


REDAKTOR NACZELNY
Br. Tytus Wandas OFM

ZASTĘPCA REDAKTORA
NACZELNEGO

Br. Fabian Michałowski OFM

SKŁAD I GRAFIKA
Br. Anioł Kanclerski OFM

REDAKCJA
Br. Faustyn Maciaś OFM

Br. Kamil Kuraś

TŁUMACZ Z JĘZYKA WŁOSKIEGO
O. Wacław Michalczyk OFM

KOREKTA
Jadwiga Wojas OFS

ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków
telefon: (12) 624 46 08

mail: fbiofm@gmail.com

PISMO WYDAWANE PRZEZ

FRANCISZKAŃSKI OŚRODEK
REKOLEKCYJNO POWOŁANIOWY

ORAZ
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
PROWINCJI MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ

W KRAKOWIE

REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO ZMIAN I SKRÓTÓW NADSYŁANYCH

TEKSTÓW
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZ ZAKONU

NAKŁAD
2500 egz.

OPIEKUN I KONSULTANT
O. Andrzej Duk OFM

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=561578337233544&set=t.16252920
41&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhpho-
tos-ak-prn2%2F1149237_561578337233544_1056631061_o.jpg&smallsrc=ht-
tps%3A%2F%2Fscontent-a-lhr.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-prn1%2F533927_561
578337233544_1056631061_n.jpg&size=1600%2C1068,https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=561577383900306&set=t.1625292041&type=3&src=
https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%
2F1149351_561577383900306_2007768820_o.jpg&smallsrc=https%3A-
%2F%2Fscontent-b-lhr.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-frc1%2F999181_5615773
83900306_2007768820_n.jpg&size=1600%2C1222,https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=1390351521204503&set=pb.100006890045239.-
2207520000.1386663926.&type=3&src=ht tps%3A%2F%2Fsconte
nt-a- lhr.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-prn2%2F1459796_13903515212
04503_418338984_n.jpg&size=800%2C600,https:/ /www.facebook.
com/photo.php?fbid=607063815998150&set=pb.125122350858968.-
-2207520000.1386929504.&type=3&theater,http:/ /www.google.pl/
imgres?sa=X&biw=1680&bih=878&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=X6RO
6YxUJM641M:&imgrefurl=http://motoszot.blogspot.com/&docid=G1a-
oeAIcwVZxZM&imgurl=http:/ /2.bp.blogspot.com/-TXB3NrBb3lE/
UWsEEKSddOI/AAAAAAAAAPM/wbQ4oxxz5rw/s1600/DSCN0367.
JPG&w=1600&h=1200&ei=pHKwUs-DH6rD4gTZsYHYAw&zo-
om=1&ved=1t:3588,r:63,s:0,i:286&iact=rc&page=3&tbnh=183&tbn-
w=258&start=51&ndsp=34&tx=132&ty=60,ht tp: / /www.google.pl /
imgres?biw=1680&bih=878&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=Zha0NorIdzQ
u3M:&imgrefurl=http://www.seminarium.swidnica.pl/formacja/forma-
cja-duchowa/sakrament-pokuty.html&docid=zZ4Wf8PISmZTTM&im-
gurl=http://www.seminarium.swidnica.pl/media/formacja/spowiedz.
jpg&w=1024&h=768&ei=_nKwUp3BFc_V4QST84D4BQ&zoom=1&ve-
d=1t:3588,r:6,s:0,i:98&iact=rc&page=1&tbnh=177&tbnw=245&star-
t=0&ndsp=33&tx=126&ty=86,http://www.google.pl/imgres?biw=1680&bi
h=878&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=rwK0qGUPjUzy6M:&imgrefurl=ht
tp://thisiswhatgoodlookslike.com/2012/01/22/is-it-possible-to-predict-the-
future-of-the-service-desk/&docid=rSv-3TLwBl5mWM&imgurl=http://
thisiswhatgoodlookslike.fi les.wordpress.com/2012/01/the20future.
jpg&w=1536&h=1024&ei=yXOwUqLfDoSp4gSd6IGYCw&zoom=1&ve-
d=1t:3588,r:69,s:0,i:316&iact=rc&page=3&tbnh=169&tbnw=254&start=54&ndsp=32&tx=132&ty=51

Linki stron z których zostały pobrane zdjęcia i obrazki:
http://pojdzzamna.org.pl/do-poczytania/178-instrukcja-na-temat-modlitw-w-celu-osiagniecia-uzdrowienia-pochodzacego-od-boga.html,http://www.ateny.deon.pl/?p=3325,http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1440&bih=737&tbm=isch&tbni
d=RESv2dHDtLqP5M:&imgrefurl=http://chomikuj.pl/Natka321/KOLEKCJA%2B-%2BReligijna/*e2*8a*b0*e2*80*a0*e2*8a*b1%2BPan%2BJezus/*e2*80*a0%2BJezus%2Buzdrawia/*e2*80*a0%2Bparalityka&docid=kI8jzxVIGUy-RM&im-
gurl=http://img153.imageshack.us/img153/2039/2594.jpg&w=700&h=544&ei=w_GJUqW4Csbj4QS28YDYCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:15,s:0,i:126&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=255&start=0&ndsp=20&tx=163&ty=54,http://miunik123.
blogspot.com/2013/10/dwa-wilki-tessa-capponi-borawska-cz2.html,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599267113469713&set=a.339673659429061.77692.100001592881551&type=1,http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1680&bih=
880&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=EDh8Y4DL3x0yjM:&imgrefurl=http://www.parafiasporysz.cba.pl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D73:uzdrowienie-midzypokoleniowe%26catid%3D8:artykuy%26Itemid%3
D35&docid=1-1SBmI2gfxnIM&imgurl=http://www.parafiasporysz.cba.pl/moje/witko/P1020549.jpg&w=1280&h=960&ei=WQ2PUtGTDe_64QTb5YAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:83&iact=rc&page=1&tbnh=185&tbnw=249&start=0&nd-
sp=28&tx=146&ty=35,http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,645,j-prusak-sj-trudno-skazac-mnie-na-zeslanie.html,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=194778403866508&set=a.163807080296974.38575.100000030490808&ty-
pe=3&permPage=1,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410851899007031&set=pb.100002466734559.-2207520000.1386316578.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-b-lhr.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash3%2F526406_410851899007
031_1775859195_n.jpg&size=960%2C540,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=289087897774824&set=a.161189280564687.42264.100000208491360&type=1&theater,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370682483024825&se-
t=t.100002256679722&type=3&theater,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449749085069247&set=t.100001700052734&type=3&permPage=1,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529449040470203&set=t.100002153359872&type=3&theater,



o. Andrzej DUK OFM Nie jest rzeczą prostą mówić o złu w dzisiejszych 
czasach, gdyż – jak mi się wydaje –  przybrało ono jakąś 
maskę pozoru lub płytkiej bajki dla niegrzecznych dzieci. 
Zwykło się dziś mówić, że człowiek ze swej natury zawsze 
dąży do dobra, że tylko jego naprawdę pragnie. Wystarczy 
tylko mu zaufać, dać możliwości realizacji i pewną prze-
strzeń wolności, a na pewno okaże wiele wspaniałomyśl-
ności i wszelakiego dobra. Mamy jednak wiele rożnych 
dowodów na to, iż czasami tak nie jest. Bo jak wytłuma-
czyć różnego rodzaju wojny i konflikty społeczne? Jak 
ocenić człowieka, który myśli jedynie o sobie i o tym, by 
jemu było dobrze, dążąc do swego celu nawet kosztem in-
nych? Jak wytłumaczyć niezdrową rywalizację, która chce 
widzieć pokonanym i upokorzonym swego przeciwnika? 
Co można powiedzieć o tym, który widzi w swoim bliźnim 
jedynie własną, taką czy inną, korzyść? A może ktoś nega-
tywnie postępujący również ufa, że czyni dobrze? Czy nie 
tłumaczy się czasem, że tak trzeba było, że nie wiedział, że 
musi dbać o siebie i swoich bliskich? Że wybrał mniejsze 
zło, tzn. właściwie postąpił dobrze i słusznie? Można za-
dać bardziej podstawowe, wreszcie, pytanie: na podstawie 
czego mam sądzić, że coś jest dobre lub złe?... Przecież 
żyjemy dziś w wolnym świecie i każdy może posługiwać 
się taką etyką, jaka mu odpowiada, albo jaką sam sobie 
stworzy. Czy narzucanie innym swoich poglądów samo
z siebie nie jest złe? Tego typu dywagacje można snuć go-
dzinami. Wydaje się, że jest tylko jeden punkt zwrotny. 
Wyjście z postawy egocentrycznej i zastosowanie tego 
typu „przemyśleń” do samego siebie. Czy chciałbym, dą-
żąc do jakiegoś celu, być tak traktowany, jak ja mam za-
miar traktować innych? Czy poświęcając kogoś dla pozor-
nie większego dobra, chciałbym, by w imię czegokolwiek 
poświęcono także mnie? Czy chciałbym, by odmierzono 
także mi taką miarą, jaką ja mierzę innych? I wreszcie, 
czy rzeczywiście mówienie o złu to tylko taka „słodka 
bajeczka”? Przecież zadaje ludziom konkretny ból i cier-
pienie, powoduje pustkę, niszczy, deprecjonuje, wprowa-
dza sztuczne podziały, unicestwia… Zło jest zatem czymś 
nie tylko obiektywnym, ale również realnie istniejącym; 
człowiek zaś nie tylko potrafi czynić dobro, ale również 
zło. Filozofowie na przestrzeni wieków zastanawiali 
się, skąd ono pochodzi i jaka jest właściwie jego natura.

Jedni twierdzili, że zło jest brakiem dobra, brakiem jakiejś 
koniecznej cechy czy właściwości. Zły może być zatem 
nie tylko człowiek, ale również taka czy inna rzecz. Inni 
szukali w człowieku odpowiedzi na pytanie o przyczynę 
zła. Może być nią ludzki rozum lub wola – odpowiadali. 
To rozumowi brakuje niekiedy jasnego i pełnego światła 
poznania. Potrafi błądzić, bo dobrze nie widzi lub w ogóle 
niczego nie dostrzega. Czasem tak samo postępuje ludzka 
wola. Dąży do tego, co jest zbyt wielkie lub niekoniecz-
nie komuś potrzebne. Niekiedy zaś rezygnuje z tego, co 
powinno być, często ze swojej siły i mocy budowania cze-
goś dobrego i szlachetnego. Zło jawi się tu jako określona
i duchowa przestrzeń, w którą człowiek może wejść
i w której może dokonywać różnych czynów. Chrystus do-
skonale wiedział, że takie określone i duchowe przestrze-
nie będą pojawiać się również w życiu Jego wyznawców. 
Oni nie są z innego, ale z tego świata i na tym świecie 
przyjdzie im realizować swoje życie i powołanie. Będą się 
z nimi spotykać, bo taki jest świat, bo takie są również 
ich naturalne braki, bo ktoś będzie ich uczył czegoś nie-
właściwego, bo sami będą – z różnych, najczęściej ego-
istycznych, przyczyn – wybierać zło. Dlatego przychodzi 
z pomocą. Jego pomoc to Słowo, które nam daje, to moc 
sakramentów, to wspólnota wierzących, gdzie mogę we-
ryfikować i uczyć się prawdziwej wiary. To niezwykły dar 
modlitwy, w której będzie uczył swoich wyznawców, aby 
sam Pan przychodził i wyzwalał ode Złego. A zatem nie 
tylko od jakiejś nieokreślonej przestrzeni, ale także od tego 
zła, które przybrało już postać osoby, od złego ducha, od 
ojca „przestrzeni zła”. Chrystus ostatecznie zawsze zwy-
cięża. Wydawać by się niekiedy mogło, że zło jest w stanie 
pokonać wszystko i wszystkich. Ono samo takie sprawia 
wrażenie, łudząc i okłamując człowieka. Niestety, w wie-
lu przypadkach mu się to udaje. Najbardziej chyba wtedy, 
gdy pod pozorem czegoś nowego zło zaczyna nazywać 
dobrem lub gdy usuwa z serca człowieka nadzieję i wiarę 
w ostateczne zwycięstwo dobra, prawdy, życia. A prze-
cież Chrystus zmartwychwstał i pokonał ostatecznie i zło,
i Złego! Dlatego w Nim samym zawsze możemy być do-
brzy i wolni pomimo naszych braków i złych skłonności.



 Św. Michał Archanioł jest przedstawiany w malar-
stwie i rzeźbie najczęściej w zbroi rycerskiej z mieczem, 
często płomienistym, lub dzidą, zabijający smoka-szatana, 
oraz z wagą, na której - na rozkaz  Boga - będzie ważył 
podczas Sądu Ostatecznego ludzkie czyny. Jako atrybut 
występuje też tarcza z napisem łacińskim lub polskim: 
Quis ut Deus - „Któż jak Bóg”. Imię Michał pochodzi
z języka hebrajskiego Mika-el, co znaczy „Któż jak Bóg” 
i jest przypomnieniem wielkiej walki, jaką z rozkazu 
Stwórcy ten wódz zastępów anielskich stoczył z Lucyfe-
rem i jego legionem zbuntowanych (przeciw Bogu) anio-
łów, strącając ich w otchłań piekła. Tradycja chrześcijań-
ska i żydowska podaje, że kiedy Lucyfer zbuntował się 
przeciwko Panu Bogu i do buntu skłonił część aniołów, 
wtedy św. Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciw-
ko niemu z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. W Starym Te-
stamencie, w Księdze proroka Daniela, Michał jest okre-
ślany jako „jeden z pierwszych książąt”, który przychodzi
z pomocą (Dn 10,13b); księga ta mówi, iż nikt…nie 
może… skutecznie pomóc przeciw nim (wrogom) z wy-
jątkiem… księcia, Michała (10,21b);  Michał to wielki 
książę, który jest opiekunem dzieci… narodu (wybranego) 
(12,1a). W księgach apokryficznych Starego Testamentu
i tradycji hebrajskiej Michał Archanioł - szczególny opie-
kun narodu wybranego - występuje jako pierwsza osoba 
po Panu Bogu i wykonawca planów Bożych w odniesieniu 
do ziemi i ludzi. On ma klucze od nieba; On jest księciem 
aniołów; On jest aniołem sądu i kar Bożych; On jest tak-
że aniołem Bożego miłosierdzia. W Nowym Testamencie 
św. Juda Apostoł, zwany Tadeuszem, napisał w swoim 
Liście, że „archanioł Michał”, „tocząc rozprawę z dia-
błem”, strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Jan 
Ewangelista  ukazuje w Księdze Apokalipsy Michała jako 
tego, który stoi na czele aniołów walczących z wielkim 
Smokiem – Wężem starodawnym, który się zwie diabeł 
i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strą-
cony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” 
(Ap 12,7-9). Walczący z szatanem Archanioł Michał stał 
się wzorem doskonałego rycerza, „niebiańskiego” wo-
jownika, który zwyciężył zło, czyli szatana. Dlatego jest 
przedstawiany w ikonografii jako zwycięzca diabła, z któ-
rym walczy „zawieszony w przestrzeni, dobijając szatana 
kopią, mieczem, bądź depcząc go”. Św. Paweł Apostoł, 
pouczając o powtórnym przyjściu Chrystusa i  zmartwych-
wstaniu ciał, zapowiada, że sam Pan zstąpi z nieba na ha-
sło i na głos Archanioła (Michała), i na dźwięk trąby Bo-
żej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” (1Tes 4,16).

Archanioł Michał - zwycięzcą w walce z szatanem 
Pierwsze czytanie w Liturgii słowa Mszy św. (która po 
Soborze Watykańskim II jest w liturgii Kościoła świętem 
poświęconym trzem Archaniołom: Michałowi, Gabrielo-
wi i Rafałowi), wzięte z Księgi Apokalipsy (12,7-12a), 
mówi o Michale i jego aniołach walczących z szatanem: 
Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mie-
li walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego 
aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich
w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, 
Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzą-
cy całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie. W księdze Litur-
gii godzin, w tzw. responsorium po pierwszym czytaniu 
Godziny czytań, rozważamy prawdę zawartą w słowach: 
„Nastała w niebie cisza, gdy Smok toczył walkę z Mi-
chałem Archaniołem. Rozległ się donośny głos mówią-
cy: Zbawienie, cześć i moc Bogu wszechmogącemu.

Ks. Jan Józef Janicki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Kierownik Katedry Historii Liturgii



Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga na-
szego i władza Jego Pomazańca”.  Św. Grzegorz Wiel-
ki, papież, w swej homilii czytanej w Liturgii godzin 
poucza: „Należy wiedzieć, że imię anioł nie ozna-
cza natury, lecz zadanie. (…) Duchy, które zwiastu-
ją sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami,
te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej donio-
słe – archaniołami. (…) Toteż ilekroć istnieje potrzeba 
dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby 
z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt 
nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak 
więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął 
być podobny do Boga, mówiąc: „Wstąpię na niebio-
sa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny 
będę do Najwyższego”, zdany przy końcu świata na wła-
sne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył
z Michałem Archaniołem, zgodnie ze świadectwem Jana: 
”Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem”. 

Św. Michał Archanioł  - orędownikiem Kościoła
przed Bogiem 

W prośbach modlitwy porannej - Jutrzni - Kościół bła-
ga: „Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła 
Michała, niechaj nas broni w walce ze złymi duchami”. 
W Hymnie wieczornej modlitwy - Nieszporów - wierni 
proszą: „Poślij nam, Chryste, anioła pokoju, / Michała, 
który zebranych w Twym domu / Osłoni mocą, by mo-
gli pomnażać / Wszelakie dobro”. /  Każdy uczestnik co-
dziennej modlitwy Ludu Bożego składa świadectwo, gdy 
wypowiada antyfonę „modlitwy przedpołudniowej”: „Mi-
chał, książę aniołów, przyszedł mi z pomocą” . Kościół 
prosi Chrystusa, nazywanego „blaskiem Ojca, mocą serc 
i życiem świata”, by sprawił, aby archanioł Michał, któ-
ry swoją potęgą zadał klęskę szatanowi, „w dal odpędził 
(od nas tego) wroga”.  Kościół wysławia Archaniołów, 
podziwia ich chwałę i prosi: „Opieką swoją nas otoczcie /

I wyjednajcie nam u Boga, / By dał nam radość nieba 
z wami”; a do Michała zwraca się: „Michale… Niech 
twa prawica nas umocni / I podda wszystkich łasce 
Boga”.  W przedsoborowej modlitwie brewiarzowej 
Kościół prosił: „Książę przesławny, Michale Archa-
niele, pomnij na nas; tutaj, wszędzie i zawsze błagaj za 
nami Syna Bożego, alleluja, alleluja”. „Ten jest Michał 
Archanioł, wódz hufców anielskich; cześć mu odda-
wana zjednywa błogosławieństwo narodom, a wsta-
wiennictwo jego wiedzie do królestwa niebieskiego”.

Św. Michał Archanioł  - przewodnikiem
dusz opuszczających ten świat

W Nieszporach, wieczornej modlitwie, Kościół zanosi 
do Boga prośbę: „Niech święty Michał zaprowadzi dusze 
wiernych zmarłych do światłości wiekuistej”. Lud Boży 
nowego Przymierza, przez wstawiennictwo archanioła 
Michała, prosi Chrystusa: „Twoja dobroć niech oczyści 
/ Nas na duszy i na ciele / I wprowadzi w bramy raju”. 
W przedsoborowym formularzu Mszy św. z 29 września 
Kościół w śpiewie przed Ewangelią modlił się: „Święty 
Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zgi-
nęli na straszliwym sądzie. Alleluja. Wzburzyło się morze
i zadrżała ziemia, kiedy Michał Archanioł zstąpił z nieba. 
Alleluja”. Posłannictwo św. Michała Archanioła wobec 
odchodzących z tego świata bardzo wymownie wyrażało 
responsorium (śpiew) na ofiarowanie: „Panie Jezu Chry-
ste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych 
zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wy-
baw je z lwiej paszczęki, niech ich nie pochłonie piekło, 
niech nie wpadają w ciemności. Lecz  chorąży, święty Mi-
chał, niechaj je stawi w światłości świętej: Którą niegdyś 
obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu”. Do tej praw-
dy nawiązuje w aktualnych Obrzędach pogrzebu śpiew 
ostatniego pożegnania zmarłego: Przybądźcie z nieba 
na głos naszych modlitw, / mieszkańcy chwały, wszyscy 
Święci Boży; / Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, 
/ z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Refren 
natomiast śpiewany trzykrotnie powtarza prośbę wier-
nych: Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, / uniesie
z ziemi ku wyżynom nieba, / a pieśń zbawionych niech 
ją zaprowadzi, / aż przed oblicze Boga Najwyższego. 
To, co znalazło swój wyraz w oficjalnej modlitwie Kościo-
ła, było wiarą wielu chrześcijan w ciągu wieków, iż św. 
Michał Archanioł broni przed szatanem każdego umiera-
jącego, kiedy toczy on ostatnią walką i gdy ważą się jego 
losy w wieczności. A gdy bój zakończy się zwycięstwem 
Boga w człowieku, Archanioł Michał z Aniołem Stróżem 
towarzyszą duszom zmarłych na sąd Boży i z radością 
prowadzą zbawioną duszę do nieba. Możnej opieki Ar-
chanioła Michała może doświadczyć każdy z nas, ilekroć
w chwili wielkiej pokusy wezwie jego imię. Wtedy on stanie
z nami do walki ze swym odwiecznym wrogiem – szatanem.



Kim jest i skąd się wziął diabeł?
Diabeł lub szatan to zbuntowany przeciw Bogu anioł. Czasem okre-
śla się tak przywódcę upadłych aniołów, Lucyfera, a czasem każde-
go zbuntowanego ducha. Skoro diabeł jest aniołem to dotyczy go to 
wszystko, co wiemy o aniołach. Po pierwsze, jest jednym ze stwo-
rzeń, nie jest równy Bogu. To ważne, by nie stawiać go nigdy na równi 
z Bogiem, nie traktować jako „złego boga” czy Jego równorzędne-
go przeciwnika, gdyż między nim a JHWH jest przepaść jak między 
Stwórcą a stworzeniem. Po drugie, diabeł jest aniołem, a więc stwo-
rzeniem o wielu cechach przewyższających możliwości ludzkie. 
Mimo degradacji, która była wynikiem buntu, cechy te zachował. Są 
to np. nieśmiertelność i niematerialność; jako istota czysto duchowa 
nie podlega prawom natury, może np. być w każdym miejscu na zie-
mi, choć nie jednocześnie. Zna całą historię świata, choć nie słyszy 
ludzkich myśli. Ma absolutną pamięć o wszystkim, co wydarzyło się 

na ziemi i w kosmosie od chwili ich zaistnienia; ma doskonałe i natychmiastowe poznanie (w przeciwieństwie do nas, któ-
rzy poznajemy w sposób niedoskonały za pomocą procesów myślowych); zna wszystkie języki świata itp.; ma możliwość 
redukowania swych wymiarów do wielkości cząstek elementarnych i powiększania ich do gigantycznych rozmiarów itd.
Jest więc aniołem o wielkiej mocy. Potęga szatana została ukazana w poetyckim opisie jego upadku w księgach Izajasza 
i Ezechiela: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny (zob. cały tekst Ez 28,11-16). Jakże to 
spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? (…) Ty, który mówiłeś w swym sercu: wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd 
Bożych postawię mój tron (zob. Iz 14,12-15). Oczywiście, jak wśród aniołów, tak w świecie złych duchów istnieje hierar-
chia uzależniona od mocy i udziału w doskonałościach Bożych. Są duchy stosunkowo słabe i dokuczające; są duchy silne 
i wyspecjalizowane w kuszeniu do poszczególnych grzechów; są wreszcie te o potężnej sile i inteligencji, jak archanio-
ły. Na szczycie hierarchii znajduje się inicjator buntu, którego z łaciny nazywamy Lucyferem (dosł. niosący światło). Te 
sprawy są nam jednak dobrze znane. Ciekawsze i bardziej intrygujące jest pytanie o to, skąd się wziął diabeł? Co sprawi-
ło, że dobry anioł się zbuntował? Idąc dalej, jak to możliwe, że w świecie, w którym istniało jedynie dobro, zaistniało zło?
No właśnie. Dlaczego zły duch się zbuntował? Kościół nigdy nie wypowiedział się oficjalnie w tej kwestii, co otwiera 
pole do wielu ciekawych wyjaśnień i hipotez. Jedno, co wiemy na pewno, to fakt biblijny, że bunt polegał na bra-
ku zgody z wolą Bożą. Nie wiemy jednak, czego konkretnie ta wola Boża dotyczyła. Być może chodziło o grzech 
pychy. Największy z aniołów – który najpełniej uczestniczył w doskonałościach Bożych, był najdoskonalszym ze 
stworzeń i posiadał ogromną władzę i moc – nagle spostrzegł, że nie on jest w centrum Bożego zamysłu. Stworze-
nie świata materialnego i umieszczenie w jego centrum człowieka; uczynienie człowieka dzieckiem Bożym na ob-
raz i podobieństwo samego Boga; wreszcie podzielenie się z człowiekiem (a nie z aniołem) najbardziej boską cechą, 
jaką jest uczestnictwo w stwarzaniu, w kreacji przez akt przekazywania życia, współudział w stwarzaniu – taki plan 
Boży musiał wstrząsnąć najwspanialszym ze stworzeń. W dodatku Bóg zapowiedział, że anioł będzie człowiekowi 
służyć – istocie materialnej i o niebo słabszej, i bardziej prymitywnej. Niektórzy pisarze chrześcijańscy idą dalej, wią-
żąc bunt aniołów z tajemnicą Wcielenia Jezusa. Ujawnienie Bożego planu stania się człowiekiem i złączenia na za-
wsze Boskiej natury z naturą ludzką być może jeszcze bardziej wstrząsnęło światem aniołów. Do tego doszła prawda
o Bogu, który zostaje powieszony na krzyżu; Bogu, który jest zabity przez człowieka – to były sprzeczności i tajem-
nice, których mógł nie udźwignąć nawet umysł anielski. Dlatego w niebie rozległ się długo wstrzymywany potężny 
głos: Non serviam! Nie będę służyć! Nie będę służyć takiemu człowiekowi i nie będę służyć takiemu Bogu! Odpo-
wiedź na pytanie o to, czy w ogóle jest możliwy bunt w świecie czystego dobra, jest również niełatwa. Trzeba tu 
wyjaśnić, że w świecie stworzonym przez Boga nie było zła, zło nie istniało jako byt, było jedynie możliwością, było 
możliwością niewybrania dobra. Innymi słowy było jedynie brakiem dobra. Porównuje się to do dziury na drodze 
czy w ubraniu –dziura jest brakiem asfaltu na drodze lub materiału w ubraniu - nie istnieje dziura sama w sobie, bez 
kontekstu. Tak samo nie istniało zło samo w sobie. W raju mogło zaistnieć jedynie jako brak dobra. Diabeł, posia-
dając wolną wolę i pełna swobodę oceniania, mógł wybrać dobro lub je odrzucić. Odrzucając dobro stał się zły…

Biblista, doktor teologii, wykładowca Pisma Świętego 
i języka hebrajskiego na Uniwersytecie Jana Pawła II



Psychoterapeuta, publicysta,
doktor nauk humanistycznych w zakresie

psychologii. Współpracownik kwartalnika
„Życie Duchowe” (były zastępca redaktora
naczelnego) oraz miesięcznika katolickiego 

„List”.

Zło kojarzy nam się z brakiem dobra, ale teologia 
chrześcijańska zawsze podkreślała, że zło jest czymś 
więcej niż jego brakiem. To zastrzeżenie nie jest jed-
nak odpowiedzią na pytanie unde malum? W obrę-
bie chrześcijaństwa pojawiły się trzy nurty myślowe 
próbujące wyjaśnić obecność zła w świecie, opie-
rając się na modelu monistycznym, dualistycznym 
i personalistycznym. Model monistyczna zakłada, 
że zło jest ciemną stroną Absolutu, a więc impliku-
je, że Bóg jest zły, a świat jest tylko Jego emanacją, 
a nie czymś różnym od Niego. Model dualistyczny 
tłumaczy zło istnieniem dwóch symetrycznych zasad 
świata, a więc zakłada, że działanie zła (w postaci 
Demiurga odpowiedzialnego za stworzenie grzesz-
nej materii) jest równe sile stwórczej samego Boga. 
Oba te modele uznawane są przez Kościół katolic-
ki za heretyckie, podobne stanowisko w ich ocenie 
mają także pozostałe wyznania chrześcijańskie. Mo-
del personalistyczny - uznawany przez chrześcijan za 
ortodoksyjny - podkreśla, że istnieją trzy postaci zła: 
zło moralne będące konsekwencją wolnych, ale złych 
wyborów człowieka; zło w postaci bezosobowej, ale 
o charakterze ponadindywidualnej siły jako skut-
ku grzechu pierworodnego, wreszcie zło absolutne
o charakterze osobowym, które nazywa się szatanem.
Chociaż Kościół naucza o „osobowym” charakterze 
zła, nie definiuje go w sposób dogmatyczny.  Kwe-
stią otwartą pozostaje więc pytanie, gdzie przebiega 
granica tej analogii diabła do osoby, bowiem poję-
cie osoby nie jest nigdzie autorytatywnie parafrazo-
wane ani definiowane, gdy Kościół naucza o diable. 

„Osobowość” diabła pozostaje tajemnicą, co nie zna-
czy, że on sam przestaje istnieć. Pozostaje tajemnicą 
nie tyle ze względu na swoje pochodzenie, bo znamy 
jego „metrykę”, ile ze względu na swoje działanie. 
Tradycja chrześcijańska zna bowiem diabła bardziej 
jako reżysera niż aktora. Nie szukajmy go tam, gdzie 
go nie ma; ale nie ulegajmy pokusie zobaczenia go 
tam, gdzie jest. To nie fascynacja złem, ale wyrzeka-
nie się go stanowi o sensie walki duchowej. A walka 
duchowa nie odbywa się najpierw z siłami zła (demo-
nami), tylko jest zmaganiem się „ze starym człowie-
kiem” – stawiającym w nas opór łasce. Roztropność 
nie pozwala jednak na lekceważenie zła, ani w sobie, 
ani wokół siebie, ale tylko w łączności z Chrystusem 
nie ulegniemy złudzeniu, że osobowego zła nie ma, 
albo, że ma jakąś „niewyobrażalną” moc nad człowie-
kiem. W towarzystwie Jezusa demonów nie ma. Nie 
stwarzajmy sobie obrazu osobowego zła, bo stwo-
rzymy kolejnego idola, który przysłoni nam Boga.



Br. Fabian Michałowski OFM
     Są to słowa Św. Piotra, który doskonale wie, czym jest wiara i jaką ma moc. 
Tylko czy również i my mamy świadomość jej mocy? Czy zdajemy sobie sprawę, 
że wiara jest naszym pancerzem i tarczą przeciwko złemu. Wiara jest siłą, dzięki 
której jesteśmy bezpieczni i nie musimy obawiać się ani lękać księcia ciemno-

ści. Mocna i ugruntowana wiara jest prawdziwym orężem. Na świecie jest 
przecież tyle zła i dramatów z nim związanych, jesteśmy narażeni na du-
chowe niebezpieczeństwo. O duszę każdego z nas toczy się walka, lecz 
z pomocą przychodzi nam sam Jezus Chrystus, który umarł za nas, za 
nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Wiara w to jest naszą siłą i umoc-

nieniem. Jak mówią karty Pisma Świętego: (2Kor 12) ,,Moc bowiem w 
słabości się doskonali”. Moc, która jest siłą. Jest przysłowie: ,,Drzewo pró-

bowane wiatrem staje się mocniejsze”. Poprzez różnego rodzaju doświadcza-
nia, wzloty i upadki na naszej duchowej drodze stajemy się silniejsi. Musimy 

wykorzystać tę moc w walce ze złem. Nasuwa się pytanie, jak z nim walczyć? 
Odpowiedź jest prosta: Czyniąc dobro, poprzez np. pomoc drugiemu. Im więcej dobra, 

tym mniej zła. Zło wiąże się z grzechem, mniejszym bądź większym, ale zawsze z grzechem. Musimy za 
wszelką cenę po pierwsze unikać sytuacji prowadzących do zła, a po drugie wyrzekać się tego, co grzeszne. 
Grzech jest nieposłuszeństwem, a każde nieposłuszeństwo wiąże się z karą. Dzięki naszej wierze możemy 
zostać usprawiedliwieni z win. Przeciwstawiać się mocno w wierze złemu znaczy postępować tak jak mówi 
Ewangelia. Dekalog oraz nauka Jezusa jest naszym drogowskazem. Przeciwstawiać się złemu znaczy ko-
chać Boga i uznać Go za Pana swego życia. Przeciwstawiać się złemu znaczy mieć czyste serce i trwać w 
łasce Pana. Jezus jest naszym Przyjacielem, Bratem i Ojcem. To przede wszystkim Jego powinniśmy pro-
sić o pomoc w naszych trudnościach i lękach. To On daje nam moc, dzięki której możemy się podnieść z 
naszych upadków. Jezus jest naszą siłą. Uważam, że wiara jest darem, darem, o który powinniśmy zabie-
gać. Uczymy się jej całe życie, uczymy się jej, aby nią żyć. Ona jest naszą siłą. Mam tu na myśli wiarę
w Trójjedynego Boga. Wiarę, która widoczna jest w naszych uczynkach, bez której nasze życie byłoby pustką.

PAnie PrzyMnóż nAM wiAry.                                          



Br. Faustyn Maciaś OFM
 Zło w dzisiejszym świecie jest bardzo aktywne, a to dlatego, 
że większość z nas nie czuwa, ale trwa w stanie „uśpienia” duchowe-
go. Przez to, że jesteśmy uśpieni, szatan działa bardzo szybko i sku-
tecznie. Dlaczego większość z nas śpi? Częściowo, niestety, są to zna-
ki czasów, w których żyjemy, a częściowo nasza głupota. Wierzymy 
bilbordom i temu, co powiedzą w radio czy w telewizji, a nie potrafi-
my myśleć. Mówią nam, że „diabeł nie taki straszny, jak go malują”, 
przez co zaczynamy często się z niego śmiać, a w konsekwencji prze-
stajemy uznawać jego istnienie. Jest to ogromny błąd, który prowadzi 
do kłótni, morderstw i wojen pomiędzy ludźmi! Uświadommy sobie, 
że naszym jedynym wrogiem - wspólnym wrogiem jest... no właśnie. 
Kim jest  nasz przeciwnik? Jak ma na imię? To diabeł, szatan, demon. 
Szatan (z hebr. satan – oskarżyciel; z arab. szejtan – przeciwnik, złe 
moce) – jeden z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pocią-
gnął do buntu inne anioły; główny sprawca zła na świecie. Niekiedy 
bywa utożsamiany z Lucyferem. Najczęściej uważany jest za najwyż-
szego rangą demona, przywódcę wszystkich złych duchów.  Diabeł 
(z gr. diabolos - oskarżyciel) – w judaizmie i chrześcijaństwie ogólna 
nazwa złych, upadłych aniołów; inne określenia to szatan czy demon. 
Demon (z stgr. daimon – ten, który rozdziela) – nazwa istot występu-
jących w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach, które 
zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą 
ziemsko-ludzką a sferą boską; istoty o cechach na wpół ludzkich, 
na wpół boskich; najczęściej są to nieprzyjazne człowiekowi duchy. 

1. wola mocy
Każdy z nas przeżywa różnego rodzaju pokusy. Może to być np. chęć 
znalezienia się na najwyższym szczeblu w życiu zawodowym. Sama
w sobie ta chęć nie jest zła, gdy się ją zatrzyma na odpowiednim eta-
pie. Często będziemy dostrzegać problem „umiarkowania”. Można 
chcieć  kierować dużą organizacją, będzie to dobre, gdyż wówczas 
znajdzie człowiek motywację do robienia „czegokolwiek”. Problem 
pojawi się, gdy dany delikwent zechce „po trupach” dążyć do celu. 
Prędzej czy później gdzieś się pogubi i spadnie na samo dno, prze-
grywając przez to swoje życie. Przykład tego podaje nam Zofia Nał-
kowska w powieści pt. „Granica” w osobie Zenona Ziembiewicza, 
głównego bohatera, który „po trupach” chce dojść do celu, jakim 
jest prezydentura w mieście. Niestety, pogoń za władzą doprowa-
dziła go takiego stanu psychicznego, że nie wytrzymuje presji, po-
pada w skrajny egoizm i egocentryzm, a kiedy uświadamia sobie, 
kim się stał, nienawidzi siebie tak bardzo, że popełnia samobójstwo. 

Czyż przykład ten nie odnosi się do nas? 
Czy nie ma w nas chęci władzy za wszelką 
cenę? Niestety, często jest. A czy, gdy już 
po tę władzę sięgniemy, będziemy szczę-
śliwi? A może rozczarujemy się jak 
Adam i Ewa w raju, którzy chcieli 
być bardziej szczęśliwi, a po-
przez nieposłuszeństwo Bogu 
i ulegnięcie pokusie skazali 
się na tułaczkę i nieszczęście. 
Wydaje się, że pierwsi ludzie 
nie potrafili docenić tego, co 
mieli. NIE POPEŁNIAJMY 
PODOBNEGO BŁĘDU! Nie 
ulegajmy pokusom, które są 
przecież na0rzędziem złego.

2. Skłonność do osądzania innych
Niesłuszne oskarżenia stawiane pod adresem dru-
giej osoby są szczególnie przykre dla osoby oczernionej. Przytocz-
my przykład niesłusznego oskarżenia, np. w sądzie. Ktoś obarczy 
kogoś czynem, którego ten w ogóle nie popełnił, i gdy sędzia nie 
dojdzie prawdy i wyda wyrok, dana osoba pójdzie do więzienia. Ileż 
ludzi mamy tak niesłusznie oskarżonych? Tysiące. Nawet po od-
byciu kary, gdyby chciał sobie ułożyć na nowo życie, to nie będzie 
mógł, gdyż będzie nosił na sobie odbite piętno niesłusznie wydane-
go wyroku. Niesłuszne oskarżenie kierowane pod adresem niewin-
nej osoby pozostawia na danym człowieku piętno na całe życie .

3. Uzależnienie
Alkohol jest jednym z głównych przejawów nieświadomie wybiera-
nego zła. Komuś może wydawać się to śmieszne, ponieważ się z tym 
nie zgodzi. Owszem, picie alkoholu w małych ilościach i z umiarem 
nie koniecznie musi być złe. Pisząc o tym, że alkohol jest zły, mam 
na myśli ludzi, którzy tego alkoholu nadużywają, a co za tym idzie, 
popadają w nałóg i nie są w stanie sami sobie tego uświadomić. Nie 
mają siły wtedy zapanować nad silnym pragnieniem picia alkoholu i 
popełniają przez to szkody w życiu rodzinnym. Alkohol jest dla czło-
wieka, a nie człowiek dla alkoholu! Człowiek nadużywający alkoholu 
rani swoich bliskich, a nadto wznieca spory i waśnie w rodzinie. Rani 
przez swoje zachowanie również inne osoby w swoim otoczeniu. 



         Zaraz po zdaniu matury wyjechałem na Kretę do pracy żeby móc choć trochę zarobić na studia, które miałem rozpocząć. Pojechałem z 
bardzo słabą znajomością języka angielskiego, w zasadzie rzucony na głęboką wodę miałem rozpocząć pracę kelnera w czterogwiazdkowym 
hotelu. Dla dziewiętnastolatka bez wykształcenia - praca marzeń. Słońce, plaża, ciepłe morze, życzliwi i dobrzy ludzie dokoła, zarobki cztero-
krotnie większe niż w ojczyźnie, czego chcieć więcej?! Byłem tak szczęśliwy i z dnia na dzień coraz bardziej podekscytowany, że zapomniałem o 
czujności, czujności przed atakami złego. Ale czy zdawałem sobie z tego sprawę? Czy odczuwałem jakiekolwiek zło? Właśnie w ogóle! I to było 
najgorsze. Było zbyt idealnie, turyści praktycznie z całej Europy przyjeżdżający do naszego hotelu codziennie składali do mojego szefa ciepła 
słowa o mnie.  Jak mogłem podejrzewać że robię coś złego gdy wszyscy wokół byli ze mnie zadowoleni? Niezależenie od tego co zrobiłem, w 
moich oczach profesjonalnie czy nie zawsze słyszałem: Jesteś Καλό παιδί (Kalo Pedi) - czyli dobrym chłopcem. Ale to tylko jedna strona medalu,  
co było po drugiej? Wtedy nie byłem w stanie tego zauważyć. Przyjaciele mówili mi, że stałem się „światowy” i nic więcej. Byli zadowolenie 
ze mnie a ja z nich, dużo się bawiliśmy, śmialiśmy się i robiliśmy sobie żarty z większości rzeczy i ludzi. Dziś wiem, że to co we mnie rosło to 
pycha. Diabeł sprytnie mnie podszedł. Bez żadnego „paktu” miałem w zasadzie wszystko co chciałem. Było zbyt „idealnie” żeby coś dostrzec. 
Powoli zacząłem naprawdę wierzyć w to że jetem taki „idealny” i „dobry”, że nic nie muszę robić, co więcej że mogę pozwolić sobie praktycznie 
na wszystko i to bez żadnej konsekwencji. I tak wpadałem w sidła coraz większego zła. Równocześnie z awansem w pracy (dostałem kluczyki 
żeby móc otworzyć swój bar przy basenie) pogrążałem dusze w coraz większej ciemności. Coraz więcej pożądania, chorej ambicji, zabaw, kpie-
nia i ranienia ludzi. Czy przychodziły jakieś znaki z zewnątrz? Czy totalnie byłem zdany tylko na siebie? Problem w tym, że nie. Było kilka „nie-
codziennych” sytuacji, kilku „niecodziennych” ludzi, którzy wyciągali rękę żeby ratować moją duszę, która szła na zatracenie, ale sposób życia 
jaki przyjąłem wciągnął mnie bez reszty i uwagi także naprawdę dobrych ludzi którzy dbali o mnie ignorowałem. Słuchałem 
tego co było wygodne dla MNIE (Kolejny złych duch egoizmu i egocentryzmu – jak wpadamy w jedne sidła to zaraz w 
drugie, trzecie, czwarte itd. niestety często aż do dna z którego bardzo ciężko się odbić). Świat zaczął wyglądać inaczej 
a szatan wygrywał kolejne duchowe walki. Muszę powiedzieć, że sprytnie mnie podszedł. Jest cała masa złych duchów, 
które mogą wejść w nasze wnętrze, niepostrzeżenie. A są nimi pożądliwość, pycha, kłamstwo. Kiedy pozwolimy im na 
rozwój w naszym wnętrzu, owoc ich jest jeden -  nienawiść. Jak  można rozpoznać, że coś nie jest w porządku? To proste, 
gdy wręcz obsesyjnie widzimy dokoła któreś z tych rzeczy np. gdy twierdzimy, że wszystko stoi na pieniądzach, może to być 
sygnał do tego że jesteśmy opętani „bożkiem” pieniądza. Gdy zarzucamy ludziom nieuczciwość, kłamstwo lub inne złe cechy, 
powinniśmy najpierw spojrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego widzę w drugim akurat te rzeczy? Dlaczego nie 
widzę w nim tych dobrych cech? Może to być naprawdę, ciężkie ale w większości przypadków niestety rzecz się potwierdza nasze 
„oko” zostało czymś skażone. Sztuka polega nam tym aby umieć rozpoznać czym jest zagrożenie i gdzie na swoje źródło, krokiem 
drugim będzie podjęcie walki a trzecim, zwycięstwo (z tym, że nigdy w pojedynkę, jesteśmy na to za słabi). najlepszą ochroną jest: 
modlitwa, spowiedź, komunia. Ale czy modlitwa wszystko załatwimy? W ogóle czym jest modlitwa? I kiedy możemy mieć nadzieje 
na jej skuteczność? Najchwalebniejszy rodzaj modlitwy to ta dziękczynna. Dziękować możemy a nawet powinniśmy jak najwięcej, 
ale za co gdy nic się nam nie układa? No na przykład za to, że rano wstaliśmy, a to że jesteśmy zdrowi, za to że mamy co jeść itp. 
powodów jest wiele. Problem w tym, że większość z nas rzadko kiedy dziękuję a częściej o coś prosi. Czy możemy prosić o coś np. o 
rybę nawet nie próbując jej złowić? Chciałbym żebyśmy sobie coś uświadomili, tym czymś jest fakt jak bardzo jesteśmy nieraz 
śmieszni. Np. modlimy się o nowy samochód, a nie mamy ochoty więcej pracować. Śmieszne, prawda? Niestety wielu z nas 
tak podchodzi do modlitwy. A jednak modlitwa jest czymś, znacznie więcej. To dar z którego nie można kpić, lub wszystkiego 
do niego sprowadzać. Modląc się o dobre stopnie w szkole nie ucząc się po nocach jestem śmieszny w oczach Bożych. Stroję 
sobie z Niego żarty... Po co Bóg dał nam ten dar? Do komunikowania się z Nim, do nawiązania intymnej więzi. Kolejno do sytu-
acji granicznych, przerastających nasze siły. Abyśmy wiedzieli, że mamy jego wsparcie, że zawsze możemy na niego liczyć. Czyż 
mało mamy przykładów w Piśmie Świętym w których Bóg pociesza i pomaga świętym Bożym? Wiele! Ale każdy z nich był posta-
wiony pod ścianą, bez żadnej możliwości rozwiązania problemu.
Wtedy z pomocą przychodzi sam Bóg. Wy-
starczy Go o to poprosić, sam Chry-
stus mówi nam „O cokolwiek po-
prosicie Ojca w imię moje da wam” 
J 16,20. Kolejną sprawą jest fakt 
czy naprawdę stoimy pod ścianą 
czy tylko nam się wydaje? Niestety, 
większość z nas powie „oczywiście, 
że jestem pod ścianą” nie mogę nic 
zrobić...robienie z siebie męczen-
nika niestety nie jest w tej 
sytuacji dobrym 
znakiem. 



Raczej paradoksalnie potwierdzi to fakt, że pod ścianą nie jesteśmy, często Bóg podeśle nam pomysł rozwiązania spawy, lub podeśle jakieś do-
brego człowieka.. Modlitwa jest znacznie dalej...poziom wyżej, a nawet kilka.. tak samo sprawa ma się z sakramentem pokuty, w ogóle żeby była 
ważna trzeba najpierw zrobić wszystko co w mojej mocy aby załagodzić np. jakiś konflikt, albo dołożyć wszystkich starań aby rozwiązać dany 
problem to jedyny możliwy sposób na szczerą i „ważną” spowiedź. Inaczej będzie ona fałszywa, będzie poprawiała tylko nasz stan psychiczny...
ale nie stan duszy, niestety. Szatan nigdy nas nie opuszcza cały czas nawet podczas snu krąży i szuka naszego słabego punku aby zaatakować. Sła-
by punkt to często nasza nieświadomość. Możemy w ogóle nie zdawać sobie sprawy kiedy wpuszczamy go do naszego wnętrza. I na tym właśnie 
polega problem, nie jest to łatwe, często przebiera się on, ubiera rożne maski. Dlatego musimy być bardzo czujni. Paradoksalnie z moich doświad-
czeń muszę wam powiedzieć, że im bardziej wam się powodzi, finansowo, zdrowotnie i w ogóle na każdej płaszczyźnie tym większe prawdo-
podobieństwo, że nieświadomie wpuścicie diabła do własnego domu. Poprzez pogardę wobec biednych i śmierdzących, poprzez poczucie wyż-
szości wynikającej z statusu społecznego, poprzez pychę wiedzy, poprzez urodę, możecie gardzić pozorną brzydotą itp.  Z początku może wam 

się to wydawać „normalne” potem coś zacznie bardzo was denerwować i  coraz częściej będziecie odczuwać niechęć i wstręt. Uwierzcie, 
że są to sidła diabła które jak najszybciej trzeba przerwać aby nie pogrążyć się na zawsze. Może ktoś zapytać czy diabeł w ogóle zamierza 

kiedykolwiek odpuścić?  Niestety aż do naszej śmierci cielesnej nigdy nie da nam spokoju! Dlatego większość świętych 
mówi, że życie to walka, walka dobra ze złem. Ale najczęściej walka ta odbywa się we wnętrzu człowieka, resz-

ta zła ta z zewnątrz to często tylko konsekwencje. Konsekwencje zła wyrządzonego przez nas i przez innych. 
Jeden człowiek wysadzi granat a wokół zabije dziesięć osób, także pamiętać należy o odpowiedzialności 
zbiorowej. Ale jak można być odpowiedzialnym w grupie? Dbając o własną moralność, dbamy też o moral-
ność zbiorową, której przecież jesteśmy częścią. Wszystko nie zależy od nas, ale fakt że wszystko od nas nie 
zależy nie oznacza, że nie zależy od nas dużo! Życie to stawanie się, albo stajemy się Chrystusem – świętym, 

dobrym, cierpiącym, służącym i oddającym życie za przyjaciół albo jego przeciwieństwem – diabłem, kłamcą, 
niechcącym służyć, nienawidzącym, węszącym podstęp, szukającym upadku drugiego. Decyzja należy do nas; 

cierpienie, niezrozumienie, prześladowanie czy chwała, bogactwo, prestiż? (Nie chcę tutaj powiedzieć, że każdy 
bogaty ma gorzej ale na pewno musi zrobić znacznie więcej dobrych uczynków niż człowiek biedny). Bardziej cho-

dzi o osiągnięcie stanu ubóstwa duchowego czyli nie sprowadzania wszystkiego do pieniędzy i mienia czegoś. Zbyt 
dużo ludzi mających w zasadzie wszystko, narzeka i wiecznie im mało, chcieliby to i jeszcze tamto.  Psychologowie 

często mówią, że jeśli chcemy lepiej poznać siebie powinniśmy popatrzeć na swoich rodziców.   Popatrzmy na swoje 
życie zadajmy sobie pytanie? Czyimi jesteśmy dziećmi: Czy żyjemy na wzór Chrystusa?  Czy tylko chcemy, żeby tak 

było. Czy przyjmujemy krzywdę i radzimy sobie z złem, jak On?  Czy spotykają nas w życiu rzeczy/sytuacje które spo-
tykały Jego? Jeśli tak to idziemy w dobrym kierunku którym jest Jego Królestwo, Królestwo nieustającego szczęścia. Je-

śli nie, jeśli nie słuchamy Jego słów, wskazań i nie staramy się nic a nic to idziemy na zatracenie niezależnie od tego 
czy nam się powodzi w życiu czy nie. Cierpienie może być łaską więc trzeba je przyjąć. Pierwszy cierpiał On, gdy 
jesteśmy nierozumiani powinniśmy pamiętać, że – On pierwszy był niezrozumiany, gdy nie jesteśmy akceptowani 
przez ludzi, o tym, że On był pierwszy odrzucony, gdy ludzie nas nienawidzą, że On pierwszy był znienawidzony. 

Wszystkie te przykre rzeczy, jeżeli tylko je przyjmiemy z myślą o Nim, będą nie tylko naszymi ale najpierw Jego 
stygmatami, stygmatami które nosi On z nami. Przykładów świętych noszących stygmaty na swoich sercach było wielu, 
żaden z nich nie miał łatwo ale jakimś cudem nie rezygnowali z nich, a wręcz przeciwnie - przyjmowali je, a dlaczego? 

Bo mimo  tego, że mieli świadomość, że ich ciało się wykrwawia i umiera tym samym czuli, że ich duch unosi 
się do nieba. Nie rezygnujmy z najbar-

dziej bolących ran, 
tych wewnętrz-
nych których nikt 

nigdy nie zobaczy, 
przyjmijmy cierpienie 

jako dar i zbawmy sie-
bie i naszych bliskich.

br. Tytus WANDAS OFM



«Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 
temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Je-
zus: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek”». (Łk 
4,3-4) Przed Jezusem leży kamień i diabeł sugeruje, aby Jezus 
przemienił go w chleb. Zamienić minerał w pokarm, dokonać 
tego natychmiast, z pominięciem praw natury, z pominięciem 
relacji do innych ludzi. Jest to marzenie wszechmocy: posiadać 
dostęp do dóbr bez konieczności bycia zależnym od przyrody 
i od innych ludzi. Diabeł mówi: «Możesz zaspokoić twój głód 
bez wysiłku, bez pracy, bez konieczności dzielenia się z inny-
mi... Będziesz samowystarczalny». A przecież chleb to ziarno 
zasiane, uprawiane, zebrane, zmielone, to ciasto odpowiednio 
wyrobione i uformowane, upieczone... Gdy mówimy „chleb”, 
przychodzi nam na myśl gest dzielenia się. Zaspokajanie głodu 
przez człowieka stało się aktem ludzkim: jest posiłkiem spoży-
wanym we wspólnocie. Człowiek to nie tylko bios - instynkty 
zwierzęce, ale także kultura. W sytuacji głodu w pełni odkrywa-
my poziom naszego człowieczeństwa, ponieważ to w sytuacjach 
granicznych istnieje pokusa, aby zdobyć coś do jedzenia, nie 
zważając na innych ludzi. W sytuacjach tych, chcąc zaspokoić 
własny głód, zapominamy o innych, zawłaszczamy sobie w spo-
sób egoistyczny dobra konieczne do przeżycia. Spożywanie jest 
aktem, które prowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem i z innymi 
ludźmi. Nieprzypadkowo Eucharystia w najdoskonalszy sposób 
wskazuje na istniejący związek między Bogiem i człowiekiem, 
jest magisterium życia chrześcijańskiego. Człowieczeństwo to 
nie zwyczajne zaspokajanie głodu, ale jedzenie wraz z inny-
mi. Chlebem, który jako jedyny potrafi w pełni zaspokoić głód 
człowieka, to chleb spożywany we wspólnocie. Chleb oznacza 
pracę i jest dziełem wielu ludzi. Chleb otrzymujemy i chlebem 
obdarowujemy. Nie jest przypadkiem, że według ewangeliczne-
go opisu sądu ostatecznego cała nasza wieczność zależeć będzie 
od najbardziej zwyczajnych, ludzkich czynności: jeść i dać in-
nym jeść, pić i dać innym pić, przyodziać się i odziać innych, 
mieszkać i przyjąć innych do swojego domu (por. Mt 25,31-
46). Spożywanie pokarmu odnosi się także do naszej relacji do 
Boga, ponieważ to właśnie do Boga kierujemy słowa modlitwy: 
«Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj» (Mt 6,11).

Każdego dnia prosimy Boga o chleb i od Niego go otrzymuje-
my. Jest to dokładne przeciwieństwo rozkazywaniu kamieniom, 
aby stały się chlebem. Możemy także odczytać pierwszą pokusę
w wymiarze politycznym: Jezus jest kuszony, aby przemienić 
kamienie w chleb, nie tylko celem zaspokojenia własnego głodu, 
ale także jako możliwość uczynienia cudu dla dobra ludzkości. 
Jeśli On prawdziwie jest Zbawicielem to bez trudu, w sposób 
natychmiastowy i powszechny, będzie mógł rozwiązać problem 
głodu na ziemi. Jeśli On jest Synem Bożym, będzie mógł wyko-
rzystać moc Bożą celem uczynienia gestu, który przekona ludzi 
do tego, że On jest ostatecznym Wyzwolicielem! Diabeł zachę-
ca do tego samego, co będzie chciał uczynić tłum po cudow-
nym rozmnożeniu chleba (por. J 6,15). Pragnącemu obwołać go 
królem tłumowi Jezus mówi: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dla-
tego że jedliście chleb do syta». Fiodor Dostojewski w Legen-
dzie o wielkim inkwizytorze przywołuje tę pokusę: «Widzisz te 
kamienie na bezludnej i rozpalonej pustyni? Zamień je w chleb 
i ludzkość pójdzie za tobą jak pokorne i posłuszne stado, lękając 
się jedynie o to, abyś nie cofnął swej ręki i nie zabrał im chleba». 
Dając chleb głodnym, Jezus bardzo łatwo mógłby zostać roz-
poznany jako Pan; pogwałciłby jednak ludzkie sumienia i Jego 
królestwo przekształciłoby się w formę dyktatury zniewalającej 
wolność człowieka. I byłoby to prawdziwe dzieło szatańskie! 
Dlatego też Jezus zdecydowanie odpowiada szatanowi: «Na-
pisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 
słowem, które pochodzi z ust Bożych”» (Mt 4,4). Jezus wska-
zuje na Boga swego Ojca i na to, co wyszło z jego ust i znaj-
duje się w Prawie Mojżeszowym (Pwt 8,3). Wobec tej pierw-
szej pokusy moglibyśmy zapytać się, czego szukamy u Boga. 
Pragniemy, aby udzielił nam jakiś nadzwyczajnych darów i 
mocy? Pragniemy znaków potwierdzających Boską moc tak jak 
poganie? Lub też przyjmujemy Słowo Boże, które dla nas jest 
prawdziwym życiem? «Wówczas powiódł Go w górę, pokazał 
Mu wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego diabeł: „Tobie 
dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane
i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 
pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Na-
pisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”». (Łk 4,5-8) Kuszenie Jezusa, Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem, przechodzi teraz na wyższy 
poziom człowieczeństwa. Diabeł prowadzi Jezusa „ku górze”. 
Od żołądka przechodzi się do psyche, od cielesności do myśli. 
Diabeł obiecuje nam wszechmoc, ułudę bycia Bogiem. Zapra-
sza nas, abyśmy oderwali nasze stopy od ziemi. Mateusz napi-
sze wprost «wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę» (Mt 4,8). 
Pokusa ta obejmuje całą sferę psychiki ludzkiej, z marzeniami
i wyobrażeniami, które wykraczają poza granice czasu («w jednej 
chwili») i rzeczywiste możliwości posiadania («wszystko będzie 
twoje»): jest to pokusa “wszystko i natychmiast”. Jeśli pierwsza 
pokusa dotyczyła smaku, tutaj mamy do czynienia ze wzrokiem: 
od głodu ust przechodzi się do głodu oczu. Diabeł ukierunko-
wuje wzrok Jezusa, podobnie jak wąż sprawił, że kobieta «zo-
baczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia» (Rdz 3,6)
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 Możemy odczytać tą pokusę także jako pragnienie posiada-
nia dóbr celem czynienia dobra - pokusa obecna w Kościele. 
Przecież to właśnie szatan ofiarowuje Jezusowi wszystkie króle-
stwa świata, aby ten mógł nimi swobodnie zarządzać jako Król
i Mesjasz; aby używał ich ku świętym celom. Wydawałoby się, 
że jest to coś dobrego. Jednakże Jezus, akceptując to rozwiąza-
nie, przekreśliłby historię jako drogę wymagającą wyrzeczeń, 
zanegowałby krzyż. Stałby się Panem, ale według logiki szata-
na, a nie według projektu Ojca. Logika Ojca wskazuje na Tego, 
który «będąc bogatym, stał się ubogim» (por. 2Kor 8,9); który 
«istniejąc w postaci Bożej, ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi» (por. Fil 2,6-8). «Zawiódł Go też do Jerozolimy, 
postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napi-
sane: Aniołom swoim da rozkaz, żeby cię strzegli i na rękach 
nosić cię będą...”. Lecz Jezus mu odparł: “Powiedziano: Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». (Łk 4,9-
12) Diabeł sugeruje, aby Jezus ostatecznie uporał się z tym, co 
stanowi o naszej naturze: aby rozprawił się ze śmiercią. Spaść
w dół znaczy zabić się, ale - mówi szatan - jeśli Jezus jako Syn 
Boży rzuci się, to nie doświadczy śmierci, gdyż według słów 
Psalmu, sami aniołowie przybędą z nieba, aby uchronić Go 
przed upadkiem. Byłby to prawdziwy cud, który wprowadził-
by w zdumienie i przekonałby ostatecznie wszystkich ludzi. 
Ponadto, jeśli Bóg przyjdzie z pomocą Jezusowi, to także i on
w sposób nadzwyczajny uzyska potwierdzenie tego, że Bóg jest 
rzeczywiście jego Ojcem... Ostatnią pokusą Syna Bożego jest 
ta, którą doświadczyli Izraelici na pustyni «Czy Pan jest rze-
czywiście wśród nas, czy też nie?» (Wj 17,7). Naród wybrany 
wyszedł z Egiptu, przeszedł przez morze suchą stopą, ale na 
pustyni od razu przychodzą wątpliwości: wątpi słowom Boga, 
nie do końca jest przekonany o Jego obecności i nie w pełni 
wierzy w Jego miłość. Jezus świadomie wybiera drogę zgorsze-
nia i słabość krzyża. Jezus nie wychodzi poza granice własnej 
cielesności i nie naciąga słów Pisma celem samopotwierdzenia 
się. Wręcz przeciwnie, oddaje się w bezwarunkowym akcie po-
słuszeństwa Ojcu, strzegąc w pełni własnego człowieczeństwa.

Z wysokości własnego ego Jezus widzi wszystkie królestwa 
świata, dostrzega możliwość posiadania wszystkiego i zdoby-
cia tego w jednej chwili. Jest to pokusa realizacji powołania 
mesjańskiego poprzez władzę. Jezus dostrzega jednak ułudę w 
takim sposobie rozprzestrzeniania się Królestwa: diabeł oferuje 
mu zanegowanie czasu, historii, dokonanie przeskoku nad dzie-
jami ludzkości. Chęć zdobycia władzy nad czasem jest pokusą
w życiu każdego z nas: nie potrafimy czekać, nie zgadzamy się
z teraźniejszością, koncentrujemy się na przeszłości lub przy-
szłości, chcielibyśmy, aby czas był bez końca. Jezusowi także 
szatan proponuje obejść historię: nie iść w kierunku Jerozoli-
my, lecz natychmiast zobaczyć sukces i zwycięstwo. Byłoby 
to przecież natychmiastowe zrealizowanie obietnicy danej Mu 
przez Ojca. Przecież Mesjasz ma być Królem ludzkości ogłoszo-
nym przez wszystkich ludzi. Jego królestwo ma rozciągać się na 
wszystkie ludy i narody. Ma to być królestwo bez granic. Diabel-
ska pokusa uderza w sam środek Bożej obietnicy: wszystko to, 
co ma się stać, spełni się, jeśli tylko oddasz mi pokłon. Diabeł, 
tak jak każdy idol, domaga się tylko tego, abyśmy go adorowa-
li... A idol to nic innego jak nasze własne ego, nasz narcyzm, 
nasza próżność. Szukamy własnej chwały i samemu sobie pra-
gniemy oddać cześć. Czyżby i nie w tym kierunku szły wszelkie 
próby intronizacji Jezusa jako Króla? Czego szukamy: chwały 
Boga czy własnego ja? Stwierdzenie diabła jest niepokojące: 
«bo mnie wszystkie są poddane i mogę je dać, komu zechcę». 
Czyżby więc szatan miał władzę nad bogactwem? I tak, i nie. 
Bez wątpienia bogactwa i władza mogą zniewolić człowieka, są 
przyczyną śmierci wielu istnień ludzkich. I w tym sensie szatan 
jest «księciem tego świata».  Z drugiej strony jednak «do Pana 
należy ziemia i to, co ją napełnia» (por. Ps 24,1).  Od człowieka 
więc ostatecznie zależy wybór, czy podda się pod władzę szata-
na, egoistycznie używając dóbr, czy też będzie wykorzystywał je 
jako narzędzi celem budowania wspólnoty między ludźmi,uzna-
jąc dobra jako Boży dar. Jezus odpowiada szatanowi, cytując sło-
wa z księgi Powtórzonego Prawa: «Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył» (Pwt 6,13).



Tytus wandas: Kiedyś przeczytałem nagłówek jednej z bar-
dziej poczytnych gazet i znalazłem na niej napis: Ojciec Józef 
witko - uzdrowiciel. Określenie Ojca w ten sposób nie jest zbyt 
adekwatne, mniemam. w ogóle różnie Ojca ludzie nazywają, 
jedni świętym, inni charyzmatykiem, szarlatanem, opętanym. 
wielu jednak przecież nie zna Ojca osobiście. żebyśmy lepiej 
mogli Ojca poznać czy mógłby Ojciec odpowiedzieć nam na py-
tanie: Kim Ojciec jest?

o. Józef witko: Kim jestem? Ciekawe pytanie. Przede wszystkim 
jestem zakonnikiem i kapłanem. Kim jestem? Jestem tym, który 
stara się wypełnić polecenie Jezusa: Uzdrawiajcie chorych i mów-
cie im: Przybliżyło się do was Królestwo niebieskie. Kim jeszcze 
jestem? Jestem wierzącym, o których Jezusa powiedział: „Te zaś 
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe du-
chy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą 
do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 
chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.” (Mk 16,17-18).

T: Kiedy odkrył Ojciec dar uzdrawiania czy uwalniania ludzi 
od złych duchów/dolegliwości?

Jw: Najprościej mówiąc wówczas, kiedy zacząłem modlić się za 
ludzi chorych, utrudzonych, umęczonych życiem. Na początku 
mojej posługi, jakieś 16-17 lat temu, kiedy już zacząłem modlić 
się za chorych, przyszła do mnie matka chłopca i prosiła mnie, 
abym z nią poszedł do jej domu i pomodlił się nad jej synem. Jej 
syn miał dopiero siedem miesięcy. Urodził się z dziurą na sercu
o wielkości 7,5 mm. Lekarze przygotowywali to dziecko do ope-
racji. Kiedy przyszedłem do jej domu, od razu zacząłem modlitwę. 

Modliłem się około jednej minuty w językach. W czasie modlitwy 
dziecko zaczęło płakać. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, dziś już 
wiem, Pan Bóg począł uzdrawiać to małe dziecko. Po modlitwie, 
kiedy rodzice pojechali do szpitala w Prokocimiu na kolejną wizytę 
przygotowującą do operacji, wówczas jeden z lekarzy prowadzących 
bardzo mocno poruszony tym, co zobaczył po badaniach, powie-
dział: Nie wiem, jak to się stało, ale operacja nie będzie potrzebna.
Proszę państwa dziura na serduszku waszego synka zmalała do 
wielkości 1,5 mm. To była niesamowita dobra nowina. Kiedy ro-
dzice wrócili do domu, matka przyniosła swojego syna do klasz-
toru, gdzie przebywałem i poprosiła, abym  znów się pomodlił. 
Po tej drugiej modlitwie, jak się później okazało, dziura na ser-
cu tego chłopca całkowicie zniknęła. Lekarz powiedział wów-
czas: 25 lat pracuję w tym zawodzie i ani nie widziałem na wła-
sne oczy, ani też nie słyszałem, aby dziura na sercu mogła tak po 
prostu sama zniknąć. To był początek świadectw o mocy Boga, 
która działa wówczas, gdy się modlę o uzdrowienie i uwolnienie.

T: O ile się nie mylę, to kończył Ojciec prywatne liceum Ojców 
Franciszkanów w wieliczce, jedna z bardziej szanowanych na-
uczycielek, gdy opowiadała o Ojcu, mówiła nam, że był Ojciec 
świętym chłopcem, jej marzeniem było, żebyśmy byli choć tro-
chę do Ojca podobni, dlaczego? Co takiego szczególnego Ojciec 
robił, jaki był? Czy już wtedy pojawiały się jakieś znaki Ojca 
charyzmatu?

Jw: Nie. Byłem taki jak wszyscy inni. Zaś znaki mocy Bo-
żej pojawiły się wówczas, kiedy po prostu zacząłem się 
modlić za chorych. Jak dobrze pamiętam, było to do-
piero w 1996 r., dwa lata po święceniach kapłańskich. 

T: większość ludzi chyba nie zdaje sobie sprawy, jak ciężką 
Ojciec wykonuje pracę? Skąd ma Ojciec tyle siły?

Jw: Źródłem mojej siły jest Pan Bóg. Na pewno nie jest to ła-
twa posługa, tym bardziej, że w samochodzie dziennie spę-
dzam średnio około 6 godzin. Wymaga to dużo sił i rezygnacji 
z wielu, nawet dobrych rzeczy. Ale to, co zauważam, wieczor-
na Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie odnawia moje siły. 
Po Eucharystii czuję się tak, jakbym w ogóle nie był zmęczony. 

T: Każdy człowiek przez całe życie walczy z pokusami, ze złym 
duchem, który czeka i szuka najsłabszego punktu, żeby zaata-
kować. Jak Ojciec się przed nim broni i jak radzi nam się przed 
nim bronić? w ogóle jak wyobraża sobie Ojciec szatana?

Jw: Kiedyś Pan dał mi taki oto sen. Przygotowując konferencję, 
zobaczyłem w pewnym momencie na ekranie komputera węża, 
który leżał na pustynnym piasku. Nagle wąż odwraca swoją 
paszczę w moim kierunku, a jego paszcza urasta do ogromnych 
rozmiarów. Z jego paszczy zaś wydobył się przeraźliwy ryk. Po 
czym paszcza węża odwraca się w kierunku pustyni i znów po-
wraca do normalnych rozmiarów.  Ja zaś usłyszałem głos: „Zo-
bacz, on tylko tyle może.” Wierzę, że był to proroczy sen. Szatan 
tak na prawdę nic nie może, kiedy jesteśmy złączeni z Jezusem. 



Najlepszą obroną przed złem jest życie w łasce uświęcającej, co-
dzienna modlitwa, lektura Pisma świętego, dobre uczynki speł-
niane z miłością Boga i bliźniego. Jak sobie wyobrażam sza-
tana?  Nie muszę go sobie wyobrażać, a nawet nie chcę, gdyż 
spotkanie z nim nie należy do przyjemnych. Na pewno jego wi-
dok jest straszny, przerażający, napełniający serce ogromnym 
lękiem. Gdyby nie Pan Bóg, człowiek umarłby z przerażenia. 

T: Czy może spotkał go Ojciec w innej formie niż większość
z nas (tzn. w formie kuszeń, złych podszeptów)?

Jw: Tak. Miałem kilka takich sytuacji podczas egzorcyzmów,
w których brałem udział, w czasie rekolekcji oraz Mszy św.
z modlitwą o uzdrowienie, kiedy zło bardzo mocno manifestowało 
swoją obecność przez ogromną siłę i głośne krzyki, a raczej ryki. 
Wygląd osoby opętanej nie należał wówczas do przyjemnych. Kie-
dyś modliłem się w językach wraz z egzorcystą nad osobą opętaną. 
Nagle demon zwrócił się do mnie ze słowami: „Jak przestaniesz 
się modlić, to dam ci samochód i będziesz miał wyremontowany 
duchowy szpital w Pińczowie.” Innym zaś razem w czasie eg-
zorcyzmów osoba opętana odwróciła głowę w moją stronę i po-
wiedziała zwierzęcym głosem: „Widzę ciebie”. Było to dla mnie 
bardzo mocne i przerażające doświadczenie, zwłaszcza kiedy 
zobaczyłem jego oczy. Były one na prawdę bardzo przerażające.

T: Jak go Ojciec widzi/wyobraża sobie?

Jw: Szczerze mówiąc, nie chcę o nim myśleć, a tym bardziej go 
sobie wyobrażać. Jest straszny i bardzo  niebezpieczny. Dziękuję 
Panu Bogu za to, że mnie przed nim chroni. Życzę takiej ochrony 
każdemu. 

T: Gdzie najczęściej atakuje? i jak go rozpoznać? na co zwra-
cać uwagę?

Jw: Człowiek, jak pisze św. Paweł, to duch, dusza i ciało. (1Tes 
5,23). Demony nie mają bezpośredniego dostępu do wyższych 
władz duszy, jakimi są: intelekt i wola, dzięki którym człowiek 
może zjednoczyć się z Bogiem. Mogą jednak wpływać na nie
z pośrednictwem zmysłowości, oddziałując na pamięć, wyobraźnię,
a przede wszystkim na uczuciowość, do której mogą przenikać, któ-
rą mogą zdeprawować, a nawet opanować w całości, bądź częścio-
wo. Mogą poza tym zamieszkiwać w ciele człowieka. Mogą wywo-
łać one w ludziach (i w ich otoczeniu) znaczne szkody (wrogość, 
spory, niezrozumienie, itd.). Najbardziej oczywiste znaki świadczą-
ce o wpływie demonów na człowieka mogą zostać sprowadzone 
do trzech zasadniczych, w zależności od tego czy odnoszą się do:

Głowy - ustawiczne lub częste migreny, stan bezsenności, kosz-
mary, lęki nocne, nadmierne zmęczenie po obudzeniu, niechęć 
do czegokolwiek, nieuzasadniony smutek, stany lękowe, itd.; żo-
łądka - wzdęcia, ociężałość, anoreksja lub bulimia, bezskuteczne 
usiłowanie zwracania pokarmów czy zwracanie pod postacią białej 
piany;  Awersja do sacrum - trudności albo niemożność modlenia 
się; zmęczenie, senność, nawracające ziewanie w czasie modlitwy; 
odczuwanie przykrości przy znajdowaniu się w miejscu świętym, 
modlenia w takich miejscach. Warto również zwrócić uwagę: Na 
emocje - niepokój, depresja, złość, nienawiść, lęk, obsesje, za-
zdrość, smutek, poczucie izolacji i inne objawy niepokoju, które 
nagle się pojawiają i okresowo powtarzają, a nawet mogą trwać 
przez dłuższy czas.  Na stany ducha - zamęt, brak zdecydowania, 
utrata pamięci, wątpliwości, trudności w koncentracji, na przykład 
w czasie nauki czy podczas egzaminów. Na sposób wysławia-
nia się - bluźnierstwa, nieustanne krytykowanie, wyśmiewanie, 
plotkarstwo, gadulstwo, kłamstwa, niedyskrecja, itd. Na szóste i 
dziewiąte przykazanie (Wj 20,14 i 17) czyli nieczystość pod każ-
dą postacią, a zwłaszcza tą przeciw naturze Na różnego rodzaju 
uzależnienia - tytoń, alkohol, narkotyki, lekomania. Na problemy 
zdrowotne - bardzo często lekarze mają trudności w postawieniu 
diagnozy a lekarstwa nie doprowadzają do poprawy lub wywołu-
ją często katastrofalne skutki uboczne. Należy zauważyć, że wie-
le chorób jest skutkiem działania duchów nieczystych, natomiast 
wszystkie choroby mogą z ich powodu ulec zaostrzeniu. Dlatego 
istnieje bardzo ścisły związek między uwolnieniem a uzdrowie-
niem (Łk 13,11). Na pojawiające się problemy z plecami - cho-
roby pleców, kręgosłupa są często znakiem tego, że działa tu duch 
nieczysty (warto zauważyć, że 99% czarów ma na celu wywołanie 
cierpień i chorób).  Na dziwne wypadki - tych, których następ-
stwo ma często w sobie coś zadziwiającego. Na pracę i źródła 
utrzymania - kiedy coś zaczyna szwankować w tych obszarach.

T: większość ludzi dziś wpada raczej w niewolę złego ducha 
nieświadomie, ale zdarzają się przypadki „paktów” czy głupot 
wyprawianych w dzieciństwie związanych np. z wywoływaniem 
duchów, przywoływaniem deszczu itp. jakie może rodzić to kon-
sekwencje. Jeżeli ktoś robił kiedyś coś podobnego, co powinien 
teraz zrobić?

Jw: Takie praktyki są bardzo niebezpieczne. Mogą prowadzić do 
silnych zniewoleń a nawet do opętania. Jeżeli ktoś zajmował się 
nimi lub brał w nich udział, nawet nieświadomie, musi jak najszyb-
ciej ich się wyrzec i je wyznać w Sakramencie Pokuty, a Pana Boga 
za nie przeprosić. Jeżeli są już jakieś niepokojące objawy, np: lęki, 
problemy z modlitwą, rozdrażnienie, smutek, itp. to wówczas trzeba 
poprosić kapłana o modlitwę o uwolnienie.

T: A co w przypadku nieświadomie zniewolonych, jak im to 
uświadomić, jak pomóc?
Jw: Jeżeli słowem nic się nie wskóra, to pozostaje jedynie mo-
dlitwa. Trzeba modlić się i wzywać Bożego miłosierdzia dla nich. 
Modlitwa ma ogromną moc. Trzeba mocno ufać Panu Bogu, że 
w pewnym momencie udzieli łaski opamiętania i nawrócenia.

T: Jakby Ojciec miał wymienić tak w pigułce 5 rzeczy, których 
warto przestrzegać, aby być bliżej Pana Boga? Aby żyć tak jak 
On chce?
Jw: Po pierwsze modlitwa, po drugie życie sakramentalne, po trzecie 
codzienna lektura Pisma świętego, dalej wierność swemu powołaniu 
oraz miłość względem bliźnich połączona z  dobrymi uczynkami. 



Jak rozpoznać zagrożenie?
Biblia przestrzega przed tym, co jest złe, jak matka dzieci, by nie zrobiły sobie krzywdy. Podobnie uświadamiać chcemy wier-
nych i mówimy o zagrożeniach. Czasami ludzie to lekceważą. Tak było w historii Izraela. Kiedy Izraelici wchodzili do Ziemi 
obiecanej, napotykali miasta pogańskie przesiąknięte złem. Prawdopodobnie oddawano tam cześć demonom. Stąd takie miasta 
„obkładano klątwą”. Oznaczało to, że trzeba było tam wszystko zniszczyć. Lecz król Saul zrobił to po swojemu. Zabrał zwie-
rzęta, tłumacząc, że złoży je na ofiarę. Kiedy dowiedział się o tym prorok Samuel, zwrócił się do króla: Czyż milsze są dla Pana 
całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu 
baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa” (Pierwsza Księga Samuela 15,22-23).

Jak przekonać naszych wiernych, że zwracanie się do obcych religii jest bałwochwalstwem?
Na ostatniej Wieczerzy Pan Jezus mówił o zesłaniu Ducha Świętego, który „przekona świat o grzechu” (Ewangelia wg św. 
Jana 16,8). Wielu ludzi nie czuje, że coś złego robi, kiedy interesuje się satanizmem, na przykład słucha muzyki demonicz-
nej. Ludzie bezmyślnie sobie nawzajem złorzeczą, w gniewie obrzucają się obelgami i nie zdają sobie sprawy, że źle robią. 
Dziś ludzie w Europie interesują się buddyzmem i innymi religiami. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że robi źle, kiedy zwraca 
się do wróżki, albo zajmuje się bioenergoterapią, ćwiczy jogę, czy zajmuje się jakimiś innymi praktykami pogańskimi po-
chodzącymi z hinduizmu, buddyzmu, szamanów afrykańskich, wierzeń Celtów, Germanów, Egipcjan, Majów, itd. Podobnie 
niektórzy nie czują tego, że na przykład aborcja jest czymś złym. Tak samo pycha, zazdrość, zawziętość, chciwość to dla 
niektórych coś normalnego. Podobnie kierowanie się żądzami zmysłów i pożądliwością (np. hazard, narkotyki, alkohol). Nie-
kiedy dopiero po jakimś bolesnym doświadczeniu niektórzy przekonują się, że to nie daje zaspokojenia, to pozór szczęścia.

Jak rozpoznać „ciężki przypadek”?
Zaczynamy wspólną modlitwę, a osoba zniewolona „się wyłącza” i nie potrafi się z nami modlić, nie jest w stanie przeczytać frag-
mentu Pisma Świętego, pojawia się u niej nienawiść do Boga, złość, agresja, uporczywy smutek, choroby i dolegliwości, których 
nie da się medycznie zdiagnozować, itd. Najlepiej wtedy poszukać pomocy księdza. Trzeba przyprowadzać kogoś takiego na na-
bożeństwa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Drogą do uzdrowienia jest codzienna Eucharystia. Skuteczną pomocą są sakra-
mentalia. Do nich możemy zaliczyć np. wodę święconą. To także pobłogosławione przedmioty, takie jak medaliki, różańce, krzyże, 
świece, itd. Jeśli to nie wystarcza, trzeba znaleźć księdza w swojej diecezji, który ma pozwolenie na odprawianie egzorcyzmów.

Co mogą robić bliscy dla tych, którzy się zagubili?
Najbezpieczniej ofiarować Eucharystię, przyjmować Komunię świętą za taką osobę. Ci którzy się nawrócili, zazwy-
czaj czują konsekwencje dawnego życia. Podejmują walkę wyjścia z niewoli zła. Modlitwa nie przychodzi im łatwo. 
Muszą wkładać dużo wysiłku. Bliscy mogą w tym pomóc, modląc się „razem z” taką osobą, czyli pozwolić, aby znie-
wolony prowadził wspólną modlitwę (np. modlitwa Psalmami, Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, litanie i no-
wenny). Najważniejsze na modlitwie jest serce. Bóg pragnie serc gorących. Trzeba otworzyć swoje serce i zaufać, czyli 
stanąć przed Bogiem w prawdzie, bez udawania. Bóg nas miłuje w sposób niewyobrażalny. Chodzi o spotkanie dwóch 
miłujących serc: Boga i człowieka. Trzeba, by nasze serce stawało się podobne do Serca Jezusa, które jest miłują-
ce, ciche i pokorne. Wtedy dojdzie do spotkania i już nie będzie potrzeby używania słów. Wystarczy zanurzyć się w Bo-
żej Miłości i trwać. Bogu ofiarować siebie i wszystko, co do nas należy. Nie mamy nic cenniejszego nad miłość Boga.

Zachęcam do wzięcia udziału w rekolekcjach. Są różne tematy, w zależności od problemu, który dotyka: „Wyjście z niewoli 
zła”, „Obciążenia pokoleniowe”, „Błogosławcie a nie złorzeczcie”, „Przebaczenie drogą do uzdrowienia” i inne. W progra-
mie jest modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie. Głoszone jest tam Boże Słowo i prowadzona jest modlitwa wstawiennicza. 
Nikt nie wraca stamtąd nieubogacony.
więcej informacji o rekolekcjach jest na naszej stronie internetowej:www.se.neteasy.pl

Czym są zagrożenia duchowe?
Zagrożeniem duchowym dla chrześcijan jest przede wszystkim życie bez 
Boga, czyli życie po swojemu. W Starym Testamencie można znaleźć wie-
le przestróg. Na przykład 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Tam 
wyraźnie zostało powiedziane. Kiedy człowiek będzie słuchał Boga i prze-
strzegał przykazań, będzie szczęśliwy, będzie mu się dobrze wiodło w ży-
ciu. Jeśli natomiast odwróci się od Boga i będzie żył po swojemu, spotka 
go nieszczęście, będzie cierpiał. Dziś mówi się o obciążeniach pokolenio-
wych. Dzieci ponoszą skutki złego zachowania rodziców. Grzechu nie ma, 
ale są skutki. Na przykład ojciec alkoholik. Jego dzieci mają „syndrom al-
koholika”. Gdyby ludzie w swoim postępowaniu kierowali się miłością, 
serc swoich nie poraniliby. Kiedy natomiast nie da się od tego ustrzec
i serce pokaleczone zostanie słowami, uzdrowieniem jest przebaczenie.

o. Pacyfik IWASZKO OFM



 Zastanawiając się nad istnieniem zła i nad jego oddziaływaniem na ludzi, dostrzegam bezsens czy-
nienia tego, co złe. Wydaje się, że tylko dobro i to, co jest dobre, ma sens trwania. Można by zapytać: Czy czło-
wiek może być szczęśliwy, czyniąc zło? Możemy to rozważać na różnych płaszczyznach. Popatrzmy na to
z perspektywy wiary. Osoba wierząca w Zmartwychwstanie Jezusa wierzy, że zło mocą Boga, który jest dobry, zo-
stało już pokonane. A skoro tak, to widać jeszcze wyraźniej, że zło, jak mówi autor natchniony, “weszło na świat 
przez zawiść diabła” (Mdr 2,24) i nie ma żadnej sensownej perspektywy. Czy w ogóle w złu jest jakieś piękno? Nie, 
raczej nieszczęście i śmierć. Zło rodzi śmierć, a dobro - życie i szczęście. Czytając Księgę Rodzaju, natrafiamy już 
na jej początku na mechanizm działania zła. Za każdym razem człowiek łudzi się, że wybierając coś złego, na dnie 
tego zła spotka dobro i dzięki czynieniu zła będzie szczęśliwy. Czyniąc zło, ciągle napotyka tę samą sytuację, do-
świadczając smutku i tego, że coś traci, że coś w nim umiera. Wtedy dochodzi do wniosku, że popełnione zło nie 
dało mu szczęścia. Ta historia wyborów człowieka ciągle się powtarza. Szatan nie chce żadnego szczęścia człowie-
ka, a tylko jego nieszczęścia, jakie przeżywa on sam. Człowiek, otwierając się na zło i czyniąc je, staje się smutny
i coraz bardziej nieszczęśliwy. Stąd, patrząc na zło, które przynosi człowiekowi cierpienie, trzeba stwierdzić, że czy-
nienie zła jest bezsensowne. Przecież każdy człowiek dąży do szczęścia i chce być szczęśliwy. Szczęścia jednak, nie 
można osiągnąć w oparciu o zło. Zło nie ma więc żadnej sensownej perspektywy. Najpierw dlatego, bo już zostało 
zwyciężone przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Po drugie dlatego, że „Tylko Bóg jest dobry” 
(Mk 10,18) – jak mówi Pan Jezus, stąd szczęścia doświadcza się w czynieniu dobra i życiu w miłości. To miłość ro-
dzi życie i sens istnienia. Dlatego miłość będzie trwała wiecznie. Na końcu czasów zwycięstwo w Jezusie w pełni 
ukarze się „oczom” i ci, co uwierzyli Dobremu Bogu, przyjmując Jego miłość będą szczęśliwymi bez końca. Tylko 
dobro ma przyszłość, bo jego sens jest w Bogu. I to Bóg jest gwarantem i sensem istnienia dobra. Stąd potrzeba, 
aby odnawiać w sobie łaskę Boga i żyć Jego miłością. Nosić w sobie łaskę Boga i przez nią działać i czynić do-
bro. Czyniąc zaś dobro, doświadcza się bliskości Boga i już tu na ziemi przeżywa szczęście bycia dzieckiem Boga.

Czy zło ma jakąkolwiek przyszłość?
o. Grzegorz CHOMIUK OFM

o. Ariel KrzywdA OFM
 Temat pokusy w życiu małżeńskim, to temat, któremu można by poświęcić cały numer FBI albo całkiem po-
kaźną pozycję książkową. Nie mam więc nawet aspiracji by go wyczerpać, a chcę jedynie zasygnalizować niektóre jego 
aspekty. Bo życie mężczyzny i kobiety naszpikowane jest sytuacjami, w których pokusy atakują człowieka z różnych 
stron rzeczywistości w której przychodzi mu żyć. Zresztą jeden z ważnych elementów kultury w której żyjemy - he-
donizm, a więc dążenie do osiągnięcia przyjemności jako głównego celu w życiu, do tego często tanim kosztem i jak 
najszybciej są świetnym polem dla ich działania. Pierwszym zagrożeniem i pokusą, która uderza w związek małżeński 
jest wyrzucenie z niego Pana Boga. Budowanie wspólnego szczęścia bez Jego obecności poprzez wspólne życie bez 
zobowiązań czy też związki niesakramentalne (bez prawnej przeszkody do ich zawarcia). O drugiej poważnej pokusie 
śpiewała Kasia Klich w refrenie popularnej piosenki „Znów się zepsułeś i wiem co zrobię zamienię ciebie na lepszy 
model” to pokusa traktowania drugiej osoby jak przedmiot, którym mogę się bawić, albo po prostu mogę go wymienić 
gdy rozpakowany okazał się nie spełniać moich oczekiwań. A to przecież dość popularny model życia serwowanego 
nam poprzez seriale, czy biografie osób z tabloidów. Trzecia, to grupa pokus, które dzieją się wewnątrz małżeństwa, ta-
kich jak brak dialogu o uczuciach , potrzebach, emocjonalnych i niepokojach, zniewolenie lub lekceważenie małżonka, 
pracoholizm, nieroztropne relacje z innymi osobami, które mogą stać się zagrożeniem, znużenie sobą, niechęć itp. Jeśli 
weżniemy jeszcze pod uwagę zwykły egoizm, czy zdobycze cywilizacyjne takie jak choćby Internet, nie mówiąc już 
o używkach, to przestrzeń pokus jest dość okazała. Stąd tak ważną jest świadomość łaski sakramentalnej, która wpro-
wadza Boga w życie małżonków. Boga, który nie tylko umacnia i uświęca ich miłość i wierność, ale jest gotów o nich 
powalczyć w razie potrzeby. Wiem również z pracy duszpasterskiej jak ważną treść wnosi w życie małżonków troska
o rozwój własnej duchowości małżeńskiej i życie sakramentalne. To niezawodny pancerz do walki z pokusami, które były 
są i będą zagrożeniem dla czystej i pięknej miłości mężczyzny i kobiety tworzących sakramentalny związek małżeński.

By wygrać szczęście trzeba walczyć



WOBEC „ZŁEGO” CZŁOWIEKA
Jan Galarowicz

imiona zła
 Arystoteles napisał: „Byt na wiele sposobów pojawia 
się w pełnym blasku”. To samo można powiedzieć o dobru i złu. 
Najczęściej – za Leibnizem – rozróżnia się: zło metafizyczne 
– niedoskonałość, ułomność bytów, fizyczne – cierpienie i mo-
ralne. Paul Ricoeur złu zadanemu (moralnemu) przeciwstawia 
zło doznane (cierpienie). Nawiązując do tych ujęć, przedstawię 
nieco bogatszą typologię zła. Istnieje, oczywiście, zło metafi-
zyczne polegające na niedoskonałości bytu lub braku w bycie. 
Od tej formy zła należy odróżnić zło ontyczne – jego istotą jest 
deformacja bytu, np. brak rąk u narodzonych dzieci. Nikt nie 
ma wątpliwości, że istnieje zło doznawane, przeżywane – cier-
pienie. Całkiem inny charakter ma zło zadane, wyrządzone. Ma 
ono dwie postaci. Może ono być dokonane z premedytacją –
w sposób świadomy i wolny; jest to zło moralne. Bardzo wiele 
zła na świecie wynika z faktu, że czyniąc zło, człowiek nie wie, 
co robi. Jest to zło zadane pozamoralne. I wreszcie istnieje zło 
– często przemilczane, na które zwrócił uwagę prof. Jacek Filek 
– zło związane z byciem biernym świadkiem zła zadawanego.

„zły” człowiek
 Szczególną sytuacją doświadczenia zła jest spotkanie 
ze „złym” człowiekiem czy obcowanie z nim. Ks. Józef Tischner 
pisze: „…doświadczenie <złego człowieka> jest nie tylko pew-
nym sposobem doświadczenia człowieka jako człowieka, lecz 
zarazem źródłowym doświadczeniem zła jako zła”. Doświad-
czenie „złego” człowieka nie jest problemem teoretycznym; to 
ważna część naszego życia – to jeden z wielkich problemów ży-
ciowych, egzystencjalnych i etycznych. „Zły” przywódca, prze-
łożony,  pacjent, uczeń,  sąsiad, przede wszystkim jednak „zły” 
domownik – mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka. „Zły” czło-
wiek jest zły, ponieważ znęca się nad podwładnymi, przeszkadza 
nauczycielowi, utrudnia terapię lekarzowi; jest zły, ponieważ za-
biera bezpieczeństwo, zadaje ból, rani, dokucza, poniża… W po-
dejściu do „złego” człowieka popełniane są zazwyczaj dwa fun-
damentalne błędy. Gdy zło wychodzące od niego dotyka mnie 
osobiście, mam skłonność do uznania go za istotę zdemoralizo-
waną. Zakładam jako oczywistość, że on wie, co robi. Przestrzeń 
publiczna, a zwłaszcza sfera polityczna, a w jeszcze większym 
stopniu Internet, dostarczają nam mnóstwa dowodów na to.
Z kolei pod wpływem psychologii i socjologii rozpowszech-
nia się obecnie całkiem inne nastawienie do „złego” człowie-
ka: „zły” jest agresywny, rani itd., ponieważ sam kiedyś został 
zraniony i pokrzywdzony. „Nie wiedzą, co czynią”. Nie chcąc 
wyrządzać zła, „zły” człowiek faktycznie je czyni. Jest więc
w istocie czysty, niewinny. Najwyżej zasługuje na współczucie. To 
prawda: bardzo często zło bierze się z niewiedzy lub ze słabości.

Istnieje jednak zło dokonywane z premedytacją. Niektórzy 
myśliciele zwracają uwagę na zjawisko delektowania się 
zadawaniem cierpienia. Osobom zdziwionym tym stwier-
dzeniem można postawić pytanie: czy nigdy nie zareagowa-
liście na dobro, powodzenie i szczęście drugiego człowie-
ka frustracją, a na jego potknięcia, wpadki, niepowodzenia
i nieszczęścia – radością? Tischner pisze: „…porażona od-
wetem i poddana fatalistycznej sile samoniszczenia świado-
mość niszczy również swe własne skierowanie na dobro. Jej 
celem staje się zło – zło jako własny interes, jako własna 
przyjemność, jako własna rozkosz”. A niemiecki filozof Ro-
bert Spaemann mówi: „Prawdziwe zło (…) zakłada jakąś fa-
scynację tym, co jest dokładnym przeciwieństwem odkupie-
nia. Poprzez destrukcję tego, co wcześniej było postrzegane 
jako ścieżka odkupienia, ludzie wznoszą się na inny poziom. 
Pojawia się wówczas nieprawdopodobne poczucie mocy. 
(…) Pojawia się nawet rodzaj demonicznego odkupienia”. 

niewłaściwe ustosunkowanie się do „złego” człowieka
 Mogę wobec „złego” człowieka zająć postawę obo-
jętną. Mogę udawać, że nie widzę problemu: przecież każ-
dy z nas rodzi jakieś zło, a inni są jeszcze gorsi od mojego 
krzywdziciela. Mogę również dokonać wyparcia tej bolesnej 
dla mnie sytuacji. Robią tak często dzieci „złych” rodziców, 
ponieważ nie mieści im się w głowie, że kochający rodzice 
mogą krzywdzić własne dzieci. Niektórym osobom żyjącym 
z trudnym człowiekiem wydaje się, że najlepszym rozwiąza-
niem jest odizolowanie się od niego poprzez wyrzucenie go 
z domu, umieszczenie go w domu starców itp. Czy jednak 
nie jest to forma ucieczki od odpowiedzialności za drugiego 
i przerzucanie jej na inne osoby czy instytucje? Z kolei inni 
ludzie stają się niewolnikami „złego” człowieka, cierpięt-
nikami, a nawet masochistami. Można również odnosić się 
do „złego” człowieka w sposób aktywny. Zachodzi tu wie-
le możliwości: bombardowanie go pretensjami, stosowanie 
wobec niego groźby, karanie go, oskarżanie go o wszelkie 
zło, które jest obecne w pokrzywdzonym, potępianie go, od-
wet, zemsta i nienawiść, a nawet sadyzm i okrucieństwo. 

Mądre bycie wobec trudnego człowieka
 A jaka jest właściwa, mądra postawa wobec „złe-
go”, trudnego człowieka? Odpowiadając na to pytanie, 
ograniczam się tylko – z powodu braku miejsca – do kilku 
uwag. Mimo że niekiedy arcytrudne, jest jednak możliwe 
i bardzo potrzebne: przebaczenie. Jest możliwe życie ze 
„złym” człowiekiem, pod warunkiem, że jest mocno trzy-
many w karbach, a żyjąca z nim osoba potrafi się bronić 
przed płynącym od niego złem. Można również pomagać 
mu w wyzwalaniu się ze zła, które powoduje krzywdzenie 
i ranienie innych, np. z jego własnego zranienia, alkoholi-
zmu itp. Warunkiem tego jest zrozumienie jego sytuacji
i życzliwość wobec niego. Należy „złego człowieka” prze-
konywać i zachęcać do terapii, resocjalizacji itp. Niekiedy 
jednak mądre bycie wobec trudnego człowieka polega na 
odizolowaniu się od niego, co nie jest tożsame z wyrze-
czeniem się go, potępianiem go, zapomnieniem o nim itp. 



Pycha w szatach
pobożności

 To była pokusa nad pokusami. Tak dosko-
nale zakamuflowana, że wydawała się znakiem od 
Boga, niesamowitym tchnieniem Ducha. Najpraw-
dziwszym cudem. A była pokusą tak skuteczną, że 
popełniłem grzech. Kto wie, chyba nawet był to 
grzech ciężki... A zaczęło się tak: z reguły miałem 
bardzo ambitne plany na Wielki Post, ale potem 
mało co wychodziło z tych zapowiedzi i obietnic 
składanych Bogu i sobie. Z kolei z tego powodu 
właściwie każdego roku byłem przed Wielkanocą 
sfrustrowany, rozczarowany samym sobą. Ale kil-
ka lat temu powiedziałem DOŚĆ. Tym razem musi 
się udać. Muszę udowodnić Bogu, że stać mnie 
na coś niezwykłego, ponadprzeciętnego. Że wy-
trwam w postanowieniu. I obiecałem, że każdego 
dnia między Środą Popielcową a Niedzielą Palmo-
wą będę uczestniczył we Mszy i przystępował do 
Komunii świętej. To wcale rzecz nie taka łatwa: od 
wielu lat dużo pracuję, czasem i po kilkanaście go-
dzin na dobę. Na dodatek często jeżdżę po Polsce 
i świecie. Ale wiecie, co? Zaczęły dziać się cuda,
a właściwie moim udziałem stały się wydarzenia, 
które za cuda uważałem. Na przykład jechałem do 
innego miasta, a tam służbowe spotkania przecią-
gały się niemiłosiernie. Nie miałem szans zdążyć 
na Mszę św., którą wyszukałem sobie w internecie. 
Cóż, już straciłem wszelką nadzieję... Jednak znowu 
się nie udało... A tymczasem po drodze na dworzec 
kolejowy mijałem kościół, w którym akurat – nie 
uwierzycie – ksiądz odprawiał Mszę św.  Na dodatek 
skończyła się na tyle szybko, żebym na kilkanaście 
sekund przed odjazdem zdążył wskoczyć do pociągu.

Byłem pewien, że Bóg mi sprzyja. W połowie 
Wielkiego Postu poszedłem do spowiedzi. Gdy 
wymieniłem wszystkie grzechy, postanowiłem na-
pomknąć księdzu o moim postanowieniu. O tym, 
jak świetnie mi idzie i jak Bóg mi błogosławi. 
Ale osłupiałem, gdy spowiednik – zamiast mnie 
pochwalić – powiedział twardo: „To, co robisz 
jest złe. Zwalniam Cię ze złożonego przyrzecze-
nia. Słyszysz? Masz natychmiast przestać!  Ży-
cie duchowe nie polega na tym, żeby coś sobie 
udowodnić”. Wybąkałem, że rozumiem, ale w 
głębi duszy pomyślałem: „Ale głupi ksiądz! Za-
miast jeszcze zdopingować, podcina człowiekowi 
skrzydła. Nie ma mowy, na pewno nie zrezygnuję
z mego postanowienia”. I... udało się. Każdego dnia 
od początku Wielkiego Postu aż po Niedzielę Pal-
mową uczestniczyłem we Mszy św. i przystępowa-
łem do Komunii.  Jaki byłem z siebie dumny! Ale 
potem – teraz już na pewno nie uwierzycie – przyszła 
Niedziela Zmartwychwstania, a ja do dziś nie wiem, 
co wtedy we mnie wstąpiło. Miałem dość łażenia 
do kościoła! Dość modlitwy, dość wszystkiego! Za 
żadne skarby nie chciałem iść na Mszę, nawet jeżeli
w grę wchodziła najważniejsza uroczystość w całym 
roku liturgicznym. I... nie poszedłem. Otrzeźwienie 
przyszło dopiero następnego dnia. Jednak ksiądz, 
którego w głębi duszy zwymyślałem od najgor-
szych – miał rację. Nie ma nic gorszego niż pycha. 
Matka wszystkich grzechów. A robi się już napraw-
dę groźnie, gdy pycha stroi się w szaty pobożności.

Marek zAJĄC 



Od pewnego czasu w niektórych dużych miastach Polski można zobaczyć ciekawy bilbord przedsta-
wiający młodych ludzi malujących chmurki na niebie. Obraz zatytułowany jest „Ateiści są boscy”.

Słowo „boski” w języku potocznym oznacza kogoś wspaniałego, otwartego, pięknego. Zrozumia-
łem od razu, że promotorzy tych bilbordowych haseł chcą powiedzieć, że ludzie niewierzący w ist-
nienie Boga są świetni pod wieloma względami, a może też właśnie dlatego tacy są, bo w Boga nie 
wierzą. Potem doczytałem w Internecie (wyborcza.pl) wyjaśnienie p. Doroty Wójcik, współautor-
ki tej akcji, że tak naprawdę to prowokacja, chcemy przez to powiedzieć, że jesteśmy zwyczajny-
mi ludźmi, którzy jak wszyscy mają swoje przywary. Zależy nam też na ociepleniu wizerunku ateistów 
(…) Na plakacie hasłu „Ateiści są boscy” towarzyszy malowanie nieba. Malujemy swoje własne nie-
bo na ziemi, w inne nie wierzymy. Rozumiem, że prowokujące ma być słowo „boski” użyte w ha-
śle, ponieważ pierwszy jego sens odnosi się do Boga, wtórny zaś, metaforyczny – do człowieka.
Ciekawe myśli przychodzą po tym, jak się głębiej nad tym zastanowić. Metafora polega m.in. na tym, 
by w tym, co niepodobne, znaleźć podobieństwa. I tu dochodzimy do tego, co podobne w tych dwóch 
różnych od siebie „światach”: wiary religijnej i ateizmu. Jak rzadko kiedy, tak w tym przypadku, wręcz 
genialnie udało się przedstawicielce ateistów wyłożyć w jednym zdaniu całe światopoglądowe dossier.

1. Boskość (ateiści są boscy). Wiadomą rzeczą jest, że człowiek, choć jest istotą ograniczoną, ma odnie-
sienia do nieskończoności. Ludzka myśl zawsze będzie patrzyła „w dal”, mimo że kondycja człowieka 
jest wpisana w granice „tu i teraz”. Człowiek zatem ma dwie możliwości: albo poszuka nieskończoności 
poza sobą (i wtedy znajdzie transcendentnego Boga), albo poszuka go w sobie (wtedy siebie uczyni „bo-
skim”).
2. Raj na ziemi (malujemy własne niebo na ziemi). Wypowiedź p. Doroty Wójcik, która niewątpliwie 
szczerze tłumaczy motywy ateistycznych reklamodawców, sama w sobie uwiarygodnia tezę, że człowiek, 
który nie wierzy w Boga, będzie budował sobie eden na ziemi.
3. Wiara w nieistnienie Boga (w inne [niebo] nie wierzymy). W tym przypadku znów język wypowiedzi 
przekazał być może więcej niż było zamierzone. Jest to nolens volens przyznanie się, że ateiści to nie są 
ludzie niewierzący. Wierzą we własny raj na ziemi i chcą do tej wary przyciągnąć innych. Skoro bowiem 
nie wierzą w inne niebo, to oznacza to, że wierzą w to niebo, które sami tworzą, a więc niebo bez Boga. 
Wierzą zatem, że Bóg nie istnieje.

Historia ostatnich stuleci pokazuje jednoznacznie, czym kończy się realizacja raju na ziemi: socjalizm, ko-
munizm, nazizm. Dziś dochodzą do głosu kolejne próby budowania wieży Babel, związane z ideą globalnej 
równości, bo ktoś chce uszczęśliwić całą ludzkość: np. liberalizm, eugenika, konsumpcjonizm, genderyzm.
Ateiści w tym swoim performensie nie są w ogóle oryginalni. Już bowiem autor starotestamentalny pokazał ideę 
boskości człowieka: „będziecie jako bogowie”. Okazała się ona zwykłym kłamstwem i ściągnęła lawinę zła.

Redaktor naczelny miesięcznika „Egzorcysta”

Artur Winiarczyk



Fabian: Co dla Pani jest największym duchowym złem, które może 
spotkać człowieka?

Krystyna Janda:  Nie wiem , trudno by mi było „wybrać”. Mam uczucie 
że jest tyle zła dookoła, że spotykamy się  każdego dania ze złem, słyszy-
my o nim i go doświadczamy. W programach informacyjnych słyszymy
o przykładach zła nie do wyobrażenia. Czyny indywidualne i zbiorowe. Co 
więcej coraz częściej mam uczucie że zło, świadomie czynione zło ,stało 
się w pewnym sensie normą, że żyjemy w świecie zła. W świecie w któ-
rym zło jest na porządku dziennym, jest oczywiste i tolerowane. Że nie daje 
się od tego uciec ani nikt nie stara się go ani tłumaczyć czy nawet zracjo-
nalizować. Przyjmujemy wszyscy że ono jest i tyle. Poczucie bezradności 
i przerażenia nas nie opuszcza. A z drugiej strony mam wrażenie że ono 
było zawsze. Mnie najboleśniej dotykają sprawy krzywdzonych dzieci. 

F:Jak Pani myśli, czy można walczyć z otaczającym nas złem, czy moż-
na wygrać definitywnie tą walkę i być pewnym wygranej, czy może ten 
duchowy pojedynek będzie trwać całe życie?

Krystyna Janda:  Jestem pesymistką w tej sprawie. Jak ładnie ktoś kiedyś po-
wiedział- żyjemy wśród ludzi, tylko ludzi, niestety. Walka ze złem wydaje się 
naszym obowiązkiem, ale czy wielu ma na to siłę? A z drugiej strony, jak wielu 
nie odróżnia dobra od zła, nie zastanawia się nad tym. Dla jak wielu ludzi poprzez 
wychowanie i środowisko, zło jest elementem powszednim i droga do celów. 

F:Czym dla Pni jest piekło i niebo, jak je Pani sobie wyobraża?

Krystyna Janda:  Ja wyobrażam sobie i Niebo i Piekło jako stan ducha.
Piekło jako ból i niepokój, Niebo jako harmonie i spokój. 

F:Mówi się czasem, że ktoś urządził sobie piekło na ziemi, czym dla 
Pani by to było?

Krystyna Janda:  Życie w nienawiści. I co więcej tak wielu ludzi życie w ta-
kim stanie. Nienawiści nawet do najbliższych, tych z którymi dzielą życie i los. 
Nienawiści także do własnych dzieci czy rodziców. Tego sobie nie wyobrażam. 

F:Jak Pani broni się przed złem?

Krystyna Janda:  Nie wiem. Nijak. Wydaje mi się ze potrafię je po pierwsze 
odróżnić. Lubię ludzi i życie. Lubię ten świat i każdy dzień witam z radością
i nadzieją ze zdarzy się cos dobrego, miłego, twórczego. Mój zawód to praca dla 
ludzi. Jej istotą jest opowiadanie o dobru i złu ( między innymi oczywiście). To 
także zawód zmuszający do myślenia i sadzenia każdego dnia ludzkich czynów 
i myśli, rozmawianiu o takich pojęciach jak miłość , życie, śmierć, moralność, 
humanizm. O tym traktuje literatura teatralna. Praca ta to wieki przywilej.  
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polska aktorka filmowa
i teatralna, reżyser, prozaik
i felietonistka, piosenkarka;

dyrektor Teatru Polonia
w Warszawie

Walka ze złem to nasz obowiązek



PIĘĆ MINUT DLA BOGA

Poszedłem kiedyś po kolędzie do małżeństwa, które żyło ze sobą przez pół wieku. Pani domu poszła robić herbatę, a gospodarz 
do mnie w te słowa: „Proszę księdza, tak pięknej kobiety jak moja żona nie ma na całym świecie. Byłem kierowcą, jeździłem po 
Europie, ale drugiej takiej jak ona nie widziałem. Mówię: „Musieliście się niesamowicie dobrać, że tak się kochacie. - O, charaktery 
mamy paskudne - odpowiedział. -Tuż przed ślubem kłóciliśmy się potwornie. Dwa razy we mnie pierścionkiem zaręczynowym 
rzucała. I ktoś nam dał prezent ślubny -krucyfiks. Umówiliśmy się wtedy tak: kochanie, bierzemy ślub, ale codziennie wieczorem 
klękamy przed tym krzyżem na chwilę rozmowy z Bogiem. A jeśli się pokłócimy i któreś nie przyjdzie na modlitwę, to się przy-
znaje, że jest winne tej kłótni. I pokłóciliśmy się zaraz po ślubie, gdzie powiesić lustro. Ja mówię, że w przedpokoju, a żona, że 
w pokoju, bo jest śliczne. I mało brakowało, a lustro poleciałoby przez okno. Ale wieczorem idę na modlitwę. Żona uklękła z hu-
kiem i klęczymy. Zaczynam: „Panie Boże, jak mi dajesz taką kobietę, to mi pomóż!”. Ona mówi: „Wojska anielskie nie pokonają 
tego ciemnego umysłu!”. Ksiądz nie uwierzy, ale myśmy kłócili się jeszcze przed krzyżem Pana Jezusa! A On do nas: „Dajcie już 
spokój, dzieci. I daliśmy” - skończył. Jeśli małżonkowie postanowią uroczyście: codziennie wspólna chwila modlitwy, to szanse 
na przetrwanie małżeństwa wzrosną. Bo miłość to nie jest patrzenie się w siebie. Miłość to patrzenie w tym samym kierunku.

Czy Antykoncepcja jest szkodliwa 
dla zdrowia?
Odpowiedz: TAK!
 Zagadnienie antykoncepcji powszechnie zna-
ne w ogólnym zarysie, w kwestii oceny moralnej budzi 
kontrowersje wobec zastrzeżeń etyki katolickiej. Istnieje 
domniemanie, że antykoncepcja hormonalna jest naj-
bardziej szkodliwa dla zdrowia fizycznego. Szkodliwość 
ta została przez medycynę udowodniona już w latach 70. 
Niefizjologiczny, nadmierny poziom sztucznych hormo-
nów wprowadzonych do organizmu kobiety wywołuje 
różnorodne (najczęściej szkodliwe) działania uboczne; 
przede wszystkim w układzie naczyniowym, krzepliwości 
krwi i w systemie przemiany materii. Istnieje powszechna 
opinia, że antykoncepcja jest związana z medycyną, bio-
logią, chemią i ewentualnie techniką. Natomiast nie do-
strzega się wpływu antykoncepcji na psychikę człowieka, 
tym samym nie dopatrując się szkodliwości psychicznej.

Sugerowano nawet, że stosowanie antykoncepcji ma 
działanie pozytywne z punktu widzenia psychologii, 
ponieważ zmniejsza negatywne napięcia psychiczne 
spowodowane „lękiem przed zajściem w ciążę”. Szko-
dliwość antykoncepcji przejawia się szczególnie w jej 
psychopatologicznym charakterze, powodującym re-
akcje i stany zwane neurotycznymi i nerwicami. Ner-
wice definiowane są jako zaburzenia w rozwiązywaniu 
wewnętrznych konfliktów. A konflikty wewnętrzne to 
stany napięcia w wyniku pojawienia się w człowie-
ku dwóch przeciwstawnych uczuć lub pragnień albo 
gdy jakaś silna potrzeba nie może być (z powodu prze-
szkód) urzeczywistniona. Można zatem powiedzieć, że 
antykoncepcja jest konfliktorodna. To, co dotychczas 
napisano na temat antykoncepcji, w sposób wyraźny 
wykazuje, jak wielki nieład i bałagan, a nawet spusto-
szenie może ona spowodować zarówno w biologii, jak 
i psychice człowieka.  Rozbudza egoizm i bardzo czę-
sto doprowadza do rozpad związku czy małżeństwa.



Diakon archidiecezji w Naxos-Tinos (Grecja), alumn Papieskiego 
Kolegium Greckiego w Rzymie. Obecnie jest na drugim roku studiów 
licencjackich w zakresie Teologii Pastoralnej na
Papieskim Uniwerytecie Laterańskim

Georgios PAlAMARis

Pokonać oszczercę

Diabeł jest przywódcą niewidzialnych mocy zła. Termin ,,diabeł” pochodzi z języka greckiego διαβάλλω i znaczy oddzielać, roz-
łączać, skłócić, albo stawiać w złym świetle, zdyskredytować, szkalować; ponadto przyjmuje on znaczenie oskarżenia. W konse-
kwencji hasło διάβολος można by przetłumaczyć jako: ten, który szkaluje, obmawia, oszczerca. Słowo ,,diabeł”, w przeciwieństwie 
do demonów, występuje zawsze w liczbie pojedynczej, ponieważ określa nieprzyjaciela par excellence planu Bożego, ,,księcia 
tego świata”, jak nazywa go Jezus (J 12,31; 14,30; 16,11), tego, który usiłuje oskarżać ludzi przed Bogiem (Ap 12,10). Sygnałem 
niepokojącym jest to, że dziś w Kościele mało mówi się o Szatanie. Wielu z naiwną łatwością zaprzecza istnieniu istot demonicz-
nych. Nawet wśród duchownych są osoby, które powątpiewają lub są niewystarczająco przekonane o istnieniu Szatana. A może 
chodzi tu o podstęp diabelski, ponieważ ,,oszustwo i lepsza strategia diabła polega na perswazji ludziom, że on nie istnieje”.

Według Johna Narone istnieją dziś trzy różne koncepcje co do istnienia diabła.
a) pierwsza zaprzecza istnieniu, jego znaczenie teologiczne nie jest znaczące dla współczesnego

człowieka;
b) druga jest typu agnostycznego: według niej są duchy osobowe, które odwodzą człowieka od Boga, zwane dia-

błami;
c) ostatni punkt widzenia uznaje istnienie tych duchów oddalonych od Boga, które są nieprzyjaciółmi ludzi.

Cel diabła jest ściśle określony: kierowany zawiścią wobec Boga, chce oddzielić od Niego możliwie jak naj-
więcej osób, aby doprowadzić je do zguby. Kusi i oszukuje ludzi tak, by im przeszkodzić w prowadzeniu życia 
świętego, zdolnego osiągnąć wieczną szczęśliwość. On chce doprowadzić świat do autodestrukcji, a ludzi do 

potępienia wiecznego. Chodzi o nieustanną walkę między zastępami Chrystusa i zastępami Szatana. Ta wciąż 
potęgująca się wojna duchowa będzie trwała aż do końca dni, jak uczy teologia. Dziś zło jest silnie obecne w 

świecie i wyraża się w różnych formach: poprzez niesprawiedliwość, skandale wewnątrz Kościoła, obojęt-
ność religijną, zachłanność możnych, która prowadzi do światowego kryzysu ekonomicznego, walkę z Ko-
ściołem, wyrachowany egoizm, niesprawiedliwy podział dóbr, arogancję i ogólnie wszystkie akty przeciwko 
przykazaniom Bożym. Im bardziej wartości chrześcijańskie są ignorowane przez społeczeństwo, tym więcej 
diabeł zyskuje terenu do swego działania. Paweł VI podkreślał, że najlepszą obroną przeciwko złemu jest 

oddalenie się od grzechu, pozostając w stanie łaski i praktykując cnoty, jak to potwierdza Apostoł Pa-
weł w swoich Listach (Rz 13,12; Ef 6,11.14.17; 1Tes 5,8). Ponadto chrześcijanin musi czuwać (1P 

5,8), musi być gotowy jak żołnierz do walki z demonem. Modlitwa wzywająca pomocy Boga, 
zwłaszcza ,,Ojcze nasz”, asceza i post są skutecznymi lekarstwami do pokonania zła. Pa-

pież Franciszek, komentując Łk 11,15-26, utrzymuje, że aby zwyciężyć pokusy i zło, 
jest konieczny radykalizm i zdecydowane przylgnięcie ludzi do Chrystusa: ,,Albo 

jesteście z Jezusem, albo jesteście przeciwko Jezusowi. W tym punkcie nie ma 
innych możliwości. Jest walka, walka, w której gra idzie o zbawienie wiecz-

ne nas wszystkich”. Uznanie własnych ograniczeń ludzkich jest również 
ważne. Nieroztropna postawa to już jest przejście na tereny niebez-

pieczne, gdzie każdy konfrontuje się z własną mocą i siłą, 
ale już puka do drzwi pokusy i pozwala diabłu wejść w 

rozgrywkę z człowiekiem. Ale jeśli nawet pozostanie 
się na słusznej drodze, kusiciel nie ograniczy się tyl-
ko do patrzenia na nas. Jest to ciągła walka ,,walka 
straszna”, między światem, jaki chce Bóg, i świa-
tem, jakiego chce Szatan. ,,Wplątawszy się w nią, 
człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w do-
brym i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz 
pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym 
sobie. Jednakże autentyczny chrześcijanin musi 
być pewny jednego: Chrystus pokonał to wszyst-
ko, co w naszym świecie wydaje się pokonane 
przez moce zła. W ostatniej walce to Chrystus 
zwycięży to, co wydaje się przegrane, ale co w 
rzeczywistości jest już zwyciężone przez Niego.



Być prawnikiem chcę...

Kasi
a 
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Definicje prawa
Na studiach prawniczych można dowiedzieć się m.in., że pra-
wo to system norm prawnych, które powstały w związku z ist-
nieniem i funkcjonowaniem państwa, uznany przez właściwe 
organy władzy i przez te organy stosowany, w tym z użyciem 
przymusu. Powyższa definicja ma charakter przedmiotowy, 
natomiast w ujęciu podmiotowym prawo oznacza uprawnienie 
do czegoś, np. prawo własności, prawo na dobrach niemate-
rialnych. Do powyższych definicji prawa należy dodać jeszcze 
jedną - prawa naturalnego, które jest niezbywalne, a którego 
źródłem jest Bóg. Jest ono wspólne wszystkim kulturom oraz 
wszystkim ludziom. Zakłada pewne wrodzone zasady postę-
powania – normy moralne. Według jego zwolenników jest 
trwałe i niezmienne wobec zmian historycznych, poglądowych
i obyczajowych. Prawa tego nie można człowiekowi odebrać, 
bo oparte zostało na jego naturze. Broni ono ludzkiej godno-
ści, określa fundamentalne prawa i obowiązki człowieka. 

Ludzie związani z prawem
Każda osoba musi w swoim postępowaniu zachowywać prawo 
w znaczeniu podmiotowym oraz zasady moralne - czyli prawo 
naturalne. Osobami nieodłącznie związanymi z prawem są: 
- ustawodawcy, którzy je tworzą
-ludzie, którzy je stosują
-prawnicy, którzy pomagają ludziom doświadczającym bezpra-
wia, ale i tym którzy dopuszczają się bezprawia (adwokaci, rad-
cy, sędziowie).

Czym jest bezprawność i w jaki sposób się przejawia
Postępowanie zgodne z prawem jest słuszne i właściwe, na-
tomiast naruszenie prawa lub działanie niezgodne z prawem 
określa się mianem bezprawności. Z roku na rok wzrasta liczba 
przestępców, czyli sprawców czynów zabronionych przez prawo 
pod groźbą kary. Ludzie omijają przepisy, stosują je w niepeł-
nym stopniu lub w ogóle się nimi nie przejmują i działają jakby 
prawa nie było. Takie działanie można nazwać bezprawnym. 
Każda bezprawność jest złem i prowadzi do zła. Może wynikać 
z lenistwa lub z pychy. Można posunąć się dalej i stwierdzić, 
że istnieje także bezprawie moralne, czyli np. postępowanie 
niemoralnych obrońców, którzy wiedząc, że nie mają racji, tzn. 
znając dowody przemawiające za winą sprawcy czynu zabronio-
nego, szukają luk w prawie lub tak manipulują postępowaniem 
sądowym, aby winnego uznać za niewinnego. Dobrym przy-
kładem opisanego wyżej prawnika jest główny bohater filmu 

w którym to obrońca dla pieniędzy dopuszcza do wielkie-
go zła, a wszelkie zasady moralne zostają w nim zagłuszone
i przesłonięte wachlarzem możliwych do zarobienia pieniędzy. 

Prawo jako wprowadzenie takich samych
zasad dla wszystkich

Stworzenie prawa - systemu norm prawnych - ma na celu 
uporządkowanie wielu mających nastąpić sytuacji i zdarzeń. 
Takie samo prawo dla wszystkich znajdujących się w podob-
nej sytuacji ma na celu zrównanie ludzi oraz ustalenie takich 
samych reguł postępowania dla wszystkich. Powyższy cel sam 
w sobie wydaje się właściwy. Problem pojawia się wtedy, gdy 
tym uporządkowaniem prawa zajmują się niewłaściwi ludzie. 
Ludzie, którzy nie przejmują się prawem do życia, prawem do 
równego i godnego traktowania. Czasami wydaje im się, że to, 
co chcą wprowadzić, jest słuszne, a tak niestety nie jest. Wte-
dy obywatele powinni zareagować lub nie stosować się do tego 
prawa, np. w wypadku „prawa do aborcji czy eutanazji”. Na 
uwadze trzeba mieć to, że prawo ma być ustanowione dla lu-
dzi, żeby im pomóc i ułatwić życie, a nie życie odebrać. Pra-
wo naturalne, czyli zasady właściwego postępowania, powinno 
włączać się jak lampka ostrzegawcza. Powinno odwieść czło-
wieka od czynu, gdy jest on niezgodny z prawem naturalnym. 

zakazany owoc najlepiej smakuje 
Najczęściej zakazy i nakazy ustanowione przez ustawodaw-
cę są w porządku i należy je stosować. Np. prawo o ruchu 
drogowym jest po to, aby na drogach było jak najmniej wy-
padków. Czasami jednak takie przepisy powodują wręcz od-
wrotny skutek niż zamierzony, gdyż wiele ludzi kieruje się 
powiedzeniem, że „zakazany owoc najlepiej smakuje” i np. 
nagminnie przekraczają prędkość lub inne zalecenia. Nie zdają 
sobie przy tym sprawy, że łamanie tych przepisów może skoń-
czyć się dla nich i dla innych użytkowników dróg tragicznie.

Podsumowanie.
Podsumowując, trzeba powiedzieć, prawo jest stwarzane dla 
ludzi i przez ludzi. W jego ustanawianiu, wykonywaniu i osą-
dzaniu ludzi może dojść do nieprawidłowości, gdyż jest to 
prawo ludzkie. Mając na uwadze prawo naturalne przy jed-
noczesnym stosowaniu prawa ludzkiego, człowiek może do-
konać właściwego wyboru, czy prawo stworzone przez czło-
wieka może być przez niego zastosowane. Natomiast dla 
prawników i ustawodawców na pierwszym miejscu powinna 
być sprawiedliwość i poszanowanie człowieka, a nie kult pie-
niędzy, dla którego dopuszczają się wielu nieprawidłowości.      
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Schola „Effatha”- to grupa młodzieży i dzieci działającą przy Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
w Pilicy- Biskupichach od 2002r. Założona została przez br. Marka Stanika OFM i poprzez wielu opiekunów 
(obecnie: o. Lucjan Janas i jedenastu lat prężnie się rozwija i pragnie wcielać w życie swoje plany i marzenia.

Chcesz wiedzieć więcej ?  - napisz, zadzwoń :)
tel. 795 828 077
mail: effatha.biskupice@gmail.com
www.schola.klasztor-pilica.pl
znajdź na na fb: facebook.com/schola.effatha
Chcesz wesprzeć nasze działania ?
40 8450 0005 0040 0408 7841 0001
z dopiskiem „młodzież – imię i nazwisko ofiarodawcy”

Magdalena Luberda

  Młodzi ludzie – tacy jak my, pisząc
o kuszeniu, tak naprawdę piszemy o naszej co-
dzienności. Niemalże każdego dnia, będąc w domu,
w szkole czy nawet w kościele ścieramy się z wielo-
ma pokusami. Często zastanawiamy się, czy nie le-
piej, praktyczniej byłoby odpisać pracę domową, po 
co w ogóle słuchać mamy czy taty, jak i tak zrobimy 
swoje, albo czy nie byłoby wygodniej podczas Mszy 
Świętej „odstać” swoje i mieć popularny „święty spo-
kój”. Walka ze złym duchem (nawet w naszym wie-
ku) nie polega na nieustannym uleganiu namowom 
Złego, ale na ciągłym przypominaniu sobie, jak mam 
postępować, co robić, aby nie zaprzepaścić Ofiary 
Chrystusa i relacji z drugim człowiekiem. Sam Jezus 
w ewangelicznym opisie po przyjęciu chrztu z rąk 
Jana Chrzciciela był przez czterdzieści dni i nocy ku-
szony przez diabła, ale wiedział, co jest Jego celem 
i jak ma postępować, aby nie ulec pokusom dawa-
nym przez Złego i spełnić swoją mesjańską misję.

W Liście do Hebrajczyków (Hbr 4,15) mamy wyraź-
nie napisane, że to Chrystus dla nas zwyciężył Złego, 
czyniąc nas wolnymi i szczęśliwymi. To właśnie Chry-
stus z miłości do nas pokonał Złego i nieustannie, ofia-
rując się nam, toczy walkę ze Złym, ale czy my, dzieci
i młodzież, możemy coś zrobić, gdy atakują nas różne-
go rodzaju pokusy?! Oczywiście, że tak! Nasza schola 
„Effatha” już od prawie jedenastu lat to robi, kierując 
i wcielając w życie myśl św. Augustyna z Hippony: 
„kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Tylko modlitwa 
i dobre uczynki z niesamowitą mocą niszczą Złego 
i pokusy, które mają za zadanie nas do niego dopro-
wadzić. Na cotygodniowych próbach, występach oraz 
coniedzielnym animowaniu Mszy Świętej dla dzieci
i młodzieży poprzez śpiew i pełną radość wychwala-
my Pana, walcząc przy tym ze złem. Nasza grupa to 
nie tylko wspólne śpiewanie, ale też zabawa, wyjazdy,
a przede wszystkim przyjaźń i wspólnie spędzony czas.        



ur. 1980, pochodzi z Zubrzycy Górnej. W Zgromadzeniu od 1999 r. Śluby 
wieczyste założyła w 2009, przez 4 lata posługiwała w Przytulisku dla 

bezdomnych kobiet w Krakowie, od trzech lat jest referentką powolanio-
wą, mieszkamaw Rzasce.

WYGRYWA TEN, KTÓREGO KARMIĘ
s. Maria PAwLAK 

 Życie jest fascynujące i piękne. Wspaniale jest być człowiekiem i w pełni swoje człowieczeństwo 
przeżywać, nim się cieszyć. Jak świat światem, ludzie ludźmi, życie życiem, spotyka się ze sobą dobro i zło. 
Jest przestrzeń dobra i przestrzeń zła – i to z reguły dosyć dobrze wiemy. Spotyka nas i dobro, i zło. Sami często 
oceniamy, że coś jest dobre lub złe. O ciekawej rzeczywistości, która jest wewnątrz nas, opowiada w jednym 
ze swych tekstów Luxtorpeda. Wilki dwa, które walczą ze sobą nieustannie. To oblicze dobra i oblicze zła, któ-
re spotykają się w nas. Więc może to nie moja wina, że zrobię coś złego, że ulegnę pokusie. Uznaję przecież, 
że ojciec kłamstwa, szatan, diabeł, to inaczej właśnie ten ZŁY, który inteligentnie pracuje nad tym, bym opo-
wiadał się po jego stronie. Jest ode mnie bardziej przebiegły, mocniejszy, bardziej doświadczony i zdetermi-
nowany. „No przecież cóż ja mogę?”- zło istnieje, Zły istnieje; ja jestem tylko małym, biednym człowiekiem 
narażonym na  ataki, pokusy, znajdującym się w środku wojny… „Wszędzie dookoła czyha pokusa goła”.
Ale czy do końca tylko tak jest? To prawda, że nie można Szatana i jego działania bagatelizować, ośmieszać i nie doce-
niać. Jednak prawdą jest też, że ZŁO już zostało pokonane! Ostatecznie zwyciężyło ŻYCIE, DOBRO i PRAWDA. 
Z jednej strony potrzebna jest świadomość istnienia zła i szatana, z drugiej,  nie należy wszystkiego demonizować.  

Dobra Nowina do nas już dotarła, otwierajmy więc serca na Boga, Który pokonał grzech, śmierć, szatana i zło. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że pokusy nas dotykają. Skoro sam Jezus musiał się z nimi zmierzyć, to nie ma co liczyć na to, że diabeł nas oszczędzi. 
Może warto spojrzeć na tę rzeczywistość, która nas otacza i niekiedy przerasta, za pomocą porównania. Jak zawsze nie jest to dosko-
nała analogia, jednak spróbujmy. Grzech to choroba duszy. Przyjmiemy za punkt wyjścia sytuację moją, czyli człowieka zdrowego 
= wierzącego, praktykującego, zaszczepionego, czyli ochrzczonego i przyjmującego kolejne szczepionki uodparniające poprzez 
życie sakramentalne. Można założyć, że układ odpornościowy, immunologiczny jest wystarczający. Gdy stosujemy odpowiednią 
dietę, dbamy o siebie /czyt. Systematyczna modlitwa, praca nad wadami, rachunek sumienia/, nie każdy wirus, zarazek, bakteria /w 
tym wypadku pokusa/ doprowadzi od razu do choroby i śmierci / grzechu/. Żyjemy w środowisku, świecie, gdzie te zagrożenia są i 
będą. Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy czujność nieco osłabnie, pojawi się przemęczenie, słabszy czas, organizm nie jest już tak moc-
ny, a zarazki zaatakują i pojawi się np. lekkie przeziębienie i jakaś forma choroby. Najlepszy odruch -  natychmiastowa reakcja, nie 
trzeba czekać na zapalenie płuc, czy inne komplikacje. Przecież najczęściej grzech wkracza w nasze życie stopniowo, 
subtelnie, pomalutku. Tak, zdarzają się wypadki, jak złamanie ręki, czy inne sytuacje ciężkie chorobowo 
od razu. Zazwyczaj jednak jest inaczej, więc nie należy bagatelizować pierwszych objawów. Bar-
dzo istotne jest, by siebie poznać. Zdawać sobie sprawę, które obszary mego ż y c i a 
są słab- sze, bardziej narażone na atak. Z własnego zdrowotnego 

doświadczenia wiem, że u mnie zazwyczaj choroba za-
czyna się od chrypki, czy bólu krtani, tchawi-

cy. Dla mnie osobiście jest to infor-
macja - zaczynaj działać! Dbaj o 
to bardziej niż o stawy, czy krą-

żenie. Podobnie jest z chorobą duszy. 
Zobacz, jak to jest u Ciebie, które pokusy 

najczęściej Cię pokonują? Jeszcze jedna sprawa. Są sytuacje od nas niezależne, są 
jednak i takie, gdzie sami się narażamy i niejako „prosimy o chorobę”. Powiedzenie „lepiej 

zapobiegać, niż leczyć” i tutaj ma swe zastosowanie. Gdy wychodzisz na  trzydziestostopniowy mróz 
lekko ubrany lub wstawiasz rękę pod lejący się wrzątek, można przewidzieć, że prawdopodobieństwo choroby 

jest duże. Czym innym będzie mimowolne rzucenie okiem na bilbord, reklamę zawierający podteksty erotyczne, a 
czym innym świadome oglądniecie filmu z treściami pornograficznymi. Prosta zasada - higiena i profilaktyka życia po-

maga. Może to brzmi banalnie, jednak na naszą historię, na każdy dzień, składają się drobne chwile, małe i proste wydarzenia. 
Grzech, jak poważna choroba, pozostawia skutki, konsekwencje. O tym, też warto pamiętać. Nie umniejsza on naszej wartości i godno-
ści - ja nie jestem grzechem, czy chorobą. Jednak rzeczywistość ta może mieć wpływ na dalsze życie, wybory, reakcje, wrażliwość, czy 
samopoczucie. „ A we mnie samym wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie, wygrywa ten, którego karmię.”
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