parafii.  
 10.07 - poniedziałek.. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z  ul. Gałczyńskiego 
(parzyste) po Mszy św. wieczornej.  
 11.07 – wtorek. Święto św. Benedykta, opa-
ta, patrona Europy 
 12.07 – środa. Wsp. św. Brunona Boniface-
go z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.  
 13.07 - czwartek. Wspomnienie św. pustel-
ników Andrzeja Świerada i Benedykta. Róża-

niec fatimski o godz. 6.00.  
 14.07 - piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z  ul. Gałczyńskiego 
(parzyste) po Mszy św. wieczornej.  
 15.07 - sobota. Wsp. św. Bonawentury, bp i 
dr Kościoła. Odpustowy festyn parafialny od 
godz. 15.00 przy Domu Parafialnym. 
 16.07 - XV Niedziela Zwykła. W naszej pa-
rafii Odpust ku czci Opatrzności Bożej. Suma 
odpustowa o godz. 12.15. Kolekta na potrze-
by remontowe parafii.  
 17.07 - poniedziałek. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z  ul. Leśmiana i ul. 
Staffa po Mszy św. wieczornej. 
 21.07 - piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Leśmiana i ul. Staffa 
po Mszy św. wieczornej. 
 22.07- sobota. Święto św. Marii Magdale-
ny. Nauka dla Rodziców i Rodziców chrzest-
nych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
 23.07- XVI Niedziela Zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15.  
 24.07- poniedziałek. Wspom. św. Kingi, 
dziewicy. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Polnej i ul. Pochwacie  po Mszy 
św. wieczornej. 
 25.07 – wtorek. Święto św. Jakuba, Ap. 
 26.07- środa. Wspomnienie św. Joachima i 

Katarzyna i Mateusz Pawlik 
Ewelina i Grzegorz Walczewscy 
Justyna i Cezary Zakrzewscy 
15 rocznica  
Anna i Tomasz Szulc 
20 rocznica 
Wioletta i Rafał Długosz 
Iwona i Grzegorz Pustułka 
Zofia i Radosław Słupeccy 
25 rocznica 
Joanna i Dariusz Czoch 
Danuta i Adam Dudzik 
Dorota i Piotr Powieśnik 
Anna i Adam Sitko 
30 rocznica  
Marzena i Mirosław Kolb 
Grażyna i Robert Sobczak 
35 rocznica 
Anna i Ignacy Cytlak 

Krystyna i Eugeniusz Dutkowscy 
Marzena i Stanisław Durka 
Eugenia i Wiesław Lasyk 
Maria i Stanisław Wrona 
40 rocznica  
Maria i Henryk Dyl 
Lucyna i Marek Krawczyk 
Maria i Roman Pieroń 
Halina i Włodzimierz Pietras 
Halina i Bogusław Wrzosek 
45 rocznica  
Halina i Tadeusz Dudzik 
Wanda i Henryk Januszewscy 
Zofia i Marian Mrozik 
Czesława i Tadeusz Solińscy 
Krystyna i Ignacy Świętek 
50 rocznica 
Grażyna i Jan Płonka 

7 
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Anny, rodziców NMP. 
 28.07- piątek. Msza św. za zmarłych w 30 
dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z  ul. Polnej i ul. Pochwacie  po 
Mszy św. wieczornej.  
 29.07 – sobota. Wsp. św. Marty.   
 30.07 – XVII Niedziela Zwykła. Roczki o 
godz. 12. 15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii.  
 31.07 – poniedziałek. Wspom. św. Ignacego 
z Loyoli, prezbitera. Msza św. w intencji Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątają-
cych kościół w lipcu o godz. 18.00. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z  ul. 

Długiej po Mszy św. wieczornej. 
 1.08 –wtorek. Wsp. św. Alfonsa Marii Li-
guoriego, biskupa i doktora Kościoła Rozpo-
czynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji.  
 2.08 – środa. Odpust Porcjunkuli.  
 3.08 – I czwartek miesiąca. Msza św. w in-
tencji powołań o godz. 6.30. 
 4.08 – I piątek miesiąca. Wspomnienie św. 
Jana Marii Vianey’a, prezbitera. Msza św. w 
intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z  
ul. Długiej po Mszy św. wieczornej. 
 6.08 – I sobota miesiąca.  
 7.08 – niedziela. Święto Przemienienia 
Pańskiego. Kolekta Wydział Teologiczny UŚ 

        1 T O R O B   

        2 S E P I    

        3 W O K A R   

        4 N A M I    

        5 S A L     

        6 T R E K    

        7 A D Z N I E  

                

        8 Z A K O K   

                

        9 J A C R A   

        10 S L O P K   

        11 Ł A A A S T  

        12 G O N L I P O 

        13 K O W E R   

        14 T L O V    

        15 T I G A R A  

        16 S U K L A K  

        17 X A T I    

Kiedyś bardzo chciałem zobaczyć renifera, albo chociaż łosia. No i znala-
złem transport do Finlandii. Juhu! Powiedzieli mi, że mnie zabiorą! Jak ja 
wariowałem ze szczęścia. Renifer był już tuż, tuż... O naiwności ośla... 
Transport był, a jakże... ale rowerowy. A, że nie miałem kasku, to kazali mi siedzieć w sakwie przez 
całą podróż. Gniotło mnie wszystko, tu jakiś cukier mi się na głowę wysypywał, tu jakieś buty mi 
pachniały pod nosem, tu jakaś zapasowa szprycha mi się wbijała w kopytko. Ble... A potem jeszcze 
na postoju zrzucili mnie na świeżo nasmarowany łańcuch... Cały byłem czarny i powiedzieli mi, że 
taki wyciorany, to ja do sakw nie zostanę wpuszczony... Chcieli mnie zostawić na kampingu w Esto-

nii! Zbóje! Mordercy! No to się już zgodziłem na to pranie... Niech będzie... 
Nie wiedziałem na co się zgadzam... Wymyślili sobie, że muszę się potem su-
szyć, a że nie było czasu, to mnie umocowali na samym szczycie bagażu, przy-
wiązali jakimiś sznurkami, gumkami, ledwo oddychałem... Zero litości dla 
biednego, małego osiołka... No, ale co, miałem się dać zostawić? Cały czas po-
cieszała mnie ta myśl o reniferze. Zobaczę go, zobaczę... I... nie zobaczyłem... 
Takie już teraz są te biura podróży... Oszuści! Ale tak naprawdę, to się przy-
znam, ale tylko przed wami, tak żeby nikt nie słyszał... Fajnie było... Tylko tak, 
przed nimi udawałem, że mi się nie podoba i cały czas im marudziłem, żeby 
się ćwiczyli w cierpliwości... A co! Trzeba dbać o uświęcenie innych. Tak uczył 
jeden święty. Powinni mi być wdzięczni... Osiołek Ofiarka 

Rzeczywiście Osiołek ma trochę racji. Żył na 
przełomie XI/XII wieku taki święty opat, 
który, kiedy odwiedzał podległe sobie klasz-
tory, to zawsze sprawdzał, czy jest wśród 
zakonników jakiś nieznośny brat. Jeśli nie 
było, to podsyłał im takiego z innej wspól-
noty, bo uważał, że nie można się ćwiczyć w 
cierpliwości, wybaczaniu, łagodności jeśli 
nie ma komu przebaczać. Ale czy uważacie, 
że Osiołek słusznie wykorzystuje zasadę 
tego świętego? Czy chodzi o to, byśmy byli 
tacy nieznośni i marudni?  Uporządkuj li-
terki tak, aby powstały konkretne rzeczow-
niki, które trzeba wpisać do krzyżówki. Jeśli 
zrobisz to dobrze to dowiesz się, jak nazy-
wał się święty, na którego powołał się Osio-
łek.  Rozwiązanie prześlij na adres:  
krecikpolarny@gmail.com 
 A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego 
numeru otrzymują: Wiktoria Wykner i 
Magda Mołdysz. Można je odebrać 11 lipca 
na Mszy św. o godz. 11.00. Gratulujemy 

Dla dzieci 
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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.07 
7.3o – Za + Zofię Marek – w r. śmierci, ++ z 
pokrewieństwa Marek, Grzonka.  
9.3o – Do O. B. z podz. za od. łas. z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i 
dary Ducha Św. w int. Pawła z okazji 18 r. ur., 
jego rodziców – od chrzestnych i dziadków.  
11.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Jakuba z okazji 10 r. ur..  
12.15 – Do O. B., za wstaw. MB Częstochow-
skiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w int. Marii Wilk – z okazji 60 r. ur.  
16.3o – Do O. B., za wstawiennictwem MB 
Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w int. małżonków Eugenii i 
Wiesława z okazji 35 r. ślubu.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA 
APOSTOŁA 3.07 
6.3o – Za + Stefanię Połomską – w 30 r. 
śmierci oraz ++ z rodziny. 
18.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą 
o dalsze błog., opiekę i zdrowie w int. mał-
żonków Anety i Jerzego z okazji 20 r. ślubu.  
WTOREK 4.07 
6.3o – Za + Henryka Koczor oraz ++ rodzi-
ców, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za ++ Jana Olejnik, żonę Franciszkę 
oraz Jadwigę Omecką, ++ z pokrewieństwa 
Olejnik, Omecki. 
ŚRODA 5.07 
6.3o – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
int. małżonków Katarzyny i Ryszarda z okazji 
kolejnej r. ślubu.  
18.oo – Za ++ rodziców z obu stron, wnuczkę 
Urszulę oraz ++ z pokrewieństwa Fajkis, Ad-
amczyk, Goły i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wsp. bł. Teresy Ledóchow-
skiej – I czwartek miesiąca 6.07 
6.3o – W int. Powołań.  
18.oo – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krótki – 
w r. śm. syna Leona, cór. Gertrudę, 4 zięciów 
oraz ++ z rodzin Krótki, Antończyk, Capek. 
PIĄTEK – I piątek miesiąca 7.07 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ  

18.oo – Za ++ Grzegorza Kowalskiego – w 34 
r. śmierci, żonę Józefę, rodziców z obu stron, 
++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Rakow-
skich, Fijałkowskich, Ruteckich, Szpak, 
Abramczyk, Arcikiewicz, Olma oraz + Irenę 
Podsiadło i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – Wsp. św. Jana z Dukli – I sobota 
miesiąca 8.07 
8.oo – Za + Zytę Potyka – w r. śmierci oraz 
++ z rodziny Szulik. 
12.oo – Do O. B. z podz. za od. łas. z prośbą o 
dalsze błog. opiekę i zdrowie w int. małżon-
ków Danuty i Adama Dudzik z okazji 25 r. 
ślubu oraz 50 ur. Danuty i Adama. 
18.oo – Za + Wincentego Śmietana.  
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 9.07 
7.3o – Za + Alojzego Mazur – od kuzynów 
Piotra i Tadeusza.  
9.3o – Za ++ Augustyna i Wiktorię Nogły, 
córkę Marię, syna Antoniego, zięcia Henryka, 
dziadków oraz ++ z rodzin Nogły, Kocur, 
Schroeder i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.oo – Za + SM Imeldę – w 20 r. śmierci, ++ 
Franciszka Brzoza, szwagra Henryka, Helenę 
i Władysława Malina oraz ++ z rodziny Mali-
na, Różański, Brzoza, Wzientek. 
12.15 – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Eugeniusza z okazji 60 r. ur..  
16.3o – Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła 
Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK 10.07 
6.3o – Za ++ rodziców Michała i Helenę, te-
ścia Edwarda, + Wandę, syna Marka, rodzeń-
stwo Stanisławę, Marię, Kazimierza, Alfonsa i 
Jana, 3 szwagrów, bratową Marię oraz ++ z 
rodzin Szczurek, Juszczakiewicz i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Łucji Kulawczyk z okazji 85 r. ur.. 
WTOREK – ŚW. ŚW. BENEDYKTA 11.07 
6.3o – Za ++ Marię i Adolfa Musioł, Gertrudę 
i Henryka Wieczorek oraz ++ z pokr.  
18.oo – Za ++ Alojzego Polnik, syna Mieczy-
sława oraz ++ z pokrewieństwa Polnik, Ko-
walik i Grabarczyk. 
ŚRODA – Wsp. św. Brunona Bonifacego z 
Kwerfurtu 12.07 
6.3o – Za + Zbigniewa Sternal – od Marii Za-
charskiej.  

9 
INTENCJE MSZALNE 
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18.oo Za ++ Marię Szmid – w 6 r. śmierci, 
męża Jana, rodziców Filipa i Joannę Gajda, 
rodzeństwo Sylwestra, Annę i Elżbietę oraz 
++ z rodziny i ++ przyjaciół. 
CZWARTEK – Wsp. św. pustelników An-
drzeja Świerada i Benedykta 13.07 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej. 
18.oo – Za ++ Kunegundę Wierzgoń, męża 
Henryka oraz ++ rodziców.  
PIĄTEK 14.07 
6.3o – Za ++ Ignacego i Annę Grabiec, sy-
nów, córki, synową, zięciów, ++ z pokrewień-
stwa, ++ Gertrudę i Jana Sitek, Ryszarda i 
Henryka Dudzik oraz ++ pokrewieństwo. 
18.oo – Za ++ Józefa Musioł, jego rodziców, 
teściów, syna Krystiana, zięcia Eugeniusza, 
szwagrów Jana, Andrzeja i Stanisława. 
SOBOTA – Wsp. św. Bonawentury 15.07 
8.oo – Za + Wincentego Śmietana – w r. 
śmierci, żonę Anastazję oraz ++ z pokrewień-
stwa Śmietana, Mazur i dusze w czyśćcu cier.  
17.oo – Za ++ pielgrzymów z Żor, Rybnika, 
Jastrzębia-Bzia, Połomi i parafian.  
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 16.07 
7.3o – W int. Pielgrz. z Żor i Jastrzębia-Bzia. 
9.3o – W int. Pielgrz. z Rybnika i Połomi.  
11.oo – Za ++ Gertrudę i Stanisława Sendal, 
synów Kazimierza, Zygmunta, Stefana i Ry-
szarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.3o – Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski i owoce posługi duszpasterskiej w 
parafii Św. Katarzyny – od księdza Dariusza. 
PONIEDZIAŁEK 17.07 
6.3o – Za + Krystynę Adamek – w r. śm. mę-
ża Alfreda, ++ rodz. z obu stron ++ z pokr.  
18.oo – Do O. B. z podz. za od. łas. z prośbą o 
dalsze błog. opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. 
w int. Bartka z okazji 18 r. ur.. 
WTOREK 18.07 
6.3o – Za ++ Agnieszkę i Henryka Płonka, 
syna Jerzego, zięcia Józefa Cimała ++ z pokr.  
18.oo – Za + Tadeusza Balzam – w 8 r. 
śmierci, jego rodziców, teściów, syna Zbi-
gniewa, Krystiana Balzam, Bogdana i Alfreda 
Wowra oraz + Antoniego Nogły.  
ŚRODA 19.07 
6.3o – Za ++ Martę i Franciszka Wampo-
szek.  
18.oo – Za + Marię Kachel, męża Stanisława, 
rodziców z obu stron.  

CZWARTEK 20.07 
6.3o – Za ++ Bolesława i Marię Niemczyk. 
18.oo – Za + Jana Gajda – w r. śmierci, ro-
dzeństwo, rodziców z obu stron oraz ++ z ro-
dzin Gajda, Matloch, Lipski, Rakuś, Paruzel i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 21.07 
6.3o – Za + Adama Iskra oraz ++ z rodziny 
Sobusiak i Iskra.  
18.oo – Za + Ryszarda Domagała – w 4 r. 
śmierci, ojca Władysława, teścia, szwagra 
oraz ++ z pokrewieństwa Szczęsny, Królik, 
Domagała.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDA-
LENY 22.07 
8.oo – Do O. B., Matki Boskiej i Św. Józefa z 
podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdro-
wie dla Gabrieli, Anieli, Natalii i Anny z oka-
zji kolejnej r. ur..  
14.oo – Ślub. 
15.oo – Ślub.  
18.oo – Za + Reginę Mołdrzyk – w r. śmierci, 
męża Pawła, rodziców z obu stron, Leona Ra-
kowskiego, Tadeusza i Stefanię Domański i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.07 
7.3o – Za ++ Annę Piecha, męża Wincentego, 
ich rodziców, rodzeństwo, syna, córki, zię-
ciów, Jadwigę i Michała Fajkis ++ z pokr.  
9.3o – Za + Urszulę Folwarczny – w 2 roczni-
ce śmierci, męża Henryka, rodziców.  
11.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą 
o dalsze błog. opiekę i zdrowie w int. Barbary 
i Mateusza Henicz z okazji 1 r. ślubu.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Do O. B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i 
zdrowie w int. Zygmunta z okazji 80 r. ur..  
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Kingi 24.07 
6.3o – Za ++ Albinę Orszulik, męża Francisz-
ka, Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, syna 
Jana oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i 
dary Ducha Św. w int. wnuka Maksymiliana.  
WTOREK – ŚW. ŚW. JAKUBA, Ap. 25.07 
6.3o – Za + Teresę Dudzik oraz ++ rodziców.  
18.oo – Za ++ Walentego, jego rodz. Rozalię i 
Jerzego, siostry Annę i Stanisławę Danieluk.  
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ŚRODA – Wsp. św. Joachima i Anny, rodzi-
ców NMP 26.07 
6.3o – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
int. Anny z okazji 65 r. ur. i imienin. 
18.oo – Za ++ Martę i Józefa Poloczek, córkę 
Irenę, Leona i Martę Mazur, syna Romana. 
CZWARTEK 27.07 
6.3o – Za ++ Gertrudę i Jerzego Płonka, ++ 
rodziców i pokrewieństwo.  
18.oo – Za + Marię Biernat, rodziców Pawła i 
Martę, teściów Marię i Franciszka. 
PIĄTEK 28.07 
6.3o – Za + Ludwiga Fäth – od mieszkańców 
z ul. Wrocławskiej 13.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci.  
SOBOTA – Wsp. św. Marty 29.07 
8.oo – Za + Karola Kula – w r. śmierci.  
13.oo – Ślub.  
18.oo–Za + Ewę Nowak-Olszewską w 4 r. śm.  
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.07 
7.3o – Do O. B., Matki Boskiej i Św. Francisz-
ka z Asyżu, z podziękowaniem za dar życia, z 
prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej i Św. 
Patrona, dary Ducha Św. i zdrowie dla Fran-
ciszka Grygier z okazji 50 r. ur.. 
9.3o – Za ++ rodziców Alicję i Jerzego Sęt-
kowskich, siostrę Mirosławę.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Ignacego z Loy-
oli 31.07 
6.3o – Za + Danutę Niedbała – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 3.  
18.oo – Do O. B., w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprząt, kościół w lipcu. 
WTOREK – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguo-
riego 1.08  
6.3o – Za ++ rodziców Janinę i Stanisława 
Sowa, teściów Franciszkę i Karola Lasko, mę-
ża Sylwestra Lasko, bratową Małgorzatę, 
szwagra Jacka i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.oo – Za ++ Józefa Kuczera, żonę Marię, 
córkę Danutę Grygier, ++ z rodziny Kuczera, 

Korus oraz za ++ na naszym cmentarzu.  
ŚRODA 2.08 
6.3o – Za + Izydora Urbańczyk, Marię i Adol-
fa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, Marię 
Biernat, Bogumiła Płocha, Mariana Aleksiń-
skiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo –Za + Henryka Ledwoń, ++ rodz. Aloj-
zego i Annę, Annę i Romana, Franciszka i Li-
dię Witak oraz ++ Otylię i Romana Staszek.  
CZWARTEK 3.08  
6.3o – W int. Powołań.  
18.oo – Za + żonę Czesławę Kulig, rodziców, 
teściów, 2 siostry i brata.  
PIĄTEK – Wsp. św. Jana Marii Vianney'a –  
I piątek miesiąca 4.08 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
18.oo – Za + Władysławę Bielecką – w 5 r. 
śm., męża Wacława, rodz. Wiktorię i Michała 
Hasiec, teściów Mariannę i Jana Bieleckich, 
za ++ z pokr. z rodzin Bieleckich, Hasiec, 
Stec, Nowowiejskich i dusze w cz. cierp.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 5.08 
8.oo – Za + Jana Hojka – w r. śmierci, syna 
Czesława.  
18.oo – Za + Jerzego Kubas – w 2 r. śmierci.  
NIEDZIELA - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO 6.08  
7.3o – Za ++ Adelajdę i Pawła Korus oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
9.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego, żonę 
Otylię, Halinę i Leonarda Spałek, Marię Do-
browolską oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.oo – Za ++ tragicznie Piotra, Elżbietę, Do-
minikę, Mateusza i Adriannę Piaseckich w 12 
r. śmierci prosząc Boga o spokój ich dusz.  
12.15 – Do B. O. dziękując za otrz. łaski, za 
zdrowie i wszelkie błogosławieństwo: Aniela 
– z okazji 75 r. ur., Alojzy – za 80 lat życia 
oraz dzieci: córka Joanna, synów Mariusza i 
Janusza z okazji kolejnych urodzin prosząc 
równocześnie Opatrzność Bożą o dalszą opie-
kę nad całą rodziną.  
16.3o – Za + Bogusława Musioł – w 40 r. 
śmierci, ++ dziadków Łucję i Augustyna Mu-
sioł.  
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   Odważyłam się w tym numerze podjąć 
trudny temat, dotyczący zagrożeń ducho-
wych. Oczywiście nie mam szans go wyczer-
pać i właściwie o większości z nich tylko 
wspomnę. W tym konkretnym artykule, 
chciałbym przekonać Cię, że chrześcijanin 
powinien odrzucić pewne znaki, przedmioty, 
zabawy, sposób odpoczynku czy muzykę. 
Można logicznie wytłumaczyć dlaczego po-
winien. Pytanie czy mi się uda i czy się zro-
zumiemy… 
Zacznijmy tak - wyobraź sobie, że otrzymałeś 
koszulkę ze zdjęciem mamy. Ale nie jest to 
normalne, piękne zdjęcie – ktoś specjalnie ją 
na nim ośmieszył, poniżył, dorysował ośle 
uszy albo krzywe wystające zęby. Będziesz 
nosił tę koszulkę…? Albo taką z napisem: 
„Mój tato śmierdzi i jest strasznym flejtu-
chem”…? Albo jeszcze inaczej – pomyśl, że 
wrogowie Twojego przyjaciela założyli sto-
warzyszenie wymierzone przeciwko niemu i 
znakiem tej grupy jest osiołek. Bardzo lubisz 
osiołki – kupisz sobie koszulkę z tym zna-
kiem, albo pierścień, albo kolczyki…? Prze-
cież to tylko obrazek…? Myślę, że bez namy-
słu odpowiedziałeś - NIE. Dlaczego? Żeby 
nie zranić tych, których kochasz i żeby nie 
zrobić czegoś, co można by odczytać, jako 
sygnał, że Ci na nich nie zależy. Prawda, że 
właśnie dlatego? Ciekawe, że wiele osób 
uważa, że ta zasada nie dotyczy relacji z Je-
zusem… Tak jakby Jego serce, można było 
dowolnie ranić, skakać po Nim i zupełnie się 
nie przejmować, że zaboli Go taka obojęt-
ność i brak miłości… Można nosić na sobie 
wszystko co modne, ładne, sympatyczne. Nie 

ważne, że te obrazki coś oznaczają, że jakaś 
grupa, która nienawidzi Jezusa, obrała sobie 
ten symbol, jako znak rozpoznawczy, co 
tam… A sporo jest takich znaków na ubra-
niach, biżuterii, ozdobach domu… Pojawiają 
się też, na okładkach płyt zespołów muzycz-
nych, co powinno być wskazówką, jakie tre-
ści są przekazywane w umieszczonych tam 
utworach. „Ale przecież tak fajnie grają… - 

komu to przeszkadza?” Słyszałam ten niby 
argument wielokrotnie. A odpowiedź chyba 
jest oczywista – przeszkadza tym, którym za-
leży na Jezusie, którzy nie chcą Mu sprawiać 
przykrości… Na kolejnych stronach możesz 
znaleźć krótkie opisy najbardziej popular-
nych symboli, których ktoś, kto kocha Jezu-
sa, na pewno nie powinien nosić. W pewien 
sposób mogą nas one otworzyć na działanie 
złego ducha. Właśnie dlatego, że ma on pra-
wo, odczytywać je jako nasze zaproszenie. 
Skoro nie przeszkadzają nam takie symbole, 
to w takim razie Jezus jest nam obojętny, a 
więc jest w nas miejsce dla Złego… 
Niektórzy sięgają po takie medaliony, pier-
ścienie czy figurki ze znacznie gorszego po-
wodu niż moda. Traktują je, jak amulety, 
które mają chronić od nieszczęść, złej mocy, 
przywołać dobrą energię, rozwinąć paranor-
malne zdolności. To jest bardzo konkretny 
grzech przeciwko I przykazaniu – przypisy-
wanie przedmiotom mocy, którą ma jedynie 
Bóg. Tylko On jest Uzdrowicielem, Obrońcą, 
tylko On oddał za nas życie, tylko On zbawia, 
tylko On podtrzymuje nasze życie i rozwija w 
nas talenty, które, także od Niego, otrzymali-
śmy, po to, by wzrastać w miłości. Wiara w 
magiczną moc przedmiotów to odrzucenie 
Jezusa, a to, jak już pisałam, może być furtką 
dla szatana. I bardzo często jest. Znajomy 
ksiądz, który przez kilka lat był egzorcystą, 
mówił o tym, że miewał „pacjentów”, których 
opętanie wynikało właśnie z przywiązania do 
amuletów. Nie chodzi tu o prawdziwą ma-
giczną moc tych przedmiotów, o to, że gdy 
dotknę jakiegoś pierścienia to będę opętana. 

Chodzi o to, że ufam temu 
przedmiotowi bardziej niż Jezu-
sowi, dokonuję wyboru, który 
sprawia, że Bóg się wycofuje, bo 
szanuje moją wolę. Tym bar-
dziej, że ten przedmiot poświę-

cony jest jakiemuś bóstwu, albo nawet 
wprost szatanowi. Jezus dyskretnie się wyco-
fuje, a szatan powoli zajmuje opustoszałe 
serce. A zaufanie zdobywa tym łatwiej dlate-
go, że ma pewną moc i potrafi sprawić coś 
cudownego – Apokalipsa opisuje działanie 
diabła, który dokonuje czynów trochę po-
dobnych do prawdziwych Cudów Boga. To 
może przekonać tych, którzy zapomnieli o 

Dlaczego to groźne? 
Ala Kaczorowska 
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 Pierścień Atlantów. Ma on, według ezote-
ryków i radiestetów, zapewniać posiadaczowi, 

trudną do wytłumaczenia nietykalność 
i chronić przed każdą niewidzialną 
agresją, pochodzącą z zewnątrz, 
uzdrawiać i uodporniać na stres i prze-

męczenie. Ma też rozwijać zdolności para-
normalne, pobudzać telepatię i jasnowidzenie.  
Pacyfka  - krzyż Nerona (krzyż złamany, znak 

pokoju, kurza stopka) Pacyfka od czasów hippi-
sów jest uznawana powszechnie za "znak poko-
ju", symbol pacyfizmu. W runach, symbol z ra-
mionami skierowanymi w górę, symbolizuje 
człowieka, natomiast skierowany w dół może zo-
stać odczytany, jako zaprzeczenie człowie-
czeństwa. Symbol ten jest utożsamiany z 
odwróconym krzyżem, który wyraża 
upadek chrześcijaństwa. Do niego na-
wiązywało hitlerowskie SS. W latach 60. na stałe 

budowaniu relacji z Jezusem, a ważne są dla 
nich tylko efekty – zdrowie, pomyślność, itd. 
Jezus mówi „I jeśli prawa twoja ręka jest ci 
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 
siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zgi-
nie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało iść do piekła.” Mt 5,30 a 
szatan mówi, jeśli Bóg Cię nie uzdrawia sko-
rzystaj z mojej pomocy – zostaw Jezusa i 
Niebo, zdrowie jest najważniejsze… Wyczu-
wasz różnicę…? 
I tu przejdę płynnie do kolejnego zagrożenia 
jakim jest pragnienie zdrowia, czy czegokol-
wiek innego, za wszelką cenę. Czasem może 
nas to pragnienie zaprowadzić do szukania 
pomocy nie tylko w amuletach, ale także w 
lekach homeopatycznych, czy u uzdrowicieli 
– bioenergoterapeutów. Leki homeopatyczne 
nie zawierają substancji, których działanie na 
chorobę można wytłumaczyć. To takie nic, 
które ma np.: „pamięć wody” (cokolwiek to 
jest) i leczy… bo leczy - czyli coś, lub raczej 
wiadomy ktoś, za tym stoi. Bioenergotera-
peuci natomiast, korzystają w leczeniu z ja-
kiejś energii. Jakiej? Od kogo ona pochodzi, 
skoro nie od Boga? Chyba już się domy-
ślasz… Pragnienie zdrowia jest czymś natu-
ralnym, ale czynienie ze zdrowia czegoś naj-
ważniejszego, może sprawić, że narażamy się 
i otwieramy na szatana. Znowu chodzi o to, 
że przestajemy ufać Jezusowi, a naszym bo-
giem staje się coś innego, w tym wypadku 
zdrowie. I wcale nie musi się to skończyć po-
dejrzanymi praktykami, o których napisa-
łam, ale na przykład daniem łapówki po to, 
by zostać szybciej zoperowanym… To też 
brak zaufania do Jezusa, który mówi - nie 
oszukuj, poczekaj na swoją kolej, a jeśli przez 
Ciebie, ktoś umrze, bo sprawiedliwie czekał 
w kolejce, a Ty zająłeś jego miejsce…?  
Niebezpieczna moda ostatnich lat przejawia 
się także w zafascynowaniu filozofią wschodu 

i idącymi za nią, jak się to na zachodzie nazy-
wa  - technikami relaksacyjnymi, takimi jak 
joga, tai–chi, misy tybetańskie itp.  To nie są 
zwyczajne ćwiczenia i relaks. Jest to otwiera-
nie się na wierzenia, które nie uznają Boga 
Osobowego. A jako, że towarzyszy tym prak-
tykom medytacja, która polega na „traceniu” 
swojej osobowości, to te dwie rzeczy powinny 
nam wystarczyć, by stwierdzić, że nie jest to 
zabawa dla chrześcijanina. Ktoś komu zależy 
na Jezusie, nie chce wchodzić w religie, które 
Go odrzucają. Nie chce też rozpływać się we 
wszechświecie, bo wie, że jest niepowtarzal-
nym i ukochanym dzieckiem Boga, które ma 
konkretne talenty, historię, itd. Bóg wyrył 
Twe imię na swoich dłoniach – taką prawdę 
czytamy w ks. Izajasza – jeśli chcesz dążyć do 
nirwany, to pozbywasz się swojej tożsamości 
i odrzucasz tę Prawdę… A wiemy kto się mo-
że do nas sprowadzić, jeśli pozbawiamy się 
relacji z Jezusem, który jest Prawdą. 
Cały ten artykuł może wydawać się jednym 
wielkim straszeniem. Uważaj, najlepiej nic 
nie rób i niczego nie dotykaj, niczym się nie 
baw, niczego nie słuchaj, bo inaczej zły duch 
cię opęta… Spokojnie. Tak naprawdę, jak 
zawsze najważniejsze jest to byś, stale starał 
się budować bliską relację z Jezusem. Być ze 
względu na miłość do Niego był zawsze w 
stanie łaski uświęcającej, często się spowia-
dał, przyjmował Go w Eucharystii, adorował 
w Najświętszym Sakramencie, rozważał Jego 
Słowo. Wtedy oczywiste dla Ciebie będzie, że 
pewne rzeczy trzeba odrzucić, aby Go nie zra-
nić i już… A do kogoś, kto tak postępuje i kto 
z całego serca uznaje w Jezusie swojego Pa-
na, szatan nie ma najmniejszych praw. Bóg 
strzeże Swoją miłością tych, którzy do Niego 
należą… A jeśli do Niego należysz to w Two-
im sercu nie ma miejsca na znaki obcych bo-
gów i zabawy z nimi… ● 
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związał się z ruchem hippisowskim, rewolucyjnie 
proklamującym bunt młodych przeciwko światu 
dorosłych i jego instytucjom, w tym Kościołowi 
Katolickiemu. Krzyż Nerona jest także pogań-
skim znakiem czarnej magii oraz propagowanym 
emblematem pacyfistów. W satanizmie funkcjo-
nuje jako jeden ze znaków używanych podczas 
odprawiania czarnych mszy.  
Ying Yang. Koncepcja Yin i Yang wywodzi się z 
chińskiej filozofii i w dalekowschodnim rozumie-
niu - metafizyki. Symbol ten oznacza równowagę 

między przeciwnymi siłami, rządzącymi 
ludzkim życiem, także podstawowych 
wartości – dobra i zła. Ying-Yang jest 
kluczowym symbolem New Age, w któ-

rym wyklucza się działanie sił przeciwstawnych 
(Boga i Lucyfera) na rzecz działania jednej, rze-
komo najwyższej duchowości. Zrównywanie wła-
dzy diabła z władzą Boga, jest łamaniem podsta-
wowej prawdy wiary chrześcijańskiej.  
Pentagram biały - zwrócony jednym wierzchoł-
kiem ku górze jest odzwierciedleniem sacrum—
siły boskiej. Pięcioramienna gwiazda symbolizuje 
także człowieka (cztery dolne ramiona to ręce i 
nogi, a górny to głowa), a koło zakreślone wokół 

niego to bariera ochronna. Uznawany 
jest także za odwieczny symbol magii. 

Dziś jest popularnie uważany, jako amulet chro-
niący przed zgubnym wpływem magii oraz klą-
twami. Pięcioramienna gwiazda, tak popularna 
w religiach pogańskich i magii, znalazła swoje 
odbicie również w symbolice chrześcijańskiej w 
okresie wczesnego średniowiecza, jako symbol 
pięciu ran Chrystusa. 
Pentagram zwany Odwróconym, Czarnym lub 
Pentagramem Baphometa. W satanizmie funk-
cjonuje pentagram odwrócony, w który często 
wpisuje się głowę kozła, co ma oznaczać szatana 
lub demona Bafometa i zarazem być ob-
raźliwą aluzją do Jezusa Chrystusa, jako 
kozła ofiarnego. Pentagram jest często używa-
ny w praktykach czarnej i białej magii oraz przy 
sprawowaniu "czarnej mszy". Znaleźć go można 
ponadto na kartach Tarota i w Biblii Szatana. 
Odzwierciedla on wyższość instynktów człowieka 
nad jego rozumem i intelektem.  
Krzyż z kokardką – Ankh (onk) (klucz Nilu, klucz 
życia, krzyż egipski) Amulet ten z racji swojego 
kształtu bywa mylony z krzyżem, i często jest no-
szony przez nieświadomych chrześcijan… 

(używali go egipscy chrześcijanie) Symbo-
lizuje on egipskiego boga Ra, który wyma-
gał adoracji w postaci orgii seksualnych. 
Stał się talizmanem niektórych grup zaj-

mujących się wiedzą tajemną i okultystyczną. 
Traktowany jako przedmiot energetyzujący, ma 

rzekomo usuwać negatywne fale z organizmu. 
Współcześnie symbolizuje rozwiązłość seksual-
ną, pogardę dla dziewictwa.  
Krzyż celtycki. Znak ten to czteroramienny krzyż 
umieszczony w okręgu (krzyż celtycki niski). Wy-

wodzi się z wierzeń pogańskich jako 
atrybut boga Odyna (Wodana). Krzyż 
celtycki posiada pewne podobieństwo 
do ying-yang, symbolu taoistycznego. 

Współcześnie wykorzystywany jest przez środo-
wiska neopogańskie i nacjonalistyczne (jako 
symbol oporu). Skinheadzi używają go w zastęp-
stwie zakazanej swastyki.  
Krzyż zamętu (krzyż szatański) Interpretowany 
jest w dwojaki sposób. W pierwszym znaczeniu 
niedokończone koło u podstawy, oznacza, 
iż chrześcijaństwo ma kończyć się pomie-
szaniem, poplątaniem. W drugim dostrze-
gany jest krzyż połączony ze znakiem za-
pytania (”?”). Symbol ten wyraża więc wątpli-
wość w to, czy Jezus nas zbawił. 
Krzyż Południa (odwrócony) Symbol, który wy-
śmiewa i odrzuca krzyż Chrystusa, który zostaje 
wydrwiony w klasyczny sposób: przez odwróce-
nie go. Poprzez to, sataniści odrzucają Chrystusa 
i jego zbawczą Krew. Symbol ten noszony jest 
często przez satanistów. Można go ujrzeć rów-
nież na szyjach niektórych muzyków rockowych 
(np. Madonna, Mick Jagger) oraz na okładkach 
płyt heavymetalowych. Ostatnio używany rów-
nież przez polską piosenkarkę Dodę. 
Znak Bestii 666. W numerologii biblijnej liczba 

to oznacza niedoskonałość i brak peł-
ni w przeciwieństwie do liczby 777, 
którą tłumaczyć możemy jako 
"Święty, Święty, Święty". W hebraj-

skiej numerologii-gematrii, konkretne litery od-
powiadają cyfrom np. odpowiednik naszej „w” 
jest szóstą literą alfabetu  i oznacza również licz-
bę 6. Gematria została wynaturzona przez okul-
tystów i ludzi parających się kabałą. Uważają oni, 
że konkretne słowa i ich odpowiedniki liczbowe 
mają tajemną, bliżej nieokreśloną moc. Sataniści 
odnieśli liczbę 666 do Apokaliptycznej Bestii. 
Liczba ta oznacza dla nich nienawiść do chrześci-
jaństwa, pogardę względem tego co święte, dobre 
i sprawiedliwe. Często bywa ona kodowana, np. 
w formie FFF (F - szósta litera alfabetu), 333, 18 
(6x3) lub 216 [63].Symbol ten występuje także 
jako trzy połączone okręgi.  
Oko Horusa. Jest to jeden z najskuteczniejszych 
symboli ochronnych, stosowany w staroegip-
skich sztukach uzdrawiania i energetycznej 
ochrony. Osoba nosząca ten amulet ma osiągnąć 
same korzyści, ponieważ odbija on tzw. złe spoj-
rzenie. Chroni przed zawiścią, zazdrością, złorze-
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czeniem. Odrzuca złą energię wysyłaną przez in-
nych ludzi...  Symbol odnosi się też do Lucyfera. 
Samo oko jest na pół zamknięte, co 
wskazuje na to, że choć czasami wyda-
je się, iż szatan nie obserwuje, to w 
rzeczywistości jest inaczej. Poniżej oka zauważy-
my łzę, ponieważ szatan płacze nad tymi, którzy 
są poza jego wpływem.  
S „złamane” – błyskawica. Symbol ten ma swoje 
korzenie na Wschodzie. Prawdopodobnie ozna-
czał on siłę i moc. Z czasem przyjęty został przez 
niektórych okultystów oraz grupy skinheads. 

Oznacza "niszczyciela" i przedstawia moc 
szatana.  Używany był również przez na-
zistowskie oddziały śmierci (SS) oraz 

przez niektóre zespoły (KISS, AC/DC). 
Rogata dłoń. Jest to znak rozpoznawczy wyznaw-
ców satanizmu (okultystów). Używany jest rów-
nież (nie zawsze świadomie) przez osoby chodzą-
ce na koncerty heavymetalowe, jako element 
określający ich przynależność do przesłania ne-
gatywizmu zawartego w tej muzyce. Istot-
ny jest fakt, iż używają oni zasadniczo le-
wej dłoni. Po pierwsze - jako przeciwień-
stwo ręki prawej (w rozumieniu sprawiedliwej, 
dobrej; (por. „zasiąść po prawicy"). Po drugie - 
po to, by mieć prawą rękę gotową do walki.  
Symbol Czaszki. Bardzo mocno rozpowszechnio-
ny symbol, obecny w dzisiejszej popkulturze. Ma 
swój początek u okultystów, którzy kości zmar-
łych, a szczególnie czaszki, używali do wywoły-
wania duchów. Od wielu stuleci, ten symbol to-
warzyszy wszelkim grupom okultystycznym i sa-
tanistycznym. Noszący go przyzywa do siebie de-
mona śmierci... daje mu jakby pozwolenie na to, 
aby działał w jego życiu…  
Wstążka przeplatana. Symbol ten jest wyraźnie 
ukierunkowany przez duchowość 
wschodnią, gdzie celem człowieka ma 
być złączenie się z wszechświatem, 
przekroczenie tego co naturalne, aby wejść w 
transcendentalny świat jedności. Wstążka ma 
oznaczać tę nierozerwalną więź, doskonałość, 

jedność świata. Wskazuje, że człowiek 
jest integralną częścią wielkiego systemu o jed-
nolitej duchowości. Taka koncepcja zakłada, że 
dobro i zło są działaniem tej samej osobowości 
boskiej. Jest to zatem sprzeczne z chrześcijań-
stwem. 
Skarabeusz, święty żuk, gnojnik. Żuk, zwany tak-
że khepri lub khepra, jest symbolem reinkarnacji 
w mistyce egipskiej. Amulety żuka miały chronić 
przed złymi siłami, i pomagać w odrodzeniu po 
śmierci. W okultyzmie jest to symbol Belzebuba 
(szatana) - władcy much. Noszony jako ozdoba, 
wskazuje na to, że jego właściciel ma moc.  
Skrzydlaty dysk. Symbol mocy okultystycznej 
(glob słoneczny, rogi baranie, 
żmije w otoczeniu skrzydeł kro-
gulca, które są znakiem wsze-
chobecności). Jest on jednym z symboli egipskie-
go boga Słońca - Ra. Często także w jej miejsce 
umieszcza się sokoła (symbol boga Horusa). W 
języku hebrajskim ra znaczy: "przemieniać dobro 
na nic, na klęskę, cierpienie".  
Jednorożec. Jest symbolem wolności seksualnej: 
miłości lesbijskiej, homoseksualizmu, seksu gru-
powego itp. Ruch feministyczny i moda, preferu-
ją ubiór jednakowy dla kobiet i mężczyzn - po-
pierają tezy New Age. 
Feng Shui - metoda aranżacji wnętrz., wg której 
pewne usytuowanie sprzętów domowych umożli-
wia przepływ energii chi. Ma to skutkować lep-
szym samopoczuciem i sukcesem materialnym. 
Stosuje się remedia - znaki magiczne, figurki bó-
stw, litery, górskie kryształy itd. System wywodzi 
się z tradycji wierzeń Chin, Japonii i Tybetu. Ta-
oizm to wierzenia oparte na filozofii, wielobó-
stwie oraz zabobonach ludowych. Z niego wywo-
dzą się praktyki paraokultystyczne, jak np. me-
dytacje ruchowe tai-chi, wróżbiarstwo (I-ching). 
W feng shui krzyż jest uważany za przedmiot 
szkodliwy energetycznie! Co innego posążek 
Buddy... Feng shui jest zatem nie tylko sztuką, 
ale całą ideologią, związaną z konkretnym świa-
topoglądem przeciwnym chrześcijaństwu ● 

15 

 

 Tekst, który rozpoczynasz czytać, 
oparty jest o konferencję na temat Nauki o 
ośmiu Demonach według Ewagriusza z Pon-
tu. Ewagriusz był mnichem, który mieszkał 
na pustyni – eremitą. Demony, nie są tu 
przez niego rozumiane, tylko jako osobowe 
złe duchy, ale raczej jako słabości, którym 
najczęściej ulegamy, które nami szarpią, któ-
rymi kusi nas szatan i które czasem potrafią 
zupełnie nami zawładnąć. To, co z ust wy-
chodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka 

nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe 
myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nie-
rządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, 
przekleństwa Mt 15, 18 – 19. Ewagriusz po-
kazuje nam, że często szatan nie musi, zbyt-
nio się starać, abyśmy ulegli pokusie. Cza-
sem oswajamy „demona” i pozwalamy mu 
się zadomowić. Przestajemy walczyć i to jest 
znacznie większe duchowe zagrożenie niż te, 
o których pisałam w pierwszym i drugim ar-
tykule… Dlatego zapraszam do przyjrzenia 
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się temu co Ewagriusz zaobserwował,  wal-
cząc z pokusami na pustyni i widząc walki 
innych mnichów. 
Pustelnik zauważył, że ludzi uduchowionych, 
prowadzących życie z Bogiem, szatan najczę-
ściej nie kusi tym co materialne, ale raczej 
używa ich własnych myśli, kompleksów, zra-
nień. Pokusy trafiają w czuły punkt. Na przy-
kład, ktoś odrzucony przez ojca, może ze 
swojej rany uczynić demona, który będzie 
popychał go do różnych grzechów – może za 
wszelką cenę dążyć do władzy nad innymi, 
żeby od niego nie mogli uciec, albo szukać 
bliskości, która przerodzi się w nieczyste re-
lacje. Ataki szatana to  szturm regularnej ar-
mii, która ma swoją taktykę i wie jakich 
strun w nas dotknąć, byśmy zachowali się 
tak, jak Zły zaplanował. 
Jakie są etapy kuszenia. 1. Sugestia – im-
puls, który każe nam zauważyć coś, czego 
moglibyśmy zapragnąć 2. Dialog, czyli dys-
kusja z pokusą, z szatanem, próba obrony 
własnego stanowiska, albo Boga. Dialog pra-
wie zawsze kończy się naszą klęską, ponie-
waż jesteśmy mniej inteligentni niż szatan. 
Lepiej ucinać wewnętrzną rozmowę z na-
szym demonem. 3. Walka – czyli wydawało-
by się, coś dobrego i raczej jest dobra. Pro-
blem w tym, że czasem niepotrzebnie nara-
żamy się na nią i jednocześnie na przegraną. 
Jeśli chcę pościć od cukierków to głupotą 
jest postawienie ich przed sobą na stole – 
moje myśli będą ciągle do nich wracały, aż w 
końcu nie wytrzymam. Poza tym absorbują 
mnie i odciągają od czegoś dobrego. 4. Przy-
zwolenie na zło – zło zaczyna się we mnie ja-

wić jako coś wcale nie takiego strasznego. 5. 
Decyzja – mogę jeszcze nic nie zrobić, ale 
grzech zaczyna się w momencie, gdy się zde-
cyduję. 6. Przywiązanie do grzechu – łatwe 
upadki w tej przestrzeni, przyzwyczajenie, 
brak walki, a nawet przymus, by podejmo-
wać pewne działania. Sposoby walki. 1. Na-
zwać demona po imieniu – czyli zbadać, o co 
tu tak naprawdę chodzi, z czego to się we 

mnie bierze - dlaczego coś lub ktoś mnie de-
nerwuje, co jest istotą tego gniewu we mnie. 
Nazwany demon łatwiejszy jest do pokona-
nia. Może być też tak, że w późniejszym cza-
sie od razu go rozpoznajemy i wiemy jak rea-
gować. Warto przyjrzeć się więc swoim naj-
częstszym upadkom, aby zrozumieć dlaczego 
się tak zachowuję, choć nie chcę. 2. Oprzeć 
się demonowi póki jest mały. Najlepiej wy-
pracować w sobie szybką reakcję. Wiem co 
się właśnie we mnie zaczyna więc szybko to 
ucinam, by nie miało szans mnie opanować. 
3. Zaprzeczać pokusie, Słowem Bożym – tak 
jak zrobił to Jezus na pustyni. Warto znać na 
pamięć takie cytaty, które są odpowiedzią na 
pokusy najczęściej mnie dręczące. Gdy za 
chwilę omówię 8 demonów wymienionych 
przez Ewagriusza, to przy każdym z nich po-
jawi się taki przykład odpowiedzi Bożego 
Słowa. 4. Pamiętać o tym, że istotą walki jest 
uwolnienie od grzechu wewnętrznego – to-
czę walkę w sobie i z istotą mojego grzechu. 
Nie z innym ludźmi, przedmiotami, czy po to 
by być najdoskonalszym 6. Ćwiczyć bezna-
miętność, która nie jest bezczynnością, ale 
wolnością od grzechu w myślach – chodzi o 
to, by nie poddawać się długim rozmyśla-
niom, których treścią jest wyobrażanie, jakby 
to było, gdybym popełnił ten grzech. Coś ta-
kiego, osłabia naszą wolę, aby się grzechowi 
przeciwstawić. 
8 DEMONÓW WEDŁUG EWAGRIUSZA 
OBŻARSTWO. Jak to działa? 1. Szatan wy-
korzystując wyobraźnię podsuwał mnichom 
obrazy dawnych uczt i wzbudzał fantazje ku-
linarne, by opuścili pustynię. Nam też może 

podrzucać takie obrazy, szczególnie wte-
dy, gdy chcemy pościć 2. Pojawia się po-
kusa złagodzenia postu, która, gdy się jej 
poddamy, prowadzi do utraty poczucia 
sensu poszczenia – właściwie po co? dla-
czego? to nic nie wnosi, nic się nie stanie 

jeśli zrezygnuję. 3. Może też pojawić się lęk 
przed utratą zdrowia – nie mogę pościć, bo 
coś się stanie, skupiam się na tym lęku, pod-
daję się mu (czasem oczywiście, może być to 
uzasadnione np. u cukrzyków) 4. Dręczy nas 
demon radykalizmu ascetycznego – czyli nie 
pościmy z miłości do Boga, ale podejmujemy 
pseudodoskonalenie – poszczę, nie obżeram 
się, bo jestem taki silny, wytrwały i w ogóle 

Osiem demonów 
oprac. Ala Kaczorowska 
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najlepszy. Środki zaradcze: 1. Post i wstrze-
mięźliwość. Cnota umiarkowania, którą trze-
ba stale ćwiczyć 2. Gościnność, która uczy 
nas dzielenia się tym co mamy i skupia nas 
na kimś innym. 3. Kontrola wyobraźni – nie 
można pozwalać sobie na rozmarzenie, doty-
czące jedzenia, może również należy zaprze-
stać patrzenia na programy kulinarne (jeśli 
to rozbudza we mnie pragnienia) Słowo 
broń: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych 
Mt 4,4 
NIECZYSTOŚĆ. Jak to działa? 1. Wynika z 
naturalnej potrzeby bliskości, posiadania po-
tomstwa, relacji. 2. Myśli rodzą się za po-
średnictwem rzeczy widzialnych, dlatego ab-
solutnie nie wolno narażać się na pokusy 3. 
Może pojawić się kompensacja przez sny i 
wyobrażenia. 4. Nie istnieje możliwość cał-
kowitego wyzwolenia z tej pokusy, dlatego 
trzeba pilnować, by namiętność nie przejmo-
wała kontroli nad umysłem 5. Demon ukazu-
je wstrzemięźliwość jako bezsensowną, a Bo-
ga jako tyrana, który wymaga rzeczy niemoż-
liwych. Środki zaradcze: 1. Ścisły post 2. Czu-
wanie nocne. 3. Modlitwa. 4. Powściągliwość 
– mówię koniec z tym, urywam coś, mogę 
nawet zerwać relację, w której istnieje zagro-
żenie. 5.  Nie powinno się szczycić trudami 
ascezy, ale mówić o swoich upadkach. Słowo 
broń: Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą 
w czystości? - przestrzegając słów Twoich 
Panie. Ps 119,9 
CHCIWOŚĆ Jak to działa? 1. Chciwość wraz 
z obżarstwem i próżną chwałą są przyczyną 
innych grzechów (trzy pokusy na pustyni) 2. 
Chodzi w niej również o władzę nad światem, 
o przywiązywanie do siebie, posiadanie lu-
dzi. 3. Często pojawia się jako myśl: gdybym 
ja to zrobił... to byłoby lepiej 4. Zaczyna się 
nadmierne myślenie o środkach, pienią-
dzach 5. Może pojawić się też wspominanie 
dawnego bogactwa, które powoduje rozdwo-
jenie pragnień – z jednej strony chcemy być 
jak Matka Teresa z Kalkuty, a z drugiej pra-
gniemy bogactwa, które daje niezależność i 
mnóstwo możliwości. 6. Pojawia się też lęk o 
przyszłość, pragnienie zabezpieczenia, brak 
ufności Bogu, który odbiera radość życia 7. 
Dręczy nas pokusa posiadania, by rozdzielać 
- ale chrześcijanin ma rozdawać to, co ma 

teraz, a nie to, co może kiedyś zdobędzie. 
Środki zaradcze: 1. Ubóstwo 2. Jałmużna. 3.  
Akt zawierzenia Bogu. 4. Nieużalanie się nad 
własną biedą, ucinanie myśli, które rodzą ta-
kie rozgoryczenie. 6. Równe traktowanie 
biednych i bogatych. Słowo broń: Nie dawaj 
mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem 
niezbędnym Prz 30 
SMUTEK. Jak to działa? 1. Symbolem smut-
ku jest żmija – jej jad w małej ilości leczy, a 
w dużej zabija 2. Smutek jest „dobry” kiedy 
po nieprawości pojawia się żal, skrucha, łzy, 
rozmyślanie o sądzie Bożym. (oczywiście nie 
chodzi o nadmierne rozdrapywanie, które 
jest pysznym niezadowoleniem z własnej 
niedoskonałości) 3. Smutek jest „zły” kiedy 
się rozmyśla o tym, czego się w życiu nie 
spełniło, co się utraciło. Wtedy człowiek nie 
umie się nią cieszyć obecną przyjemnością, 
tym, czym został właśnie obdarowany. 4. 
Może prowadzić do wycofania, izolacji od in-
nych, która skutkuje brakiem pomocy. 5. Za-
myka nas w niewoli własnej wyobraźni i nie-
spełnionych pragnień 6. Objawia się jako 
brak radości z wybranej drogi życiowej i my-
ślenie, że gdzieś indziej jest znacznie lepiej. 
7. Prowadzi do unikania spotkań z bliskimi, 
ze wspólnotą. 8. Każe rozmyślać o przyjem-
nościach, pragnieniach, których nie można 
osiągnąć – rodzi to coraz większą frustrację i 
prowadzi do gniewu, szaleństwa, nawet sa-
mobójstwa. 9. Utrudnia oczyszczenie serca 
po grzechu, bo skupia na rozpaczy z powodu 
niedoskonałości, zamiast na pragnieniu  po-
wrotu do Boga. Środki zaradcze: 1. Radość. 
2. Otwarcie się na ludzi. 3. Wytrwałość 4. 
Modlitwa. Słowo broń: Nie wydawaj duszy 
swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami 
Syr 30,21                                                                              
GNIEW Jak to działa? 1. Nienawiść do świa-
ta. 2. Człowiek staje się krytykancki, nieufny, 
zawzięty, oczernia innych. 3. Ponieważ nie 
może zrealizować swojej wizji wpada we fru-
strację. 3. Nie potrafi znieść grzeszności in-
nych. 4. Może pojawić się skrywana uraza. 
Środki zaradcze: 1. Poznanie własnych myśli 
i lęków. 2. Miłość bliźniego 3. Przebaczenie 
4. Wielkoduszność. 5. Cierpliwość, łagod-
ność, wyrozumiałość dla słabości innych 6. 
Modlitwa Psalmami. Słowo broń: My, którzy 
jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy zno-
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sić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać 
tylko tego, co dla nas dogodne. Rz 15,1 
ACEDIA Jak to działa? 1. Ten demon atakuje 
w południe, czyli wtedy, gdy przychodzi zmę-
czenie. 2. Pojawia się duchowe lenistwo, fi-
zyczna ociężałość, niespokojny duch, znie-
chęcenie, przygnębienie, znużenie, oschłość, 
niezdolności do koncentracji, obrzydzenie. 3. 
Człowiek pociągany jest przez pożądliwość, a 
popychany przez nienawiść - nienawidzi tego 
co ma, a pożąda tego, czego nie ma. 4. Jest 
przekonany, że gdzie indziej, z kim innym 
byłoby mu lepiej i kurczowo trzyma się tej 
myśli, nie podejmując żadnych działań 5. To-
warzyszy mu poczucie opuszczenia, pragnie-
nie pocieszenia 6. Nie otrzymując pociesze-
nia oskarża innych o obojętność i brak miło-
ści. 7. Bywa, że gniew zostaje wyparty i prze-
mienia się w poczucie niespełnienia - wszyst-
ko wewnątrz się jednak „gotuje” 8. Czasem 
pojawia się coś przeciwnego - nadmierna ak-
tywność, ale kierowana miłością własną. 
Kryterium oceny będzie tutaj  intencja. Z ja-
kiego powodu przebudziłem się do pracy – z 
miłości do Jezusa i bliźnich, czy raczej by coś 
osiągnąć, udowodnić, zagłuszyć itd. Demony 
lubią przesadę, dwubiegunowość i powstrzy-
mują przed czynieniem tego co możliwe, 
skłaniając do rzeczy niemożliwych. Środki 
zaradcze: 1. Przetrzymanie tego stanu i sta-
ranie się o większy obiektywizm w ocenie sy-
tuacji. 2. Prośba o dar łez. 3. Wytrwałość w 
powziętych postanowieniach 4. Zachowanie 
właściwej miary. Słowo broń: Wystarczy ci 
mojej łaski. Moc bowiem w słabości się do-
skonali 2 Kor 12.9; Wytrwajcie w miłości 
mojej J 15,9; Przyjdźcie do mnie wszyscy … a 
Ja was pokrzepię Mt 11,28 
PRÓŻNOŚĆ Jak to działa? 1. Przed demo-
nem próżnej chwały ucieczka jest trudna, bo 
każde zwycięstwo nad namiętnościami może 
stać się jej powodem 2. Kto się chlubi, ten 
staje się takim jak ten, co wyzywa Boga na 
pojedynek... i szczyci się tym przed innymi 3. 
Najważniejsze staje się pragnienie sukcesu, 
pierwszeństwa. 4. Przestaje się dbać o jed-
ność z braćmi, o relacje. 5. Uzależnia się ja-
kość swojego działania od pochwał, jedno-
cześnie nie potrafiąc chwalić innych. 6. Bu-
duje się swój obraz, pozycję, poprzez wiąza-
nie się z „ważnymi” ludźmi. Środki zaradcze: 

1. Wytrwała modlitwa. 2. Oczyszczanie moty-
wacji podejmowanych wyrzeczeń. 3. Skrom-
ność. Słowo broń: Przed porażką wyniosłość, 
duch pyszny poprzedza upadek. Prz 16.18; 
Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wza-
jemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie 
chwały, która pochodzi od samego Boga? J 
5,44    
PYCHA Jak to działa? 1. Przedstawia się Bo-
ga jako bezsilnego, ukazuje Go jako fawory-
zującego jednych, a odrzucającego innych 2. 
Miłość własna opanowuje myśli i działania. 
3. Dominuje poczucie, że mi się od Boga coś 
należy, za wszelkie trudy i pracę. 4. Ulega się 
złudzeniu, że wiele sobie zawdzięczam, że 
pokonałem wszelkie trudności. 5. Pojawiają 
się urojenie, zła gorliwość, mroczna ułuda, 
zarozumiałość ciała. 6. Stawia się siebie na 
miejscu Boga, pragnie niezależności od Nie-
go. 7. Staje się takim samym, jak demon, 
który nas opanował. 8. Nie przyjmuje się na-
pomnień, gardzi innymi, uważa ich za głup-
ców.9. Poucza się innych i nie toleruje ich 
słabości, pogardza się grzeszącymi. Środki 
zaradcze: 1. Pokora. 2. Posłuszeństwo Bogu. 
3. Cierpliwe znoszenie  zniewag. 4. Pamięć o 
tym, że tylko ktoś, kto akceptuje swoją zależ-
ność od Boga i ograniczoność, jest w stanie 
cieszyć się życiem i zdobyć mądrość Bożą 5. 
Opłakiwanie swoich grzechów, a nie cu-
dzych. 6. Nie chwalenie się czynionym do-
brem. 7. Słuchanie kierownika duchowego. 
Słowo broń: Uczcie się ode mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem. Mt. 11,29; Nie goń-
cie za wielkością, lecz niech was pociąga to, 
co pokorne  Rz. 12,16 
To tyle jeśli chodzi o Ewagriusza z Pontu. 
Demony, które opisał, są właściwie najbar-
dziej podstawowymi zagrożeniami dla duszy. 
Kiedy staramy się nad sobą pracować i zro-
zumieć dlaczego popełniamy ciągle taki lub 
inny grzech, okazuje się, że jego źródło znaj-
duje się w jednym z tych 8 demonów. Dlate-
go warto to w sobie zobaczyć, przepracować i 
uzbroić się do walki. A znajomość wroga 
zawsze daje przewagę. Najważniejsze jednak 
jest to, by nie tracić z oczu Tego, dla którego 
walczymy, by nie zapomnieć, że każda walka 
ma nas przybliżyć do Jezusa, umocnić rela-
cję z Nim. Nie jest tu najważniejsza nasza 
doskonałość, ale miłość do Niego… ● 
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