W OBRONIE ROZUMU
Gwiazdom czy Panu sÅ‚uÅźyÅ‚ bÄ™dziesz?

W epoce Internetu i lotÃłw kosmicznych, w ktÃłrej dziÄ™ki postÄ™pom nauki moÅźemy rozmawiaÄ‡ z
czÅ‚owiekiem po drugiej stronie kuli ziemskiej, rozszczepiaÄ‡ jÄ…dro atomu i obserwowaÄ‡ kwazary
na kraÅ„cach WszechÅ›wiata, w Rzeczpospolitej Polskiej oficjalnie uznawane sÄ… takie "zawody", jak
astrolog, wrÃłÅźbita czy radiesteta
Polskie prawo daje wiÄ™c peÅ‚nÄ… legitymacjÄ™ do uprawiania szamaÅ„stwa i okradania ludzi pod
pretekstem sprzedaÅźy nic nie wartych usÅ‚ug. Nigdy nikomu nie udaÅ‚o siÄ™ udowodniÄ‡
skutecznoÅ›ci praktyk radiestety czy astrologa, a ewentualne sukcesy sÄ… wyÅ‚Ä…cznie przypadkiem
wynikajÄ…cym z rachunku prawdopodobienstwa. wiÄ™cej

Dzisiaj teÅź posyÅ‚a nam swego Ducha, abyÅ›my nie tylko usÅ‚yszeli, ale teÅź przyjÄ™li usÅ‚yszane
SÅ‚owo BoÅźe.

Na ogÃłÅ‚ mÃłwi siÄ™, Åźe nauka i wiara to dwie rÃłÅźne dziedziny zdobywania wiedzy ludzkiej. MajÄ…
one teÅź odrÄ™bne ÅºrÃłdÅ‚a, z ktÃłrych czy przy pomocy ktÃłrych czerpiÄ… wiedzÄ™; nauka czerpie
wiedzÄ™ z doÅ›wiadczenia, a wiara z Objawienia czyli z Pisma Å›wiÄ™tego i nauki KoÅ›cioÅ‚a. W obu
dziedzinach bardzo waÅźnÄ… rolÄ™ odgrywa rozum ludzki, posÅ‚ugujÄ…cy siÄ™ logikÄ… i pewnymi
zasadami rozumowania. RÃłÅźny jednak jest stopieÅ„ pewnoÅ›ci wiedzy naukowej i wiary. Wiedza
naukowa w duÅźej mierze nosi charakter pewnoÅ›ci, ale sÄ… tam nie tylko tezy, twierdzenia, ale teÅź
bardzo czÄ™sto hipotezy, teorie, definicje, postulaty i prawdopodobieÅ„stwa. Wyniki badaÅ„ naukowych
bardzo czÄ™sto siÄ™ zmieniajÄ…, sÄ… poprawiane w miarÄ™ postÄ™pu badaÅ„ naukowych.
Czasem moÅźna sÅ‚yszeÄ‡ zdanie, Åźe nauka i wiara stojÄ… w sprzecznoÅ›ci do siebie, bo co innego
mÃłwi nauka, a co innego wiara. OtÃłÅź nieporozumienie to polega na tym, Åźe albo Åºle rozumiemy i
interpretujemy naukÄ™, albo nie wÅ‚aÅ›ciwie rozumiemy wiarÄ™. Jedno jest pewne, Åźe nie ma
miÄ™dzy nimi wewnÄ™trznej sprzecznoÅ›ci. PoniewaÅź zarÃłwno nauka jak i wiara pochodzÄ… od
jednego ÅºrÃłdÅ‚a, Boga, ktÃłry sobie przeczyÄ‡ nie moÅźe, wiÄ™c nauka i wiara teÅź nie mogÄ… sobie
przeczyÄ‡. Na przykÅ‚ad: powie ktoÅ›, Åźe nauka gÅ‚osi teoriÄ™ ewolucji biologicznej, wedÅ‚ug
ktÃłrej Åźycie powstaÅ‚o drogÄ… stopniowych przemian materii nieorganicznej w organicznÄ… i
ÅźywÄ…, a wiara gÅ‚osi, Åźe Åźycie stworzyÅ‚ BÃłg (jest to dogmat naszej wiary). I jak to pogodziÄ‡?
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡ - Nauka i wiara-tekst org. O. G.B. BÅ‚och ofm
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DziÅ›, w czasach narastajÄ…cego kryzysu, coraz wiÄ™kszÄ… popularnoÅ›ciÄ… cieszÄ… siÄ™
wszelakiej maÅ›ci wrÃłÅźbici i wrÃłÅźki. UdzielajÄ… rad zarÃłwno w prywatnych gabinetach, jak i w
programach telewizyjnych, zarabiajÄ…c przy tym wielkie pieniÄ…dze. ZapewniajÄ…, Åźe mogÄ…
wejrzeÄ‡ w czyjÄ…Å› przyszÅ‚oÅ›Ä‡. Wielu ludzi uwaÅźa to za coÅ› nieszkodliwego lub twierdzi, Åźe
pyta tylko z ciekawoÅ›ci. Najbardziej znany polski wrÃłÅźbita, wystÄ™pujÄ…cy bardzo czÄ™sto w
telewizji, nosi na szyi krzyÅź. Wydaje siÄ™, iÅź prÃłbuje w ten sposÃłb przekonaÄ‡ telewidzÃłw, Åźe
moÅźna byÄ‡ katolikiem i jednoczeÅ›nie wierzyÄ‡ we wrÃłÅźby. Co Biblia mÃłwi na ten temat? Czy
znajdziemy tam opisy podobnych praktyk? Od poczÄ…tku zamieszkiwania w Ziemi Obiecanej Izraelici byli
szczegÃłlnie naraÅźeni na wpÅ‚ywy rÃłÅźnych praktyk ze strony religii pogaÅ„skich. DotyczyÅ‚y one
zwÅ‚aszcza kultu innych bogÃłw. Izrael byÅ‚ bowiem jedynym narodem, ktÃłry wyznawaÅ‚ wiarÄ™ w
jednego Boga. Dlatego teÅź zderzenie z religiami politeistycznymi (tj. wyznajÄ…cymi wiele bÃłstw)
byÅ‚o bardzo niebezpieczne. Biblia wielokrotnie opisuje wydarzenia, kiedy to czÅ‚onkowie narodu
wybranego nie tyle odchodzÄ… od wiary w jedynego Boga, co raczej uznajÄ… Go za jednego z wielu
bogÃłw, obok boÅźkÃłw pogaÅ„skich. Biblia bardzo surowo potÄ™pia takie praktyki. MiaÅ‚o temu
sÅ‚uÅźyÄ‡ takÅźe pierwsze przykazanie Dekalogu: â€žNie bÄ™dziesz miaÅ‚ innych bogÃłw obok
mnieâ€•. PoÅ›rÃłd wielu rÃłÅźnych praktyk, za jednÄ… z najbardziej niebezpiecznych dla wiary w
Jahwe Biblia uznaje wrÃłÅźbiarstwo, bardzo rozpowszechnione na staroÅźytnym Wschodzie, szczegÃłlnie
w Babilonii i Egipcie. To wÅ‚aÅ›nie tam powstaÅ‚y znaki zodiaku oraz opracowano metody rÃłÅźnych
technik wrÃłÅźbiarskich. IstniaÅ‚o bowiem przekonanie, Åźe ludzie nie rozumieli woli bogÃłw. Z tego
powodu popeÅ‚niali bÅ‚Ä™dy. Ale wola bÃłstw przeznaczona dla kaÅźdego czÅ‚owieka jest zapisana w
tzw. KsiÄ™dze Losu i moÅźna jÄ… odczytaÄ‡. W tym celu trzeba mieÄ‡ podstawowÄ… wiedzÄ™, a
majÄ… jÄ… tylko niektÃłrzy ludzie (astrologowie, chiromanci, wrÃłÅźbici). Po zgÅ‚oszeniu siÄ™ do nich
moÅźna byÅ‚o poprosiÄ‡ o doczytanie tego zapisu. Praktyki te zaczÄ™li przejmowaÄ‡ niektÃłrzy
Izraelici. ByÅ‚o to jednak sprzeczne z wiarÄ… w jedynego Boga i pierwszym przykazaniem Dekalogu.
Dlatego teÅź Pismo ÅšwiÄ™te surowo przestrzega przed tym grzechem: â€žNie bÄ™dziesz siÄ™
zwracaÅ‚ do wywoÅ‚ujÄ…cych duchy ani do wrÃłÅźbitÃłw. Nie bÄ™dziesz zasiÄ™gaÄ‡ ich radyâ€•
(KpÅ‚ 19, 31); â€žPrzeciwko kaÅźdemu, kto zwrÃłci siÄ™ do wywoÅ‚ujÄ…cych duchy albo do
wrÃłÅźbitÃłw, aby uprawiaÄ‡ nierzÄ…d z nimi, zwrÃłcÄ™ oblicze i wyÅ‚Ä…czÄ™ go spoÅ›rÃłd jego
luduâ€• (KpÅ‚ 20, 7). W innym miejscu czytamy ostre napomnienie: â€žGdy ty wejdziesz do kraju,
ktÃłry ci daje Pan, BÃłg twÃłj, nie ucz siÄ™ popeÅ‚niania tych samych obrzydliwoÅ›ci, jak tamte
narody. Nie znajdzie siÄ™ poÅ›rÃłd ciebie nikt, kto by uprawiaÅ‚ wrÃłÅźby, przepowiednie i czary; nikt,
kto by uprawiaÅ‚ zaklÄ™cia, pytaÅ‚ duchÃłw i widma, zwracaÅ‚ siÄ™ do umarÅ‚ych. Obrzydliwy jest
bowiem dla Pana kaÅźdy, kto to czyniâ€• (Pwt 18, 9-12). SkÄ…d takie ostre sÅ‚owa? KtoÅ› moÅźe
powiedzieÄ‡, Åźe to przecieÅź nieszkodliwe praktyki. Praktyka wrÃłÅźenia zakÅ‚ada, Åźe Åźycie ludzkie
nie podlega BoÅźej OpatrznoÅ›ci, lecz bezosobowym i tajemniczym siÅ‚om. Korzystanie z
wrÃłÅźbiarstwa prowadzi do osÅ‚abienia, a w koÅ„cu i zerwania wiÄ™zi osobowej z Bogiem, a czasem
wrÄ™cz do opÄ™tania. CzÅ‚owiek sam ksztaÅ‚tuje swojÄ… przyszÅ‚oÅ›Ä‡, ktÃłrÄ… zna tylko BÃłg.
Szatan nie zna przyszÅ‚oÅ›ci, poniewaÅź ona dopiero siÄ™ tworzy poprzez wspÃłÅ‚pracÄ™
czÅ‚owieka z Bogiem. Szatan, doskonale wnioskujÄ…c na podstawie ukrytych dla ludzi mechanizmÃłw
natury, moÅźe jedynie uÅ‚oÅźyÄ‡ moÅźliwy scenariusz wydarzeÅ„ z przyszÅ‚oÅ›ci, ktÃłry jednak
wcale nie musi siÄ™ speÅ‚niÄ‡. Lekarstwem na pokusÄ™ poznania przyszÅ‚oÅ›ci jest jedynie
modlitwa o rozpoznanie woli Boga w Åźyciu. W trudnych chwilach nie szukajmy pomocy we wrÃłÅźbach,
ale kierujmy siÄ™ raczej sÅ‚owami Psalmu 37: â€žPowierz Panu swojÄ… drogÄ™ i zaufaj Mu: On sam
bÄ™dzie dziaÅ‚aÅ‚â€•. Tekst oryg. Ks. Grzegorz Szubtarski

Tekst oryg. Ks. Grzegorz Szubtarski

Czy Biblia rzeczywiÅ›cie tak surowo ocenia wrÃłÅźbiarstwo? Bardzo surowo. Nazywa je
â€žsplugawieniemâ€•, â€žnierzÄ…demâ€•, â€žobrzydliwoÅ›ciÄ…â€•. Potwierdza to wyraÅºnie
znany biblista ks. prof. Roman Pindel w swojej waÅźnej ksiÄ…Åźce â€žMagia czy Ewangelia?â€•. To
nie tylko grzech baÅ‚wochwalstwa, ale takÅźe duchowego oszustwa, ktÃłrego ostatecznym celem jest
utwierdzenie ludzi w grzechu i odwiedzenie ich od drogi zbawienia. Dlatego zasÅ‚uguje ono na
najwyÅźszy stopieÅ„ moralnego potÄ™pienia.
o. Grzegorz BÅ‚och OFM
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tekst za

SkÄ…d bierze siÄ™ ateizm?
Â
Na pewno Åźaden czÅ‚owiek nie rodzi siÄ™ ateistÄ…, ateizmu nie wyssaÅ‚ z mlekiem swojej matki.
Ateizm nie pojawia siÄ™ nagle, nie spada z nieba. CzÅ‚owiek ateistÄ… siÄ™ staje. Kiedy? Dlaczego? Oto
pytania aktualne i waÅźne w naszym wieku. CzÅ‚owiek z natury swej jest istotÄ… religijnÄ…. (Tertulian
byÅ‚ zdania, Åźe dusza ludzka z natury jest chrzeÅ›cijaÅ„ska (â€žanima naturaliter christianaâ€•).
Istotnie czÅ‚owiek zostaÅ‚ stworzony przez Boga i dla Boga. CzÅ‚owiek, kaÅźdy czÅ‚owiek, jest
powoÅ‚any do uczestniczenia w Åźyciu Boga.
JednakÅźe wielu wspÃłÅ‚czesnych ludzi nie dostrzega wewnÄ™trznej Å‚Ä…cznoÅ›ci z Bogiem albo
nawet jÄ… odrzuca, â€žtak Åźe ateizm naleÅźy zaliczyÄ‡ do najpowaÅźniejszych spraw doby obecnej i
poddaÄ‡ go staranniejszym badaniomâ€• (Sob. Wat. II). Ateizm to sÅ‚owo pochodzenia greckiego
(zÅ‚oÅźonego z â€žaâ€• â€“ bez, i â€žtheosâ€• â€“ bÃłg) i oznacza stanowisko czy
Å›wiatopoglÄ…d intelektualny odrzucajÄ…cy wiarÄ™ w istnienie siÅ‚ nadprzyrodzonych, a w
szczegÃłlnoÅ›ci w Boga (lub bogÃłw) jako sprzecznÄ… z rozumem i nienaukowÄ…. Ateizm czÄ™sto
pojmuje siÄ™ jako doktrynÄ™ lub postawÄ™ czÅ‚owieka negujÄ…cego istnienie Boga jako bytu w
peÅ‚ni doskonaÅ‚ego, niezaleÅźnego od Å›wiata i czÅ‚owieka lub teÅź jako przyczynÄ™ caÅ‚ej
rzeczywistoÅ›ci, jako osobÄ™ zwanÄ… przez filozofÃłw Absolutem.
Ateizm jako doktryna od strony poznawczej nie moÅźe byÄ‡ traktowany jako nauka, lecz jako pewnego
rodzaju ideologia czy filozofia i to w kiepskim wydaniu. Za ateistÄ™ moÅźna rÃłwnieÅź uwaÅźaÄ‡ tego,
kto uznaje Absolut, ale pozbawiony jednego lub kilku istotnych atrybutÃłw Boga (np. panteizm, deizm)
jak teÅź i tego, kto uznaje niemoÅźnoÅ›Ä‡ lub nierozstrzygalnoÅ›Ä‡ Jego istnienia (agnostycyzm,
sceptycyzm).
SiÄ™gnijmy do korzeni i ÅºrÃłdeÅ‚ ateizmu, ktÃłry istniaÅ‚ prawie zawsze w przeszÅ‚oÅ›ci, bo i w
staroÅźytnoÅ›ci, i w Å›redniowieczu i istnieje wspÃłÅ‚czeÅ›nie. W staroÅźytnej Grecji pierwszym
ateistÄ… miaÅ‚ byÄ‡ sofista Diagoras z Melos, ktÃłry w r. 415 przed Chr. zostaÅ‚ skazany na
Å›mierÄ‡ za ateizm, lecz uchyliÅ‚ siÄ™ od kary. W staroÅźytnej Grecji znane byÅ‚y procesy o
bezboÅźnoÅ›Ä‡ i Å›wiÄ™tokradztwo. Ateizm byÅ‚ karany, gdyÅź ten, kto negowaÅ‚ istnienie bogÃłw,
uwaÅźany byÅ‚ za wroga paÅ„stwa. Opinia publiczna w negacji bogÃłw widziaÅ‚a niebezpieczny atak
na fundamenty moralne i duchowe spoÅ‚ecznoÅ›ci. Klasycznym przykÅ‚adem takiej postawy
paÅ„stwa byÅ‚ proces i skazanie na Å›mierÄ‡ za â€žateizmâ€• Sokratesa, ktÃłry w
rzeczywistoÅ›ci nie wierzyÅ‚ w bogÃłw, lecz w Boga jedynego. StÄ…d spotkaÅ‚a go kara Å›mierci; w
rzeczywistoÅ›ci umarÅ‚ jako mÄ™czennik prawdy.
WrÃłÄ‡my do naszych czasÃłw. W naszej epoce najbardziej groÅºny i niebezpieczny jest ateizm
wspÃłÅ‚czesny, ktÃłry w rÃłÅźnych przeszÅ‚ych epokach gÅ‚osiÅ‚ rozmaite treÅ›ci oraz przybieraÅ‚
przerÃłÅźne postacie. WspÃłÅ‚czesny ateizm bardzo czÄ™sto nawiÄ…zuje w swej doktrynie do takich
poprzednikÃłw ateistycznych jak: Feuerbach, Marks, J. P. Sartre, Lenin i wielu innych. Chyba wszystkie
odmiany ateizmu posÅ‚ugujÄ… siÄ™ w duÅźej mierze wypaczonym obrazem Boga. BÃłg, o ktÃłrym
mÃłwiÄ… siejÄ…cy niewiarÄ™ ludzie i ktÃłrego zwalczajÄ…, nie jest Bogiem Ewangelii, nie jest Bogiem
Objawienia i religii chrzeÅ›cijaÅ„skiej.
WspÃłÅ‚czeÅ›ni ateiÅ›ci m. in. gÅ‚oszÄ…: laicki Å›wiatopoglÄ…d, laicyzacjÄ™ Åźycia i wychowania,
oderwanie etyki od zwiÄ…zkÃłw z religiÄ…; ateizm jest uwaÅźany za wybÃłr czÅ‚owieka i postawienie go
w miejscu Boga. Charakterystyczna jest w ateizmie deifikacja (ubÃłstwianie) czÅ‚owieka; czÅ‚owiek
stworzyÅ‚ Boga, BÃłg zaÅ› jest tworem czÅ‚owieka, a religia â€“ zafaÅ‚szowanÄ…
Å›wiadomoÅ›ciÄ…. Po zanegowaniu istnienia Boga gÅ‚osi siÄ™ peÅ‚nÄ… afirmacjÄ™ czÅ‚owieka,
ktÃłrego uwaÅźa siÄ™ za jedynego sprawcÄ™ i demiurga historii wÅ‚asnej i historii Å›wiata. Ateizm
gÅ‚osi takÅźe caÅ‚y szereg innych tez i hipotez irracjonalnych, nie logicznych i absurdalnych, a przede
wszystkim szkodliwych dla czÅ‚owieka jako osoby.
JuÅź chociaÅźby tylko doktryna ateistyczna Marksa, Nietzschego, Sartreâ€™a, pokazuje, Åźe wraz z
negacjÄ… Boga upadajÄ… wszystkie wartoÅ›ci, a w ich miejsce wkrada siÄ™ relatywizm, a ostatecznie
nihilizm, pustka duchowa. WymyÅ›lone przez czÅ‚owieka absoluty: CzÅ‚owiek, LudzkoÅ›Ä‡, Natura,
Nauka, Historia, nie wystarczajÄ… i ostatecznie wraz ze â€žÅ›mierciÄ… Bogaâ€• prowadzÄ…
niechybnie do â€žÅ›mierciâ€• czÅ‚owieka.
SÅ‚usznie napisaÅ‚ dr H. Pfeil w publikacji pt. Tragizm negacji Boga (s.18): â€žOto jest tragizm
negacji Boga: kto Boga zabija, ten sam siebie rani. ZabÃłjstwo Boga nie jest bynajmniej zwyciÄ™stwem
czÅ‚owieka, ale jego najstraszniejszÄ… klÄ™skÄ…, zabÃłjstwo Boga jest zarazem najtragiczniejszym
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samobÃłjstwem czÅ‚owiekaâ€•. DopÃłki ateista nie zrozumie tego, jego negacja Boga bÄ™dzie
rÃłwnoczeÅ›nie negacjÄ… siebie oraz daremnÄ… â€žucieczkÄ…â€• przed Bogiem.
W ateizmie jest duÅźo przewrotnoÅ›ci, arogancji i ignorancji, ktÃłra wÅ‚aÅ›nie najczÄ™Å›ciej jest
ÅºrÃłdÅ‚em stanu niewiary. OtÃłÅź pewien niemiecki dziennik napisaÅ‚, jak na placu Poczdamskim w
Berlinie ateistyczne stowarzyszenie uczciÅ‚o swego patrona Giordano Bruno postawieniem mu pomnika,
chcÄ…c pokazaÄ‡ go jako â€žsymbol mÅ‚odej i niezaleÅźnej Europyâ€•. Na odsÅ‚oniÄ™cie
pomnika przybyÅ‚o ok. 100 osÃłb. SzczegÃłlne zainteresowanie wzbudziÅ‚o to, Åźe autor pomnika
postawiÅ‚ rzeÅºbÄ™ na gÅ‚owie i tym mimowolnie przyczyniÅ‚ siÄ™ do chwytliwego tytuÅ‚u:
â€žAteizm stoi na gÅ‚owieâ€•. KiedyÅź wreszcie stanie on na nogach? O wÅ‚asnych siÅ‚ach i bez
Boga chyba nigdy.
A oto pytanie chyba zasadne: skoro Åźaden czÅ‚owiek nie rodzi siÄ™ ateistÄ…, to czy musi ateistÄ…
umieraÄ‡?
Â
Grzegorz. B. BÅ‚och ofm

ATEIZM, czyli urojona wizja czÅ‚owieka
Punktem wyjÅ›cia ateizmu jest wiara w to, Åźe nie ma istotnej rÃłÅźnicy miÄ™dzy czÅ‚owiekiem a
zwierzÄ™tami.

WspÃłlnÄ… cechÄ… ateistÃłw, z ktÃłrymi miaÅ‚em kontakt, jest to, Åźe sprawiajÄ… wraÅźenie, jakby nie
wiedzieli, iÅź to wÅ‚aÅ›nie systemy ateistyczne doprowadziÅ‚y do najbardziej okrutnych dyktatur oraz
do najwiÄ™kszych zbrodni w historii ludzkoÅ›ci. W dziejach czÅ‚owieka Åźadna marginalna
mniejszoÅ›Ä‡ â€“ a do takiej naleÅźÄ… ateiÅ›ci â€“ nie dokonaÅ‚a zbrodni na tak wielkÄ…
skalÄ™, jak wÅ‚aÅ›nie ci, ktÃłrzy usiÅ‚ujÄ… urzÄ…dziÄ‡ Å›wiat bez Boga. WyglÄ…da na to, Åźe o
ludobÃłjstwach dokonanych przez ateistÃłw wiedzÄ… wszyscy pozaâ€Ś ateistami. Å»aden ze spotkanych
przeze mnie ateistÃłw nie powiedziaÅ‚, Åźe przeprasza za zbrodnie dokonane przez systemy ateistyczne
i Åźe on sam prÃłbuje wyciÄ…gaÄ‡ wnioski choÄ‡by z najnowszej historii.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

ASTROLOGIA I WRÃ“Å»BIARSTWO. OddziaÅ‚ywanie gwiazd i lÄ™k przed przyszÅ‚oÅ›ciÄ….
Jacques Verlinde, urodzony w Belgii w roku 1947, przebyÅ‚ niespotykanÄ… drogÄ™ duchowÄ…. Pod
koniec studiÃłw doktoranckich z nauk Å›cisÅ‚ych (fizyka) spotkaÅ‚ siÄ™ z praktykÄ… medytacji
transcendentalnej, w ktÃłrÄ… przez nastÄ™pne siedem lat Åźycia caÅ‚kowicie siÄ™ zaangaÅźowaÅ‚.
Szybko zostaÅ‚ czÅ‚onkiem miÄ™dzynarodowego biura koordynatorÃłw ruchu Medytacji
Transcendentalnej (TM). W roku 1975 przeÅźyÅ‚ osobiste spotkanie z Panem Jezusem i nawrÃłcenie.
ByÅ‚ to poczÄ…tek dÅ‚ugiego procesu wydobywania siÄ™ z duchowego zniewolenia. Po siedmiu latach
modlitw o uzdrowienie duchowe Jacques Verlinde mÃłgÅ‚ wreszcie wstÄ…piÄ‡ do seminarium
duchownego w Rzymie. ÅšwiÄ™cenia kapÅ‚aÅ„skie otrzymaÅ‚ w 1983 roku. UzyskaÅ‚ nastÄ™pnie w
Louvain doktorat z filozofii i zostaÅ‚ wykÅ‚adowcÄ… na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie wiÄ™cej

Astrologiczne konsekwencje
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Ezoteryka uzaleÅźnia czÅ‚owieka od tego, co powie wrÃłÅźka lub guru

WedÅ‚ug "Dziennika Gazeta Prawna" w naszym kraju jest juÅź nawet ok. 100 tys. wrÃłÅźek i
jasnowidzÃłw, z ktÃłrych porad korzysta okoÅ‚o 3 mln klientÃłw.
MÄ…dra maksyma mÃłwi, Åźe gdy sÅ‚abnie wiara, wzrasta zabobon.
Ezoteryka to ciekawe zjawisko, gdzie ludzie pÅ‚acÄ… za coÅ›, czego nie ma, w sensie metafizycznym,
oczywiÅ›cie. Jest natomiast wraÅźenie uzyskanej pomocy, bycia prowadzonym do okreÅ›lonego celu.
Zabobon, ezoteryka majÄ… to do siebie, Åźe dajÄ… wraÅźenie nowej "duchowej" wiedzy. W praktyce
uzaleÅźniajÄ… czÅ‚owieka od tego, co powie wrÃłÅźka, guru lub jakieÅ› magiczne narzÄ™dzie tÅ‚umaczyÅ‚ egzorcysta na antenie Radia Plus Radom.wiÄ™cej

Biblia o kontaktach z duchami

BÅ•OGOSÅ•AWIEÅƒSTWA I PRZEKLEÅƒSTWA WSPÃ“Å•CZESNEJ CYWILIZACJI

Cywilizacja: dobra czy zÅ‚a? Dla czÅ‚owieka czy przeciw czÅ‚owiekowi? Silna Bogiem Niebios czy silna
KsiÄ™ciem tego Å›wiata? Czy w ogÃłle opis jest moÅźliwy?
Åšwiat jest dobry, i to nie ulega najmniejszej wÄ…tpliwoÅ›ci â€“ taka jest na ten temat opinia samego
StwÃłrcy. Natomiast to, czym scena Å›wiata jest wypeÅ‚niana, pozostaje w gestii
czÅ‚owieka...wiÄ™cej

HALLOWEEN
Zwyczaj juÅź oswojony, czy nadal obcy naszej kulturze?

Niewinna zabawa, czy moÅźe pierwszy krok do inicjacji w Å›wiat demoniczny i najwaÅźniejszy dzieÅ„ w
roku dla "koÅ›cioÅ‚a szatana"? Czym tak naprawdÄ™ jest Halloween?
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czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

O UroczystoÅ›ci Wszystkich ÅšwiÄ™tych i prÃłbÄ… pogodzenia wiary z pogaÅ„skimi praktykami.
o. Franciszek Chodkowski i o.Leonard Bielecki - zapraszajÄ….

NA OBJAWIENIE PAÅƒSKIE

Dnia 6 stycznia w KoÅ›ciele katolickim obchodzimy Å›wiÄ™to Objawienia PaÅ„skiego nazywane inaczej
Å›wiÄ™tem Trzech KrÃłli. Objawienie, czyli ukazanie siÄ™ Jezusa Chrystusa pogaÅ„skim wÅ‚adcom,
mÄ™drcom, ktÃłrzy przyszli do Betlejem z dalekiego wschodu. Trzej krÃłlowie, ktÃłrym tradycja nadaje
imiona: Kacper, Melchior i Baltazar, reprezentujÄ… pogaÅ„skÄ… ludzkoÅ›Ä‡, ktÃłra przychodzi do
Jezusa, oddaje Mu czeÅ›Ä‡. WÅ‚adcy ze wschodu poszukiwali Jezusa, chcieli zobaczyÄ‡ Mesjasza.
BÄ™dÄ…c w Jerozolimie mÃłwili: â€žGdzie jest nowo narodzony krÃłl Åźydowski?" Szukali Chrystusa i
znaleÅºli Go. Porzucili swoje wygodne paÅ‚ace, bogate komnaty i wyruszyli. Szli w nieznane szukajÄ…c
maÅ‚ego ChÅ‚opca, DzieciÄ™cia. I w koÅ„cu znaleÅºli Go. Jak podaje ewangelista: â€župadli na
twarz i oddali Mu pokÅ‚on. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: zÅ‚oto, kadzidÅ‚o i
mirrÄ™." JeÅźeli my chcemy dziÅ› znaleÅºÄ‡ Jezusa, jeÅ›li chcemy oddaÄ‡ Mu pokÅ‚on,
powinniÅ›my tak jak Kacper, Melchior i Baltazar porzuciÄ‡ swoje wygody, przyzwyczajenia i iÅ›Ä‡ za
BoÅźym Å›wiatÅ‚em, jak mÄ™drcy za gwiazdÄ…. Chrystus daje nam siÄ™ znaleÅºÄ‡, ale trzeba Go
dobrze szukaÄ‡. Jest obecny w swoim SÅ‚owie, w sakramentach, w potrzebujÄ…cym pomocy
czÅ‚owieku. Trzeba tylko chcieÄ‡ Go znaleÅºÄ‡ i nie powtarzaÄ‡ bÅ‚Ä™du wspÃłÅ‚czesnych
Jezusowi, ktÃłrzy Go odrzucili. Poszukiwanie Chrystusa to zadanie dla kaÅźdego z nas. ObyÅ›my dobrze
je wypeÅ‚nili.
Sylwester BrzeziÅ„ski OFM

tekst oryg.

Wszyscy jesteÅ›my spod jednego znaku. Znaku krzyÅźa. To on jest naszym znakiem rozpoznawczym.
PytajÄ… nas wielokrotnie spod jakiego jesteÅ›my znaku. Odpowiadamy niemalÅźe bez namysÅ‚u. Spod
znaku Ryb, Wagi, Raka czy KozioroÅźcaâ€Ś Kojarzymy siebie jednoznacznie ze znakiem zodiaku. A
przecieÅź wszyscy jesteÅ›my spod jednego znaku. Znaku krzyÅźa. To on jest naszym znakiem
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:24

rozpoznawczym. JeÅ›li juÅź jakiÅ› znak zodiaku mamy pozostawiÄ‡, to najwyÅźej rybÄ™. Ona teÅź
byÅ‚a i jest znakiem rozpoznawczym chrzeÅ›cijan. Jednak nie ze wzglÄ™du na gwiezdne konstelacje.
ICHTIS â€“ po grecku ryba. Pierwsze litery dawaÅ‚y poczÄ…tek jednemu z najstarszych wyznaÅ„
wiary. Jezus Chrystus. Syn BoÅźy. Zbawiciel. czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

"Jam jest Pan BÃłg twÃłj, ktÃły ciÄ™ wywiÃłdÅ‚ z ziemi egipskiej (...). Nie bÄ™dziesz miaÅ‚ bogÃłw
cudzych przede MnÄ…!" (por. Wj 20,2- 3). czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

PRAWDA JAÅšNIEJE SWYM BLASKIEM - BLASKIEM ZMARTWYCHWSTANIA
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