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„Bądźcie trzeźwi! 

Czuwajcie! Przeciw-

nik wasz, diabeł, jak 

lew ryczący krąży 

szukając kogo po-

żreć” 

 

1P 5,8  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego 
Sakramentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie 
modlitewne w auli bł. 
Jana Pawła II 

Fragmenty rozmowy z ks. Marianem Matusikiem, byłym egzorcystą archidiecezji lubel-

skiej, przeprowadzonej 12 grudnia 2012 roku. 

 

Szatan istnieje naprawdę 
 
Przed kilkoma tygodniami nakładem wydawnictwa JUT ukazała się książka pt. „Zobaczy-

łem twarz diabła. Rozmowy z egzorcystą”. To wywiad rzeka, w którym opowiada Ksiądz                 

o swojej posłudze. Naprawdę widział Ksiądz twarz diabła? Jak ona wygląda. 
W każdym opętanym zobaczymy twarz diabła. Jest ona przeraźliwa.  

Jak rozpoznać osobę opętaną? Gdzie kończy się granica między chorobą psychiczną a znie-

woleniem? 
Egzorcyści często korzystają z pomocy psychologów i psychiatrów po to, by wykluczyć chorobę 

psychiczną i ocenić stan, w jakim znajduje się osoba, która zgłosiła się do kapłana. Lekarz specja-

lista wydaje orzeczenie. Jeśli nie stwierdzi w nim żadnych problemów natury psychicznej, a czło-

wiek zachowuje się podejrzanie, wówczas ksiądz może rozpocząć modlitwy o uwolnienie. Zwykle 

jednak jest tak, że jeśli do egzorcysty zgłasza się ktoś, kto mówi, że jest opętany, to częściej ma 

problemy psychiczne. Naprawdę uzależnieni od złego ducha nie mówią o sobie w ten sposób. 

Jak dochodzi do zawarcia paktu człowieka z diabłem? 
Najczęściej zdarza się to tym, którzy są zaangażowani w podejrzane wspólnoty, np. satanistyczne. 

Zaczyna się niewinnie. Najpierw osoba zostaje wtajemniczona w sprawy sekty, potem rozpoczyna 

się indoktrynacja, pranie mózgu, aż po oddanie swojej duszy szatanowi. Ten pakt nazywa się cy-

rografem. Spotkałem się z przypadkiem przypieczętowania go własną krwią. Osoba, która taki 

cyrograf podpisuje, wyrzeka się Boga i zawiera pakt z diabłem. 

A jeśli ktoś nie ma zamiaru zawierać z diabłem żadnego paktu, to może czuć się bezpieczny? 

Złe duchy nie mają do niego dostępu? 
Niejednokrotnie sami ułatwiamy szatanowi zadanie, zapraszając go na różne sposoby do swojego 

życia, począwszy od tego, że grzeszymy. Grzech to otwarcie furtki złemu duchowi, bo jest nisz-

czeniem miłości do Boga. Człowiek otwiera się też na działanie szatana, grzesząc przeciwko 

pierwszemu przykazaniu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Osoba, która je narusza, 

nie wybiera wprost złego ducha, ale odwraca się od Boga. Szczególnie niebezpieczne są praktyki 

okultystyczne, jak wróżbiarstwo, astrologia, korzystanie z horoskopów, wywoływanie duchów, ale 

też noszenie niewiadomego pochodzenia talizmanów. Z ryzykiem sprowadzenia demonów wiąże 

się także korzystanie z usług bioenergoterapeutów czy różnych metod doskonalenia umysłu. 

Czego szatan boi się najbardziej? 
Matki Bożej i modlitwy różańcowej. Drży przed Jej potęgą. W 1981 r. Ojciec Święty bł. Jan Pa-

weł II nadał różańcowi moc egzorcyzmu. Modlitwa ta ujawnia siłę słowa Bożego, a tego boi się 

szatan. Zatem jeśli ktoś z wiarą odmawia różaniec, to tak jakby odprawiał modlitwę egzorcyzmu-

jącą. Różaniec ma ogromną moc przeciwko demonom. Księża powinni często o tym przypominać. 

Niedawno przyszedł do mnie młody człowiek, który podejrzewał, że jest opętany. Od razu stwier-

dziłem, że tak nie jest, ale postanowiłem z nim porozmawiać. Między słowami powiedziałem                  

do niego: „zobacz, jaki mam ładny różaniec”. Chłopak zaczął go oglądać. Wtedy powiedziałem 

mu: „kochany, gdybyś był opętany, nie mógłbyś nawet spojrzeć w kierunku różańca, nie mówiąc 

o wzięciu go do ręki”. 

Szatan nienawidzi różańca, a jednocześnie strasznie się go boi. To logiczne, bo zły duch stanowi 

nieskończone zaprzeczenie Maryi szczególnie w dwóch cechach: pokory i posłuszeństwa. Pycha              

i nieposłuszeństwo sprawiły, że z pięknego anioła zmienił się w diabła. Dlatego każdy, kto idzie                 

w kierunku pychy i nieposłuszeństwa, idzie w stronę szatana (…) 
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Największym sukcesem szatana w XXI w. jest to, że ludzie uwierzyli, że go nie ma - powie-

dział Ksiądz na łamach książki. 
Nie ja jestem autorem tych słów. Znacznie wcześniej niż w XXI w. szatan pracował nad tym,                

by wmówić ludziom, że go nie ma. W 1970 r. papież Paweł VI przypomniał, że prawda o istnieniu 

złych duchów stanowi bardzo ważną część nauki katolickiej, stwierdził też, że jedną z „najważ-

niejszych potrzeb Kościoła jest obrona przed tym złem, które nazywamy Demonem”. Jest to „ży-

wy, zdeprawowany i deprawujący duchowy byt, który jest straszną, tajemniczą i budzącą lęk rze-

czywistością... Diabeł jest nieprzyjacielem numer jeden, niedoścignionym kusicielem. Wiemy za-

tem, że ten byt ciemny i przerażający istnieje naprawdę, że ze zdradzieckim podstępem ciągle 

działa. Ukrywając swoje wrogie istnienie, jest głównym siewcą błędów i nieszczęść w ludzkiej 

historii. Umie przeniknąć poprzez zmysły, wyobraźnię, pożądliwość, złudne myślenie czy nieupo-

rządkowane kontakty społeczne, wpływa na nasze działanie, starając się doprowadzić do odstęp-

stwa”.  

W XXI w. szatan już udowodnił swoje istnienie. Potwierdzają to te wszystkie straszne rzeczy, któ-

re dzieją się na świecie. Szatan już nie ma czasu na ukrywanie, bo - jak czytamy w Apokalipsie - 

wie, że czas jego wolności dobiega końca. Dlatego wszystko kładzie na jedną szalę. Warto jednak 

pamiętać, iż wobec prawdziwej wiary szatan jest bezsilny. 
 

Źródło: http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=5117 

Słowo Boże do medytacji 

 śr – Mk 1,29-39 Jezus uzdrawia chorych 

 cz – Mk 1,40-45 Uzdrowienie trędowatego 

 pt – Mk 2,1-12 Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów  

 so – Mk 2,13-17 Powołanie Mateusza 

  n – J2,1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 

 pn – Mk 2,18-22 Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego 

 wt – Mk 2,23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu 

Intencje do modlitwy 

 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 

 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed znie-

chęceniem. 

 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, ro-

zeznawania proroctw. 

 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych in-

strumentach muzycznych. 

 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa  i dar głoszenia Słowa Bożego z mocą. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne). 

  W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 

1. 26 stycznia odbędą się Warsztaty Uwielbienia Boga Tańcem oraz Opłatek w Winnicy Ani i Pawła. 

Zapraszamy na godz. 8:00 do Bazyliki na Mszę Świętą, a potem wyjazd                          do 

Wyżnego. Koszt 30 zł. (w cenie: śniadanie, obiad, kolacja, warsztaty). 

2. Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy nowa akcję ewangelizacyjną, która odbędzie się w 

dniach od 29 stycznia do 1 lutego 2013 r. Szczegóły na naszej stronie w aktualnościach. 

3. 30 stycznia o godz. 19:00 Msza dla wszystkich wspólnot Odnowy Rzeszowskiej – Saletyni. 
  

  

 
 

 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl 

http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=5117

