CHRZEÅšCIJAÅƒSKA ZBROJA
SÅ•OWO BOÅ»E JEST MOCÄ„ I MÄ„DROÅšCIÄ„ BOÅ»Ä„

Przyjmijcie sÅ‚owo BoÅźe nie jako sÅ‚owo ludzkie, ale jak jest naprawdÄ™, jako sÅ‚owo Boga.
(1 Tes 2,13)

"JeÅ›li bowiem, jak mÃłwi ApostoÅ‚ PaweÅ‚, ... Chrystus jest mocÄ… BoÅźÄ… i mÄ…droÅ›ciÄ…
BoÅźÄ…, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miÅ‚oÅ›ci: NieznajomoÅ›Ä‡ Pisma
ÅšwiÄ™tego jest nieznajomoÅ›ciÄ… Chrystusa." Å›w. Hieronim

â€žBo ziemia bÄ™dzie peÅ‚na poznania Pana jakby wÃłd, ktÃłre wypeÅ‚niajÄ… morzeâ€• â€“ Iz
11,9.

- ZÅ‚o w Å›wiecie jest przyczynÄ… i skutkiem wnikniÄ™cia w nas i w nasze spoÅ‚eczeÅ„stwo
ponurego i zÅ‚owrogiego demona. ZÅ‚o to nie tylko brak dobra, ale byt Åźywy, duchowy, lecz skaÅźony
i deprawujÄ…cy. To straszliwa realnoÅ›Ä‡, tajemnica budzÄ…ca lÄ™k. Ten - kto zaprzecza istnieniu
demona albo czyni z niego zasadÄ™ samostanowiÄ…cÄ…, element tego Å›wiata niezaleÅźny od Boga;
lub kto tÅ‚umaczy go jako istnoÅ›Ä‡ pseudorealnÄ…, zrodzonÄ… z fantazji dla wytÅ‚umaczenia
nieznanych przyczyn naszych nieszczÄ™Å›Ä‡ - wychodzi poza ramy Biblii i KoÅ›cioÅ‚a. (...) Demon
jest wrogiem numer jeden, jest kusicielem w peÅ‚nym znaczeniu tego sÅ‚owa. Wiemy dobrze, Åźe ten
ponury, burzycielski i niepokojÄ…cy byt naprawdÄ™ istnieje i dziaÅ‚a, zastawiajÄ…c na nas sofistyczne
puÅ‚apki, by zniszczyÄ‡ rÃłwnowagÄ™ moralnÄ… czÅ‚owieka. Jest on perfidnym hipnotyzerem, ktÃłry
dobrze wie, jak w nas wniknÄ…Ä‡ (przez zmysÅ‚y, przez wyobraÅºniÄ™ i przez poÅźÄ…dliwoÅ›Ä‡, a
narzÄ™dzia, ktÃłrymi siÄ™ posÅ‚uguje to logika utopijna i rozgardiasz w kontaktach spoÅ‚ecznych), by
powodowaÄ‡ rÃłÅźnorakie dewiacje.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Nie moÅźemy ulec pokusie relatywizmu, Benedykt XVI
Nie lÄ™kajcie siÄ™ budowaÄ‡ na skale, Benedykt XVI
Nie ocali nas nic poza MiÅ‚oÅ›ciÄ…, ks. Marek Dziewiecki

Trzymanie siÄ™ â€žzdrowych sÅ‚Ãłw Pana naszego Jezusa Chrystusaâ€• to kierunek, jaki Å›w.
PaweÅ‚ wyznacza KoÅ›cioÅ‚owi wszystkich czasÃłw. Przeciwnicy nauki gÅ‚oszonej przez KoÅ›ciÃłÅ‚
zawsze bÄ™dÄ… atakowaÄ‡ poglÄ…dy i sposÃłb Åźycia uczniÃłw Chrystusa. Nie trzeba lÄ™kaÄ‡ siÄ™
tej krytyki, ale ÅźyÄ‡ godnie, jak przystaÅ‚o na chrzeÅ›cijan, pokÅ‚adajÄ…c ufnoÅ›Ä‡ w Panu, nie w
dobrach tej ziemi. CzyniÄ…c tak ze na Pana, uzyskamy â€žwstÄ™p do niebaâ€• jako ubodzy duchem,
a dla naszych wrogÃłw staniemy siÄ™ Å›wiadkami wiary.
(Anna LutostaÅ„ska, â€žOremusâ€• wrzesieÅ„ 2003, s. 75 )
"W koÅ„cu bÄ…dÅºcie mocni w Panu - siÅ‚Ä… Jego potÄ™gi" (Ef 6,10)
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APOSTOÅ• NARODÃ“W - Åšw. PaweÅ‚ zachÄ™ca nas do walki duchowej

Sami w tej walce nie zwyciÄ™Åźymy, dlatego modlitwa, ktÃłrÄ… Jezus powierzy apostoÅ‚om, teÅź
koÅ„czy siÄ™ wyraÅºnÄ… proÅ›bÄ…: "Ale nas zbaw ode ZÅ‚ego".
Åšw. PaweÅ‚ mÃłwiÅ‚ wprost o zbroi, jakÄ… chrzeÅ›cijanin powinien naÅ‚oÅźyÄ‡, by odnieÅ›Ä‡
zwyciÄ™stwo: â€ž...weÅºcie na siebie peÅ‚nÄ… zbrojÄ™ BoÅźÄ…, abyÅ›cie w dzieÅ„ zÅ‚y zdoÅ‚ali
siÄ™ przeciwstawiÄ‡ i ostaÄ‡, zwalczywszy wszystkoâ€• (Ef 6, 13).
A oto broÅ„:
pas prawdy
pancerz sprawiedliwoÅ›ci
obuwie gorliwoÅ›ci
tarcza wiary
heÅ‚m zbawienia
a w koÅ„cu â€žmiecz Ducha
to jest sÅ‚owo BoÅźeâ€• (tamÅźe 14-17).

Tak uzbrojony chrzeÅ›cijanin moÅźe mÄ™Åźnie walczyÄ‡, nie zaniedbujÄ…c jednak modlitwy,
poniewaÅź tylko BÃłg moÅźe daÄ‡ mu zwyciÄ™stwo. â€žPrzy kaÅźdej sposobnoÅ›ci mÃłdlcie siÄ™ w
Duchu. Nad tym wÅ‚aÅ›nie czuwajcie z caÅ‚Ä… usilnoÅ›ciÄ… i proÅ›cieâ€• (tamÅźe 18)."

Co we wspÃłÅ‚czesnym Å›wiecie zagraÅźa czÅ‚owiekowi? Z czym czÅ‚owiek musi walczyÄ‡?
szczegÃłÅ‚y - kliknij w baner

ChociaÅź nie moÅźemy uniknÄ…Ä‡ walki z szatanem, moÅźemy byÄ‡ pewni dwÃłch rzeczy. Po pierwsze,
Chrystus juÅź dokonaÅ‚ zwyciÄ™stwa nad szatanem na krzyÅźu, a Jego zwyciÄ™stwo naleÅźy do nas
(Gal. 2,20); po drugie, mamy â€žcaÅ‚Ä… zbrojÄ™â€• dostarczonÄ… przez Chrystusa (Ef. 6,11).
ApostoÅ‚ podkreÅ›la znaczenie caÅ‚ej zbroi. Wymienia szeÅ›Ä‡ elementÃłw, z ktÃłrych skÅ‚ada
siÄ™ nasza zbroja. KaÅźdy z tych elementÃłw jest bardzo potrzebny, dlatego wszystkie sÄ… wykute i
dopasowane przez Boga, stanowiÄ…c jednÄ… caÅ‚oÅ›Ä‡. Nie moÅźemy zaniedbywaÄ‡ jednych
czÄ™Å›ci na rzecz innych, tym samym osÅ‚abiajÄ…c caÅ‚Ä… zbrojÄ™. W tej walce nie ma
zawieszenia broni; wysiÅ‚ek musi byÄ‡ systematyczny i niezmordowany. Tylko dziÄ™ki bezustannym
staraniom moÅźemy osiÄ…gnÄ…Ä‡ zwyciÄ™stwo nad pokusami szatana.

Å»eby podjÄ…Ä‡ walkÄ™ ze ZÅ‚ym, trzeba najpierw pokazaÄ‡, kim on jest, jakie ma moÅźliwoÅ›ci,
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jakÄ… stosuje broÅ„ i strategie dziaÅ‚ania, by potem zobaczyÄ‡, jakim my moÅźemy dysponowaÄ‡
orÄ™Åźem do walki. To wszystko chce nam pokazaÄ‡ BÃłg w swoim SÅ‚owie, do ktÃłrego chcemy siÄ™
odnieÅ›Ä‡.
On oskarÅźa nie tylko czÅ‚owieka przed Bogiem, lecz takÅźe Boga przed czÅ‚owiekiem. OskarÅźa
rÃłwnieÅź nas samych przed nami samymi. OskarÅźa nas za nasze zmysÅ‚y, za ciaÅ‚o, za uczucia, za
myÅ›lenie i jeszcze czÄ™sto chce przekonaÄ‡, jako ojciec kÅ‚amstwa, Åźe jest to poczucie winy
pÅ‚ynÄ…ce z sumienia. WraÅźliwe dusze chce tak oskarÅźaÄ‡, by wpadaÅ‚y w skrupuÅ‚y.
czytaj dalej

Walka jest duchowa, bo nasz przeciwnik to byt duchowy, wiÄ™c choÄ‡ do tej walki wykorzystuje on nie
tylko nasz wymiar duchowy, lecz bardzo chÄ™tnie rÃłwnieÅź emocjonalny i cielesny, to jednak nasze
zwyciÄ™stwo czy poraÅźka w tej walce zaleÅźy od mocy naszego ducha, opartego na BoÅźym Duchu, na
Duchu ÅšwiÄ™tym.
Jest to ciÄ™Åźka walka i Katechizm wyjaÅ›nia, skÄ…d siÄ™ ona bierze: "Przez grzech pierwszych
rodzicÃłw diabeÅ‚ uzyskaÅ‚ pewnego rodzaju panowanie nad czÅ‚owiekiem, chociaÅź czÅ‚owiek
pozostaje wolny. Grzech pierworodny pociÄ…ga za sobÄ… "niewolÄ™ pod panowaniem tego, ktÃłry ma
wÅ‚adzÄ™ Å›mierci, to jest diabÅ‚a" [por. Hbr 2,14].
NieuwzglÄ™dnianie tego, Åźe czÅ‚owiek ma naturÄ™ zranionÄ…, skÅ‚onnÄ… do zÅ‚a, jest powodem
wielkich bÅ‚Ä™dÃłw w dziedzinie wychowania, polityki, dziaÅ‚alnoÅ›ci spoÅ‚ecznej i obyczajÃłw" [KKK
407]. I dalej przypomina KoÅ›ciÃłÅ‚, Åźe "ta dramatyczna sytuacja Å›wiata, ktÃłry "caÅ‚y... leÅźy w
mocy ZÅ‚ego" (1 J 5, 19), sprawia, Åźe Åźycie czÅ‚owieka jest walkÄ…: w ciÄ…gu bowiem historii
ludzkiej toczy siÄ™ ciÄ™Åźka walka przeciw mocom ciemnoÅ›ci; walka ta zaczÄ™ta ongiÅ› u
poczÄ…tku Å›wiata trwaÄ‡ bÄ™dzie do ostatniego dnia, wedÅ‚ug sÅ‚owa Pana. WplÄ…tany w niÄ…
czÅ‚owiek wciÄ…Åź musi siÄ™ trudziÄ‡, aby trwaÄ‡ w dobrym, i nie bÄ™dzie mu dane bez wielkiej
pracy oraz pomocy Å‚aski BoÅźej osiÄ…gnÄ…Ä‡ jednoÅ›ci w samym sobie" [KKK 409; por GS 37].
Sami w tej walce nie zwyciÄ™Åźymy, dlatego modlitwa, ktÃłrÄ… Jezus powierzy apostoÅ‚om, teÅź
koÅ„czy siÄ™ wyraÅºnÄ… proÅ›bÄ…: "Ale nas zbaw ode ZÅ‚ego". I znowu Katechizm jasno nam to
naÅ›wietla: "Ostatnia proÅ›ba do naszego Ojca jest rÃłwnieÅź zawarta w modlitwie Jezusa: "Nie
proszÄ™, abyÅ› ich zabraÅ‚ ze Å›wiata, ale byÅ› ich ustrzegÅ‚ od ZÅ‚ego" (J 17, 15)" [KKK 2850].
"ZÅ‚o, o ktÃłrym mÃłwi ta proÅ›ba, nie jest jakÄ…Å› abstrakcjÄ…, lecz oznacza osobÄ™, Szatana,
ZÅ‚ego, anioÅ‚a, ktÃłry sprzeciwiÅ‚ siÄ™ Bogu. "DiabeÅ‚" (diabolos) jest tym, ktÃłry "przeciwstawia
siÄ™" zamysÅ‚owi Boga i Jego "dzieÅ‚u zbawienia" wypeÅ‚nionemu w Chrystusie" [KKK 2851].

WALKA DUCHOWA

MIEJSCE WALKI DUCHOWEJ

Miejscem walki miÄ™dzy Bogiem a Szatanem jest dusza ludzka w kaÅźdej chwili Åźycia. Jest zatem
niezbÄ™dne, Åźeby dusza daÅ‚a wolny wstÄ™p Panu, aby jÄ… umocniÅ‚ ze wszystkich stron i
uzbroiÅ‚ w kaÅźdÄ… moÅźliwÄ… broÅ„. Wtedy Jego Å›wiatÅ‚o moÅźe jÄ… oÅ›wieciÄ‡ i pomÃłc
zwalczaÄ‡ ciemnoÅ›ci bÅ‚Ä™du. Przybrana w Chrystusa (Ga 3,27), Jego prawdÄ™ i
sprawiedliwoÅ›Ä‡, chroniona przez tarczÄ™ wiary i przez sÅ‚owo BoÅźe, dusza zwyciÄ™Åźy swoich
wrogÃłw, bez wzglÄ™du na ich potÄ™gÄ™ (Ef 6,13n). Ale Åźeby przyoblec siÄ™ w Chrystusa trzeba
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najpierw umrzeÄ‡ dla samego siebie.
(Komentarz do Ewangelii Å•k 11,15-26
Åšw. Padre Pio z Pietrelciny (1887-1968), kapucyn CE 33 )

Rozbite lustro, czyli kilka uwag o rozeznawaniu duchowym

Jak rozpoznaÄ‡ zniewolenie diabelskie?

EUCHARYSTIA JAKO WALKA DUCHOWA

W rzeczywistoÅ›ci Msza Å›wiÄ™ta jest teÅź zmaganiem. I to niejako ze swej natury. W Tradycji
KoÅ›cioÅ‚a katolickiego podkreÅ›la siÄ™ przede wszystkim, Åźe Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary
KrzyÅźowej (czyli mÄ™ki, Å›mierci, zmartwychwstania i paruzji Zbawiciela). Dlatego na oÅ‚tarzu
zawsze umieszcza siÄ™ krzyÅź, by o tym przypominaÅ‚. A mÄ™ka i Å›mierÄ‡ Jezusa to czas Jego
ogromnego zmagania siÄ™ z przerÃłÅźnymi pokusami i rozproszeniami. W Ewangelii Å›w. Å•ukasza
sÅ‚yszymy, Åźe szatan po tym, jak kusiÅ‚ Jezusa na pustyni, odstÄ…piÅ‚ od Niego aÅź do czasu.
WÅ‚aÅ›nie: odstÄ…piÅ‚ do czasu wydarzeÅ„ paschalnych. ChoÄ‡ Jezus spotykaÅ‚ zÅ‚ego ducha i
skutki jego dziaÅ‚ania przez caÅ‚Ä… swojÄ… posÅ‚ugÄ™, to jednak szatan najwiÄ™cej, najbardziej
zaciekle kusiÅ‚ Jezusa i Jego uczniÃłw wÅ‚aÅ›nie od Wieczernika aÅź po Å›mierÄ‡ na krzyÅźu, czyli w
decydujÄ…cym momencie planu zbawienia, w czasie, w ktÃłrym w szczegÃłlny sposÃłb miaÅ‚a siÄ™
objawiÄ‡ MiÅ‚oÅ›Ä‡ Ojca.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Egzorcysta: krzyÅź na Å›cianie broni przed zÅ‚ymi duchami

â€“ W obronie przed zÅ‚ymi duchami mogÄ… nam pomÃłc symbole religijne, jak na przykÅ‚ad krzyÅź
wiszÄ…cy na Å›cianie - uwaÅźa ks. dr Marian PiÄ…tkowski, egzorcysta. Blisko piÄ™ciuset sÅ‚uchaczy
przybyÅ‚o na WydziaÅ‚ Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykÅ‚ad
otwarty na temat egzorcyzmÃłw. Zainteresowanie wykÅ‚adem przerosÅ‚o oczekiwania wÅ‚adz
wydziaÅ‚u. â€“ MusieliÅ›my kilkakrotnie zmieniaÄ‡ aulÄ™ wykÅ‚adowÄ…, kiedy okazywaÅ‚o siÄ™,
Åźe przyszÅ‚o tak wielu, w wiÄ™kszoÅ›ci mÅ‚odych, ludzi â€“ zaznaczyÅ‚ w rozmowie z KAI ks. dr
hab. Jacek HadryÅ›, prodziekan WydziaÅ‚u Teologicznego. W najwiÄ™kszej auli wydziaÅ‚u zabrakÅ‚o
miejsc siedzÄ…cych. WykÅ‚ad wygÅ‚osiÅ‚ ks. dr Marian PiÄ…tkowski, egzorcysta, emerytowany
wykÅ‚adowca teologii moralnej i duchowoÅ›ci na Wydziale Teologicznym. Jego wystÄ…pienie
dotyczyÅ‚o obrony przed zÅ‚ymi duchami.
â€“ Bycie egzorcystÄ… pozwoliÅ‚o mi otworzyÄ‡ siÄ™ na ogromny Å›wiat ludzkiego cierpienia â€“
mÃłwiÅ‚ podczas wykÅ‚adu ks. PiÄ…tkowski. SzczegÃłÅ‚owo analizowaÅ‚ on zagadnienie natury
zÅ‚ych duchÃłw i obrony przed zÅ‚em. ZwrÃłciÅ‚ uwagÄ™ na symbole religijne, m.in. na wizerunek
krzyÅźa, ktÃłry broni czÅ‚owieka przed zÅ‚ymi duchami.
wiÄ™cej
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Ks. PiÄ…tkowki (kapÅ‚an o niezwykÅ‚ym charyzmacie, ktÃłry wprowadziÅ‚ do archidiecezji
poznaÅ„skiej OdnowÄ™ w Duchu ÅšwiÄ™tym, koordynator egzorcyzstow) odszedÅ‚ do Pana 3 stycznia
br we wspomnienie NajÅ›wiÄ™tszego Imienia Jezus, odszedÅ‚ po wielu latach ofiarnej posÅ‚ugi.
ByÅ‚ przyjacielem wszystkich, ktÃłrzy szukali pomocy w zniewoleniach. OprÃłcz posÅ‚ugi egzorcysty
odprawiaÅ‚ Msze Å›w. z intencjÄ… o uwolnienie w koÅ›ciÃłÅ‚ku NajÅ›wiÄ™tszej Krwi Pana Jezusa w
Poznaniu. W swojej pracy duszpasterskiej przypominaÅ‚ o waÅźnej i rosnÄ…cej potrzebie egzorcyzmÃłw.
DziÄ™ki jego zaangaÅźowaniu znaczÄ…co wzrosÅ‚a liczba egzorcystÃłw w Polsce, a tym samym
dostÄ™pnoÅ›Ä‡ do nich.
"Ludzie sÄ… skoÅ‚atani problemami rodzinnymi i wychowawczymi. PotrzebujÄ… ukojenia, modlitewnego
wsparcia. Inni sÅ‚yszÄ… gÅ‚osy, dziwne haÅ‚asy, kroki, chociaÅź nie sÄ… psychicznie chorzy. SÄ…
drÄ™czeni i zniewoleni przez szatana " tÅ‚umaczyÅ‚ swojÄ… posÅ‚ugÄ™ ks. PiÄ…tkowski.

czytaj wiecej

"W dobrych zawodach wystÄ…piÅ‚em, bieg ukoÅ„czyÅ‚em, wiary ustrzegÅ‚em"
(2 Tm 4, 7-8)
czytaj

czytaj

wiÄ™cej

Egzorcyzm - jako pojedynek duchowy

NIEWIDZIALNI WROGOWIE

SZATAN, PIEKÅ•O

CHARYZMATY W POSÅ•UDZE UWALNIANIA - ks. M. PiÄ…tkowski
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(art.wygÅ‚oszony na Åšwiatowej Konferencji PosÅ‚ugi Uwolnienia, ktora odbyÅ‚a siÄ™ w lipcu 2007 w
CzÄ™stochowie)
CzÅ‚owiek jest przedziwnÄ… istotÄ…, w ktÃłrej nie tylko Å‚Ä…czÄ… siÄ™ w jednÄ… ÅźyciowÄ…
caÅ‚oÅ›Ä‡ elementy pozornie nie do poÅ‚Ä…czenia jak materia i duch, ale, co jeszcze bardziej
zdumiewajÄ…ce, to co ludzkie z boskim. W Konstytucji Soborowej Lumen Gentium czytamy:
â€žPrzedwieczny Ojciec, na skutek najzupeÅ‚niej wolnego i tajemnego zamysÅ‚u swej dobroci i
mÄ…droÅ›ci, stworzyÅ‚ Å›wiat caÅ‚y, a ludzi postanowiÅ‚ wynieÅ›Ä‡ do uczestnictwa w Åźyciu
BoÅźymâ€• (LG nr 2). Z daru BoÅźego czÅ‚owiek zdolny jest do Åźycia ponadludzkiego, do Åźycia na
poziomie boskim, i to nazywamy Åźyciem nadprzyrodzonym, Åźyciem Å‚aski. Charyzmaty stanowiÄ…
jednÄ… z kategorii Å‚aski...czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Å»EBY WAS NIE ZWIEDZIONO(Å•ukasz 21,5-11)

Gdy niektÃłrzy mÃłwili o Å›wiÄ…tyni, Åźe jest przyozdobiona piÄ™knymi kamieniami i darami,
powiedziaÅ‚: "Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieÅ„ na kamieniu, ktÃłry by
nie byÅ‚ zwalony". Zapytali Go: "Nauczycielu, kiedy to nastÄ…pi? I jaki bÄ™dzie znak, gdy siÄ™ to
dziaÄ‡ zacznie?" Jezus odpowiedziaÅ‚: "StrzeÅźcie siÄ™, Åźeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem
przyjdzie pod moim imieniem i bÄ™dÄ… mÃłwiÄ‡: "Ja jestem" oraz: "NadszedÅ‚ czas". Nie chodÅºcie
za nimi! I nie trwÃłÅźcie siÄ™, gdy posÅ‚yszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi siÄ™ staÄ‡,
ale nie zaraz nastÄ…pi koniec". Wtedy mÃłwiÅ‚ do nich: "Powstanie narÃłd przeciw narodowi i krÃłlestwo
przeciw krÃłlestwu. BÄ™dÄ… silne trzÄ™sienia ziemi, a miejscami gÅ‚Ãłd i zaraza; ukaÅźÄ… siÄ™
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

LIST DO EFEZJAN - EWANGELIA JEDNOÅšCI

Kiedy przeÅ›ladowanie siÄ™ sroÅźy i grozi niebezpieczeÅ„stwo, czÅ‚owiek ulega przeraÅźeniu i
smutkowi. MÄ™stwo chrzeÅ›cijaÅ„skie nie zwalnia od
tego bolesnego doÅ›wiadczenia, lecz czyni nas zdolnymi pokonaÄ‡ je, gdy patrzymy
na przykÅ‚ad Chrystusa.

ChrzeÅ›cijanin zÅ‚Ä…czony z Nim znajduje siÅ‚Ä™ â€žiÅ›Ä‡ za Nim
drogÄ… krzyÅźa wÅ›rÃłd przeÅ›ladowaÅ„, ktÃłrych KoÅ›cioÅ‚owi nigdy nie brakujeâ€• (KK 42).
KrzyÅź jest wpisany w Åźycie czÅ‚owieka. Kto prÃłbuje usunÄ…Ä‡ go ze swojego Åźycia, nie zna prawdy
ludzkiej kondycji. ...(J.PaweÅ‚ II)
Mistrz swoim uczniom przeÅ›ladowanym powtarza: â€žMiejcie odwagÄ™: Jam zwyciÄ™ÅźyÅ‚
Å›wiatâ€• (J 16,33)."
(por.O. Gabriel od Å›w. Marii Magdaleny, karmelita bosy Å»yÄ‡ Bogiem, t. III, str. 147)
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Koronowany Wizerunek MB - WieleÅ„skiej Pani - Ucieczki grzesznikÃłw - Sanktuarium w Wieleniu
ZaobrzaÅ„skim - Wielkopolska

Matka BoÅźa wypowiedziaÅ‚a w Fatimie do siostry Å•ucji nastÄ™pujÄ…ce sÅ‚owa:
Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego ani narodowego, ani miÄ™dzynarodowego,
ktÃłrego nie mozna byÅ‚oby rozwiÄ…zaÄ‡ przy pomocy RÃłÅźaÅ„ca.

SZATAN NIE MOÅ»E TEGO ZNIEÅšÄ† - PrzywoÅ‚ujÄ…c Å›wiadectwo egzorcysty...

RÃłÅźaniec jest najpotÄ™ÅźniejszÄ… broniÄ…, jakÄ… moÅźemy siÄ™ broniÄ‡ na polu walki
s. Å•ucja z Fatimy

ZNAMIÄ˜ BESTII - Dlaczego siÅ‚y wrogie Chrystusowi wciÄ…Åź napastujÄ… Jego KoÅ›ciÃłÅ‚...czytaj

KapÅ‚ani! ZachÄ™cajcie wiernych!
Wierni! ZachÄ™cajcie kapÅ‚anÃłw!
Niech Å‚Ä…czy nas Å›wiÄ™te Å›wiatÅ‚o Ducha ÅšwiÄ™tego!

ÅšwiÄ™ty Pawle Apolstole,
ktÃłry z mÄ…droÅ›ciÄ… i miÅ‚oÅ›ciÄ…
NauczaÅ‚eÅ› Å›wiat,
zwrÃłÄ‡ Å‚askawie spojrzenie takÅźe na nas.
http://www.blaskalleluja.pl
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Wszystkiego spodziewamy siÄ™
Po Twoim orÄ™downictwie
u Jezusa Boskiego Mistrza
i Maryi KrÃłlowej ApostoÅ‚Ãłw.
Spraw, o Nauczycielu NarodÃłw,
abyÅ›my Åźyli wiarÄ…,
zbawiali siÄ™ przez nadziejÄ™,
By rzÄ…dziÅ‚a nami tylko miÅ‚oÅ›Ä‡.
UproÅ› licznych i Å›wiÄ™tych apostoÅ‚Ãłw.
Niech przejdzie przez Å›wiat
gorÄ…cy powiew prawdziwej miÅ‚oÅ›ci.
Niech wszyscy znajÄ… i uwielbiajÄ…
Boga i Jezusa Boskiego Mistrza,
DrogÄ™, PrawdÄ™ i Å»ycie.
Amen
Gdyby Å›w. PaweÅ‚ ÅźyÅ‚, pÅ‚onÄ…Å‚by tym podwÃłjnym pÅ‚omieniem, owym "ogniem",
gorliwoÅ›ciÄ… dla Boga i Jego Chrystusa oraz dla ludzi wszystkich krajÃłw. Aby go sÅ‚yszano,
wszedÅ‚by na najwyÅźsze katedry i przekazywaÅ‚by swoje sÅ‚owo za pomocÄ… aktualnie
dostÄ™pnych Å›rodkÃłw: poprzez prasÄ™, kino, radio, telewizjÄ™. Jego nauka nie byÅ‚aby zimna i
abstrakcyjna. Kiedy on przybywaÅ‚, to nie tylko by wygÅ‚osiÄ‡ jednorazowÄ… naukÄ™, lecz
zostawaÅ‚ i formowaÅ‚: ksztaÅ‚towaÅ‚ umysÅ‚y, przekonywaÅ‚, nawracaÅ‚, jednoczyÅ‚ z
Chrystusem, wprowadzaÅ‚ w Åźycie w peÅ‚ni chrzeÅ›cijaÅ„skie. Nie wyjeÅźdÅźaÅ‚, dopÃłki nie
miaÅ‚ wewnÄ™trznej pewnoÅ›ci, Åźe [jego duchowi synowie i cÃłrki] wytrwajÄ…. PozostawiaÅ‚
prezbiterÃłw, aby kontynuowali jego dzieÅ‚o; wracaÅ‚ potem czÄ™sto ze swoim sÅ‚owem lub pismem;
czekaÅ‚ na wiadomoÅ›ci, Å‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ z nimi duchowo, modliÅ‚ siÄ™ za nich. ( BÅ‚. Ks. Jakub
Alberione )

KrzyÅź, trzymany przez Ojca ÅšwiÄ™tego Jana PawÅ‚a II podczas Drogi KrzyÅźowej w Wielki PiÄ…tek w
2005 roku
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