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Toksyczne związki 

 Niektórych rzeczy po prostu nie powinno 

się łączyć. Dla przykładu: uwielbiam zarówno bu-

dyń, jak i - dajmy na to - sos tabasco. Nigdy jednak 

nie próbowałbym ich łączyć - skutki byłyby raczej 

katastrofalne. Jestem pewien, że drogi czytelnik jest 

w stanie podać kilka własnych przykładów takich 

związków, do których nie zbliżyłby się nawet 

z dwumetrowym kijem. 

 Sprawa wygląda podobnie w przypadku 

religii i polityki. Wyborcze obietnice? Zło konieczne. 

Ewangelizacja? a czemu by nie? Problem zaczyna 

się tworzyć kiedy pojawiają się duchowni 

z politycznymi aspiracjami. a stąd już tylko krok do 

Maybachów. 

 Na razie jednak porzućmy ubogich zakonni-

ków jeżdżących Lexusami i przenieśmy się wiele lat 

wstecz. Średniowieczna Europa, Francja podczas 

Rewolucji, zbrodnie Inkwizycji- gdzie i kiedy nie 

spojrzeć można dostrzec skutki skupienia nadmier-

nej władzy w rękach Kościoła. Angielski historyk 

John Acton wypowiedział kiedyś słynne słowa - 

"Każda władza deprawuje, a władza absolutna de-

prawuje absolutnie". Nie sposób nie uznać praw-

dziwości tych słów, szczególnie w kontekście histo-

rii Europy. W miarę zdobywania przez Kościół co-

raz większych wpływów, coraz wyraźniej dostrze-

galne było zepsucie duchowieństwa, toczące chrze-

ścijańską wspólnotę jak choroba.  

 Oczywiście, nie każdy ksiądz czy biskup był 

potworem w ludzkiej skórze. Najlepszym obrazem 

irytacji i zmęczenia postawą dostojników kościel-

nych jest przecież reformacja. Cała zaistniała sytua-

cja potwierdza jedynie tezę, w myśl której pisany 

jest ten artykuł: Kościół jest już zwierzchnikiem 

mistycznego aspektu życia człowieka - i to 

w zupełności wystarczy. Rozszerzanie wpływów 

duchownych na inne tereny może być równie szko-

dliwe zarówno dla religii, jak i dla wiernych. 

 Powróćmy zatem do wspomnianego jedynie 

w domyśle Torunia. Radio Maryja, w teorii wyśmie-

nity pomysł na ewangelizację, jest przedmiotem 

dużych kontrowersji. Pojawiają się liczne opnie, 

jakoby nadawane audycje szerzyły ksenofobię 

i antysemityzm - z drugiej jednak strony, wiele osób 

uważa audycje rozgłośni za porządne 

i wartościowe. Nie mogę więc obiektywnie ocenić 

jakości emitowanych programów samemu nie bę-

dąc słuchaczem. Mogę, natomiast, zwrócić uwagę 

na niektóre dosyć niepokojące zjawiska. Na dobry 

początek można przywołać ojca Jana Króla, odpo-

wiedzialnego za sprawy finansowe radia. Wspo-

mnianego redemptorystę (członka zakonu, do któ-

rego należy również o. Tadeusz Rydzyk) można 

często zobaczyć za kierownicą luksusowego Lexusa 

RX 400h, którego cena opiewa na sumę ok. 250 

tysięcy złotych polskich - i to w jednej z tańszych 

wariacji. Nie do końca wyjaśniona cały czas wydaje 

się też sprawa sławetnej zbiórki na ratowanie 

stoczni. Pozwolę sobie przypomnieć te okoliczności, 

gdyż cała sytuacja miała miejsce wiele lat temu, 

roku pańskiego 1999. Trwająca dwa lata zbiórka 

zakończyła się komunikatem, wg którego "wyku-

pienie stoczni już nie jest możliwe", a pieniądze 

zostaną - zgodnie z wolą darczyńców - oddane lub 

przekazane na wskazany cel charytatywny. Niby 

wszystko w porządku, ale - jeżeli wierzyć niektó-

rym doniesieniom - część pieniędzy nigdy nie zosta-

ła rozliczona, a zbiórki pieniędzy prowadzono nie-

legalnie. Ciężko co prawa uwierzyć w defraudację 

pieniędzy na taka skalę w wykonaniu zakonnika, 

lecz drugi zarzut doczekał się już nawet wyroku 

sądowego - 3500 złotych grzywny dla o. Tadeusza 

Rydzyka za organizowanie zbiórek na stocznię bez 

odpowiedniego zezwolenia.  

 Ojca Dyrektora upodabnia jednak do polity-

ka coś więcej niż zwykłe przekręty finansowe. Ra-

dio Maryja posiada bowiem niewątpliwie silny 

wpływ na opinie regularnych słuchaczy, 

w rezultacie gwarantując rozgłośni rzeczywistą siłę 

polityczną. Wielokrotnie zdarzały się sytuację na-

chalnego wręcz dla słuchaczy propagowania nie-

których partii, zaczynając choćby od Ligi Polskich 

Rodzin (do czasu zdobycia władzy przez Romana 

Giertycha). i tutaj leży kardynalny błąd. Pomyłka 

która, w mojej opinii, może kosztować Radio całą 

swoją tożsamość. Mieszanie religii z polityką nigdy 

nie jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że toruń-

ska rozgłośnia ma rzeczywiste wpływy, 

a karykaturalny obraz "moherowej armii" gotowej 

do głosowania na rozkaz Najświętszego Imperatora 

może nie być aż tak daleki od prawdy. 

 Ten zauważalny czasem ekstremizm jest 

właśnie jednym z elementów różniących Radio Ma-

ryja od polskiego Kościoła, a konflikty na linii o. 

Rydzyk - Episkopat nie są niczym nowym. Pomimo 

licznych reprymend episkopatu, dotyczących mię-
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dzy innymi zbytniego 

ekstremizmu i de facto 

budowania własnego 

stronnictwa polityczne-

go, radio redemptory-

stów ciągle stara się bu-

dować "Kościół 

w Kościele". Polityka 

Rydzyka dzieli zatem nie 

tylko kraj, ale i duchową 

wspólnotę.  

 Patrząc dzisiaj na 

plakat Radia Maryja 

z wypisanym hasłem 

"Katolicki głos w twoim 

domu" nie mogę się po-

wstrzymać od myśli, że 

coś gdzieś poszło nie tak. 

Organizacja mająca sze-

rzyć Słowo Boże coraz bardziej zaczyna przypomi-

nać swego rodzaju fuzję nastawionej na zysk kor-

poracji i partii politycznej, a powstałe w jej wyniku 

sytuacje zdają się jedynie potwierdzać tezę 

o skutkach takiego małżeństwa. Tego typu połącze-

nia zawsze prowadzą do negatywnych zjawisk, 

a chyba ostatnim, czego potrzebuje Polska, jest cho-

robliwie ambitny zakonnik z imperialistycznymi 

zapędami.                                                      Marek Kotas 

Sens wiary? 

Tematy religijne zawsze wiążą się 

z ogromnymi kontrowersjami i różnego rodzaju 

trudnościami zarówno w debatach na ich temat, jak 

i w ich rozumieniu. Myślę, że głównym powodem 

tak wielu niepewności związanych z tymi wątkami 

koreluje się z ogromnym zróżnicowaniem pod 

względem wyznaniowym, a więc doktrynalnym. 

Każda religia, czyli skupisko ludzi tworzących sys-

tem wierzeń i praktyk, inaczej postrzega otaczający 

nas świat, kreując różne pojęcia dobra i zła oraz 

różnie dążąc do ich osiągnięcia. Według różnych 

szacunków istnieje od 4200 do 10 000 religii. 

a zatem 10 000 odmiennych ideologii. Jednak co 

powoduje tak ogromne zróżnicowanie wyznanio-

we? Wydaje mi się, że wiara jest jednym 

z najważniejszych lecz nienamacalnych 

i niewyuczalnych fenomenów ludzkich. Wiara jest 

czymś, co tkwi głęboko w nas i w naszych osobi-

stych przemyśleniach. Jest więc czymś indywidual-

nym dla każdej jednostki, co może powodować po-

wstawanie coraz to nowych religii, ze względu na 

częsty brak dopasowania do już istniejących.  

Jak więc z ogromu tylu różnych wierzeń 

i kultów mamy odnaleźć drogę i wybrać tą „właści-

wą” wiarę? w natłoku różnych… abstrakcji jak np. 

wiara w Latającego Potwora Spaghetti? Robert Pir-

sig napisał kiedyś:  

„Jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia nazy-

wamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to 

samo urojenie nazywamy to religią.” 

Bez wątpienia wypowiada się bardzo nega-

tywnie na temat religii, aczkolwiek należy zadać 

sobie pytanie, czy w niektórych przypadkach, jak 

ten powyżej nie ma racji? Wydaje mi się, że na py-

tanie „ w co wierzyć ”, nie można odnaleźć jedno-

znacznej odpowiedzi. Przekonania religijne są 

czymś, czego nikt z nas nie nauczy się jak matema-

tyki czy biologii w szkole. Wiara ma charakter emo-

cjonalny. Przynajmniej powinna mieć. Powinna być 

ona czymś, co silnie wiąże się z naszymi emocjami 

i naszymi przekonaniami, czymś, dla czego będzie-

my w stanie się poświęcić. 

Patrząc na religię i wiarę ze strony nieco in-

nej należy również zauważyć, że bardzo często mija 

się ona z podstawowymi założeniami nauki i logiki, 

które ewolucja budowała cegiełka po cegiełce. 

Głównie chodzi o fakt niemożliwości udowodnienia 

większości zagadnień, które są dla naszego umysłu 

nieosiągalne i niewytłumaczalne. Podobnie jak nasz 

rozum nie jest w stanie wyobrazić sobie nieskoń-

czoności wszechświata, nie jest również w stanie 

wyobrazić sobie tak abstrakcyjnych rzeczy jak życie 

po śmierci, życie w innej rzeczywistości czy 

w światach równoległych do naszego. Dlaczego 

więc ludzie wierzą? Przyczyn jest bardzo wiele, ale 

jedną z najważniejszych moim zdaniem jest fakt, że 

każdy człowiek musi w coś wierzyć. Każdy z nas 

stara się odnaleźć jakiś ukryty sens w  życiu. Trud-

no nam przyjąć fakt nieistnienia, fakt pustki, braku 

egzystencji. Każdy człowiek przez całe swoje życie 

dąży do tego, by być szczęśliwym. Szczęście jest 

pojęciem bardzo płynnym i niejednoznacznym, 

jednak jakiekolwiek by ono było, nikt nie chce wie-
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rzyć w to, że po prostu zniknie wraz z dniem naszej 

śmierci. Dlatego wierzymy w tzw. Absolut czyli 

osobowy lub bezosobowy pierwotny byt doskonały, 

najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwa-

runkowany i niczym nieograniczony. Nie chcemy 

dopuszczać myśli takiej jak brak sensu w naszym 

istnieniu.  

Innym powodem, dla którego ludzie wierzą, 

może być zagubienie i brak perspektyw. Każdy 

z nas spotyka na swej drodze liczne przeszkody, 

blokady odgradzające nas od spokoju i czystości 

myśli. Borykamy się z różnymi problemami, na któ-

re często nie potrafimy odnaleźć rozwiązania kieru-

jąc się logiką. Ludzie w takich sytuacjach szukają 

odpowiedzi właśnie w wierze. w zależności od 

przekonań, jedni pokładają nadzieję w Bogu, inni 

szukają jej gdzie indziej, znajdując jakiś punkt za-

czepienia, którego silnie się trzymają. Wiara daje 

człowiekowi ogromną siłę, ponieważ odbudowuje 

nadzieję. Dlatego myślę, że wiara jest czymś nieza-

przeczalnym i najprawdziwszym w ludzkiej egzy-

stencji.                              Alicja Smołka 

Wyznanie wiary 

Człowiek wychowywany w wierzącej rodzi-

nie jakby w sposób naturalny do kościoła chodzi 

(przynajmniej do pewnego momentu), bo od dziec-

ka tak go nauczono. Myślę jednak, że jeżeli 

w pewnym momencie każdy z nas nie zastanowi się 

po co to wszystko – zacznie unikać wszelkich form 

pobożności traktując je jako przykry obowiązek. Co 

zrobić by tak się nie stało? W pewnym wieku warto 

jest zatrzymać się, pomyśleć. Po co tam chodzę? Co 

tak naprawdę się dzieje i czy ja w to wierzę, czy po 

prostu tak mi to spowszedniało, że nie zwracam 

większej uwagi na wypowiadane słowa? Kiedy za-

dajemy sobie tego typu pytania zaczynamy drążyć, 

poszukiwać, odkrywać, poznawać.  

Czym więc jest wiara? Ideą? Światopoglą-

dem? Systemem nakazów i zakazów? Nie do końca. 

Zaryzykuję stwierdzeniem, że wiara sama w sobie 

jest doświadczeniem żywej Osoby. Mimo, że ma 

wpływ na światopogląd, to jako tako nim nie jest. 

Dlaczego więc tak wielu z nas odrzuciło Boga zanim 

spróbowało Go poznać? W momencie, kiedy nasza 

„wiara” opiera się tylko na bezrefleksyjnym prze-

siedzeniu godziny tygodniowo w kościele, wydaje 

mi się, że w pewnym momencie coś nam umknęło. 

Mam szczęście bycia osobą wychowaną 

w rodzinie katolickiej. Od przedszkola chodzę na 

religię. Czy jednak jest to wystarczające, by móc 

uważać się za człowieka wierzącego? Chyba nie do 

końca. By uwierzyć, potrzeba czasu 

i zaangażowania, bo przecież zrozumienie keryg-

matu wymaga od nas świadomego podjęcia pew-

nych decyzji, przyjęcia danych prawd. Możemy 

chodzić do kościoła, czytać pobożne książki 

i zgłębiać wiedzę na tematy teologiczne, czy jednak 

to wystarczy? Można być biblistą i wyjaśniać Pismo 

Święte, ale Boga nie poznać. 

Bóg jest przecież osobą! By kogoś poznać 

potrzeba: spędzenia z nim czasu, nawiązania dialo-

gu. z Bogiem jest tak samo. Mogę śmiało powie-

dzieć, że On działa w moim życiu w bardzo kon-

kretny sposób. Patrząc na ostatnie kilka lat 

z perspektywy czasu coraz częściej widzę, jak wiele 

Mu zawdzięczam. Bo pytania o istotę tego wszyst-

kiego, co dzieje się w kościele zaczęłam zadawać 

sobie 5, może 6 lat temu.  

Generalnie je-

stem osobą, która nie 

lubi robić rzeczy, któ-

rych sensu nie widzi, 

a mając już kilkanaście 

lat zrodziło się we mnie 

wiele pytań 

i wątpliwości. Wtedy 

przyszedł czas na decyzję – zostawić to, czy może 

poświęcić troszkę czasu i spróbować coś pojąć za-

nim zacznę to odrzucać? Na szczęście wybrałam 

wtedy tę drugą opcję. Mówię „na szczęście”, bo to 

całkowicie zmieniło może życie i sposób patrzenia 

na to, co dzieje się wokół. Bo Boga trzeba doświad-

czyć, zbudować relację. Trzeba poświęcić dla Niego 

czas, rozmawiać z Nim, przebywać w Jego obecno-

ści. Tak jak z przyjacielem – dzielić się tym, co się 

przeżywa, czasem nawet pokłócić, dyskutować 

o tym, co dobrego i złego wydarzyło nam się 

w życiu, a czasem zwyczajnie posiedzieć 

i pomilczeć.  

Wtedy nietrudno dostrzec Jego wsparcie. Ja 

widzę je codziennie. i nie mówię, że zawsze jest 

łatwo, miło i przyjemnie, bo to byłoby kłamstwo, 

ale wiem, że na Bogu mogę polegać, bo nie zawodzi. 

i gdy zmienimy nasz sposób postrzegania, jeżeli 

Boga poznamy nie jako znudzonego dziadka nieza-

interesowanego tym, co się dzieje, ale jako Kogoś, 
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kto jest nam bliski, kto chce naszego dobra i dba 

o nas – wtedy niedzielna Msza przestanie być przy-

krym obowiązkiem, a stanie się przez tydzień wy-

czekiwanym spotkaniem, wtedy godzina 

w tygodniu to będzie za mało.       Aleksandra Piecha 

Katoliccy celebryci 

Mam wrażenie, że wyznawanie Boga 

w dzisiejszych czasach staje się tematem tabu, 

a nawet zachętą do kpiny i wyszydzania. Ile razy 

niektórzy z nas krzywo spojrzeli na osoby star-

sze, rówieśników, dorosłych tylko dlatego, że ci 

z radością mówili o Chrystusie, różnych piel-

grzymkach czy rekolekcjach. Lecz tak naprawdę, 

moim zdaniem, tu nie ma się czego wstydzić. To, 

kto wyznaje i jakie są jego wartości w życiu nie 

może być powodem, dla którego można człowie-

ka wyzywać bądź oczerniać.  

Większość społeczeństwa w dzisiejszych 

czasach bierze przykład z ludzi mediów. Podpa-

trują style, pomysły, z zapałem czekają na kolejne 

odcinki ich programów. a czy wiemy jak wielu 

z nich przyznaje się otwarcie do chrześcijaństwa?  

Cezary Pazura od zawsze jest uznawany 

za jednego z lepszych komików w Polsce. Patrząc 

na role, jakie gra w filmach, trudno nam wyobra-

zić sobie, że jest on zdolny do poważnych reflek-

sji. Jednak w wywiadzie z TV Trwam aktor opo-

wiada, jak bardzo dręczona była jego rodzina, 

a on sam myślał w pewnym momencie 

o dołączeniu do seminarium. „Radio Maryja jest 

nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne”, po-

nieważ, jak twierdzi Pazura, pomaga. 

Lider zespołu Zakopower - Sebastian Kar-

piel-Bułecka w wywiadzie dla portalu Fronda.pl 

mówi o tym, że jego rodzina zawsze była mocno 

związana z wiarą, a on sam nie zna ani jednego 

niewierzącego górala. 

Jadwiga i Dariusz Basińscy (najpopular-

niejsze kabaretowe małżeństwo) w wywiadzie 

u Alicji Resich-Modlińskiej na pytanie, co w ich 

życiu jest najważniejsze, odpowiedzieli zgodnie 

“Miłość Boża”. Na co dzień wspierają akcję “Nie 

wstydzę się Jezusa” i prowadzą katechezy 

w swojej parafii. 

Przy różnych akcjach katolickich często 

można natknąć się na Przemysława Babiarza lub 

Krzysztofa Ziemca - dziennikarzy TVP, jak i na 

aktorów takich, jak Woronowicz, Kożuchowska. 

Ten pierwszy pojawia się na franciszkańskich 

spotkaniach z młodzieżą, a aktorka prowadzi 

w TVP program “My Wy Oni”. 

“Koncepcja, że religia powinna zawierać 

się w sferze prywatnej i zamykać w obrębie ko-

ścioła, to pomysł marksistów, wrogów chrześci-

jaństwa. Tymczasem religia ma również aspekt 

społeczny, ponieważ należymy do Kościoła, 

wspólnoty ludzi wierzących” - tak dla gazety 

Newsweek wypowiadał się Babiarz. 

Również wśród sportowców jest grupa, 

która przyznaje się do wiary w Chrystusa: Rad-

wańska, Błaszczykowski, Lewandowski, wielu 

skoczków narciarskich, którzy nawet przed ka-

merami potrafią przeżegnać się i spojrzeć 

w niebo. Niestety nie zawsze ludzie pozwalają 

sportowcom na pełną swobodę. Większość z was 

może słyszała o przypadku Boruca, który przed 

derbami Glasgow zrobił znak Krzyża Świętego, za 

co został upomniany przez prokuraturę. 

Na co dzień możemy spotkać się z jeszcze 

większą ilością osób związanych z mediami, które 

nie mają żadnych problemów, by przyznać się do 

katolicyzmu. 

Myślę, że i my, “zwykli” wierzący, nie ma-

my się czego wstydzić. Jeśli ktoś żyje według war-

tości religijnych, może dać świadectwo. To nie 

muszą być osoby publiczne. To może być każdy 

z nas, chrześcijan. Na koniec przytoczę wam taką 

złotą myśli: “Jedyną Biblią, jaką czytają współcze-

śni ludzie, są chrześcijanie”. 

   Natalia Wrona 
 
 
 
 
 

Święta w kościele katolickim 
i ewangelickim 
gdzie leżą różnice? 
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Kinga: Cześć :D 

Ewelina: Hej, co u cb ?:) 

K: Nic ciekawego xd 

A u ciebie? Jak przygotowania do świąt ?  

E: a bardzo dobrze, właśnie piekę ciasteczka :D  

K: Ciasteczka i fb ?^^ Ambitnie xd 

E: Ahaha właśnie są w piekarniku, także mam 

chwilkę czasu :d  

K :Święta, coś niesamowitego <3 

E: Taaak, co prawda nasze trochę różnią się od wa-

szych ;) 

K: z pewnością, choć pewnie niewiele.  Poopo-

wiadaj o jakiś ciekawych tradycjach ^^ 

E: Hmm w kościele zawsze śpiewamy jedną pieśń 

przy zgaszonych światłach zostają tylko świece na 

ołtarzu, jest tak pięknie i panuje niesamowity na-

strój uwielbiam ten moment<3 Rano stroimy cho-

inkę, mamy oczywiście 12 potraw (a 

w szczególności ryby ^^) , czekamy do pierwszej 

gwiazdki. Jeśli chodzi o religie nie wiem czy to się 

różni, także wierzymy, że w ten dzień narodził się 

Jezus Chrystus, wy idziecie na pasterkę 

a ewangelicy nie, tzn. do kościoła idziemy, ale kilka 

godzin wcześniej :d a jak wyglądają twoje święta? 

  

K: u nas w kościele to zawsze cały wachlarz pol-

skich kolęd i pasterka, jedna z najpiękniejszych 

mszy w całym roku, taka uroczysta, ale nie pate-

tyczna, rodzinna 12 potraw to podstawa. <3 

Poza tym, my przez prawie cały miesiąc chodzimy 

na Roraty. Wiesz, ze u nas w parafii, pierwszego 

dnia było 215 dzieci ? ^^ :D  

E: Tzn. my też śpiewamy wtedy masę kolęd, ale ta 

jedna jest przy zgaszonych światłach  też to 

uwielbiam - msza czy nabożeństwo, które mają taką 

specyficzna atmosferę i tak masz racje zdecydowa-

nie ma charakter rodzinny i to jest piękne<3 oo. 

dużo, bardzo dużo, na czym to dokładnie polega ?:) 

K: Codziennie (oczywiście oprócz niedzieli) dziecia-

ki przychodzą do kościoła na mszę.  Są one ze 

sobą powiązane w pewnego rodzaju cykl, np. w tym 

roku motywem przewodnim jest życie Teresy 

z Avili. Jest też hasło przewodnie i piosenka, poza 

tym zbiera się obrazki, zawsze w wigilię rano jest 

podsumowanie całych Rorat, a najwytrwalsi są na-

gradzani. :D 

E: Bardzo dobry pomysł, dzieci zdobywają nowa 

wiedzę, są bliżej Boga i jeszcze są nagrody :D Na-

prawdę bardzo pozytywna sprawa. Trochę szkoda 

ze my czegoś takiego nie mamy :c 

K: Jeszcze te lampiony, naprawdę uroczo to wyglą-

da. <3 

E: Tak, to jest naprawdę piękne <3 Właściwie to my 

mamy szkółki niedzielne, biorą w nich udział dzieci 

(oczywiście nie przymusowo), gdy rodzice są 

w kościele bawią się, uczą, rozmawiają o Bogu. a na 

wigilię przygotowują przedstawienia, za które póź-

niej dostają prezenty^^ Przyznam się, że kiedyś też 

brałam w nich udział i była to naprawdę bardzie 

pozytywna sprawa :d  

K: Byłam raz na nabożeństwie rodzinnym, 

w kościele ewangelickim i byłam bardzo pozytyw-

nie zaskoczona podejściem do dzieci, które miały 

tak jakby swoje własne kazanie, dostosowane do 

ich wieku, sposobu pojmowania religii i Boga :D 

E: Cieszy mnie to, że ci się podobało Chciałbym 

kiedyś zobaczyć jak wygląda pasterka i roraty mam 

nadzieje ze kiedyś będę miała okazję  

K: Zapraszam :D Roraty najlepiej wyglądają 

w pierwszym tygodniu, wtedy jeszcze wszyscy są 

pełni zapału i chęci, potem już jest różnie ;c  

E: Czyli pierwsze roraty i idziemy razem ? Xd 

K: Jasne Za rok <3 

E: Oks:d Moje ciastka !!! Musze lecieć pa :* 

K: pa <3 

 

Ewelina i Kinga 

Wywiad z… księdzem Kazimie-

rzem Sobolem 

1. Jakie ksiądz ma podejście do ateistów? Czy są 

to według księdza ludzie zagubieni, których należy 

sprowadzić na dobrą ścieżkę? 
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Tak jak każdy chrześcijanin szanuję każdego 

człowieka.  

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego 

(nr 2124) często spotykaną postacią ateizmu jest 

materializm praktyczny, który ogranicza potrzeby 

i ambicje człowieka do przestrzeni i czasu. A 

humanizm ateistyczny błędnie uważa, że człowiek 

jest "sam sobie celem, sam jedynym sprawcą 

i demiurgiem swojej własnej historii". Inna postać 

współczesnego ateizmu oczekuje wyzwolenia 

człowieka na drodze wyzwolenia gospodarczego 

i społecznego, któremu - jak twierdzi - "religia 

z natury swej stoi na przeszkodzie, gdyż budząc 

nadzieję człowieka na przyszłe, złudne życie, 

odstręcza go od budowy państwa ziemskiego". 

Myślę, że każdy człowiek ma dar wolności i rozumu, 

który otrzymaliśmy od Boga, więc ma możliwość 

znalezienia Boga czy to przez Piękno widzialnego 

świata, po którym możemy poznać Stwórcę, bądź 

przez łaskę Objawienia Boga w Kościele czy w życiu 

osobistym. a więc i tę szansę ma ateista, tak jak 

i każdy inny człowiek. Nikogo jednak nie należy 

przymuszać do wiary czy na siłę nawracać. 

2. Czy ateizm według księdza staje się 

popularny? Jeśli tak, to dlaczego? 

Myślę, że wielu ludzi deklaruje się jako 

osoby niewierzące. Co nie znaczy, że są ateistami. 

Wielu jest agnostykami, albo są obojętni religijnie 

i tych chyba możemy spotkać dzisiaj najczęściej na 

naszej drodze życia. Wzrosła obojętność religijna. 

Jest kilka przyczyn: wiara wymaga ofiary 

i poświęcenia życia i kształtowania życia według 

wiary, a to wymagałoby radykalnej zmiany stylu 

życia; inni odrzucają wiarę upatrując w niej 

zagrożenie rozwoju człowieka czy jego wolności. 

3. Czy ateista może być zbawiony? 

Każdy jest powołany do świętości. Według 

Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2125) 

„Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest 

grzechem przeciw cnocie religijności”. 

Odpowiedzialność za to przewinienie może 

znacznie zmniejszyć intencja i okoliczności. 

w powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu 

"niemały udział mogą mieć wierzący, o ile skutkiem 

zaniedbań w wychowaniu religijnym albo 

fałszywego przedstawiania nauki wiary, albo też 

braków w ich własnym życiu religijnym, moralnym 

i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że raczej 

przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe oblicze 

Boga i religii". Wielu nie poznało prawdziwego Boga 

rodząc się w rodzinie niewierzącej, więc trudno 

mówić o jakiejś winie i twierdzić, że ktoś nie będzie 

zbawiony. Kościół nigdy o nikim nie powiedział, że 

ktoś jest potępiony. W nauce Soboru Watykańskiego 

II (KK 16) Kościół mówiąc o zbawieniu wskazuje, że 

„Ci którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii 

Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym 

sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz 

sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski 

pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. 

Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do 

zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy 

w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania 

Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe 

życie. Cokolwiek bowiem znajduje się w nich 

z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako 

przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez 

Tego, który każdego człowieka oświeca, aby 

ostatecznie posiadł życie”. 

4. Czy zaobserwował ksiądz w ciągu ostatnich 

lat spadek liczby wiernych w Kościele? 

Tak, spada liczba wiernych w Kościele. 

5. Czym jest to spowodowane? 

Słabo ugruntowana wiara w wielu 

rodzinach, gdzie nie było autentycznego 

świadectwa wiary rodziców wobec dzieci, ale 

w wielu wypadkach była to tylko tradycja z okazji 

świąt lub przyjęcia i Komunii św., bierzmowania, 

ślubu lub pogrzebu. Powodem jest także zabieganie 

o utrzymanie rodziny, praca obojga rodziców, co 

powoduje, że zaczyna brakować czasu na modlitwę 

i przyjmowanie sakramentów, choćby uczestnictwo 

we Mszy św. Wpływ ma również moda, która 
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lansuje przyjemnościowy styl życia, bez 

zobowiązań i wysiłku.  

6. Co według księdza najbardziej odrzuca ludzi 

w Kościele ? Czy jest szansa na poprawę? 

Odrzuca wielu obłuda wierzących. Czyli 

rozdźwięk między wiarą, a brakiem życia wiarą. 

Ostatni papieże wskazywali na ten podstawowy 

problem ludzi wierzących. Wskazują na nasze 

osobiste nawrócenie i dawanie świadectwa wiary 

poprzez nasze życie – konkretne słowa i czyny, a nie 

tylko słowa, które okazują się później puste. To jest 

szansa dla każdego ucznia Jezusa i dla całego 

Kościoła. 

7. Czy mógłby ksiądz opowiedzieć o swojej 

drodze do Boga - o swoim powołaniu? 

Moje powołanie kształtowało się w domu 

rodzinnym. Tam przekazano nie tylko życie, 

wychowanie, ale także wiarę i pogłębienie tej wiary. 

Duży wpływ miał dobry przykład kapłana – jednego 

z księży wikarych z parafii. Decydujące momenty na 

moje powołanie miała moja posługa jako osoby 

świeckiej w Zakładzie Karnym w Szerokiej, skąd 

pochodzę oraz spotkanie z papieżem Janem Pawłem 

II na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie 

w 1991 roku. Decyzję o wstąpieniu do Seminarium 

Duchownego w Katowicach podjąłem na przełomie 

roku 1991 i 1992. po sześciu latach studiów 

teologiczno – filozoficznych i formacji duchowej 

zostałem wyświęcony na kapłana 16 maja 1998 

roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Pszczynie jest moją szóstą parafią. 

8. Jakie jest życie księdza? (księdza w sensie 

ogólnym)  

Życie kapłana nastawione jest w pierwszej 

kolejności na życie z Jezusem Chrystusem, na bliską 

więź z Nim. a więc przede wszystkim modlitwa, 

która tę jedność z Jezusem umacnia. Kapłan tą 

więzią powinien żyć i dawać świadectwo swojego 

życia przez obecność wśród ludzi do których został 

posłany. To winno być widoczne w głoszeniu 

Ewangelii Jezusa w kościele na Mszy św., 

w spotkaniach z grupami parafialnymi, 

w konfesjonale w czasie sprawowania sakramentu 

pokuty i pojednania, w rozmowach osobistych, na 

katechezie w szkole. Często kapłan zmaga się 

z różnymi trudnościami zewnętrznymi w posłudze 

duszpasterskiej jak i z trudnościami wewnętrznymi. 

Jednak wspomniana więź z Jezusem oraz modlitwa 

pomaga walczyć z tymi problemami. Posługa 

kapłańska autentycznie przeżywana może 

przynieść wiele radości w życiu osobistym, 

duchowym i wspólnotowym.                                  

Nowa jednostka miary i anioły nieba 

czyli miesięczna dawka absurdu i strachu 
SEKTY 

 Zanim zanurkujemy w krainę absurdu, 

komedii i tragedii zastanówmy się czym jest sekta. 

Według jedynego słusznego źródła wiedzy 

(wikipedia.pl) sekta to pierwotnie grupa społeczna 

powstała na skutek rozłamu wśród wyznawców 

jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po 

doświadczeniu religijnym jej założyciela. 

 Po tym przydługim wprowadzeniu 

rozpocznę naszą szampańską zabawę 

zakończeniem tego akapitu. 

 Sekta nazywana „anioły nieba” 

przywędrowała do nas z Czech. Przywódcą 

„aniołów” jest Aśtar Sieran, znany także jako 

przywódca Galaktycznej Flotylli Aniołów Nieba. Za 

obligatoryjne „główne zło” zostały uznane 

„jaszczury z piekła rodem”, czyli reptilianie, których 

pełno w teoriach spiskowych, a ich celem jest 

oczipowanie (piszę jak tam napisali) wszystkich 

ludzi i RZECZY. 

 Tutaj moja mała dygresja. Mogę zrozumieć 

jeszcze kontrolę nad ludźmi, ale rzeczami?! Masakra 

spowodowana atakiem robota uformowanego 

z artykułów RTV/AGD i utensyliów kucharskich? 

 Wracając już do tematu; ideologia tej religii 

nie jest zbyt spójna, więc dalej przedstawię to co 

udało mi się wyłuskać ze stron i zdjęć oraz 

zrozumieć(czyli niewiele). Aśtar Sieran jest, jak już 

mówiłem, przywódcą Galaktycznej Flotylli Aniołów 

Nieba, która jest już w gotowości do ewakuacji od 

prawie 20 lat. My udamy się w dniu ewakuacji na 

kosmiczne statki z, których można wyróżnić 2: Pleja 

III i Share. Aby oprzeć się reptilianom należy być 

dobrym i unikać RFID (chipy). Co warte 

zaznaczenia, wszystkie teksty dot. tej sekty są 

pisane łamaną polszczyzną żywcem skopiowaną 

z Google Translate (tłumacze za dużo sobie liczyli, 

bida panie, bida). 

 Sekta ta ma wielu wyznawców w swojej 

ojczyźnie czyli Czechach, ale i w Polsce można trafić 

na ich ulotki. Polecam samemu wbić w Google frazę 
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„anioły nieba” i zobaczyć co się stanie. Niestety, 

chciałem wprowadzić jakiś rys historyczny i podać 

część tej wiedzy w sposób przemyślany i logiczny, 

ale nie znalazłem żadnych konkretnych informacji 

biograficznych dot. p. Sierana, a jego dogmaty są 

niezwykle trudne do usystematyzowania, 

wnioskuję więc, żę wierzenia te wyłoniły się jak 

Uranos z Chaosu i tak to pozostawmy; moja robota 

to Was zaciekawić. 

 Czas na coś zupełnie odmiennego. Coś co 

mnie przeraża od kiedy tylko o tym usłyszałem 

i wgryzłem się w temat czyli sprawa pana Jima 

Jones'a i Jonestown. 

 Jim Jones urodził się w Indianapolis i gdy 

dorósł wstąpił do kościoła metodystów, który 

z prędkością 100 kilkokremówek/sekundę opuścił. 

Był zwolennikiem równouprawnienia wszystkich 

ludzi, i zaadoptował 5 dzieci różnej 

rasy(prawdopodobnie dla podkreślenia swojej 

otwartości i tolerancji, tyle analogii z współczesnym 

światem tutaj siedzi). Jim założył w 1955 Świątynię 

Ludu, określaną przez rząd jako sektę, a przez 

twórcę jako wspólnotę. Świątynia zyskiwała coraz 

więcej wyznawców, a radykalność jego poglądów 

rosła wprost proporcjonalnie do tej liczby. Za 

pieniążki z datków zakupił kawałek ziemi, który 

został nazwany Jonestown. Miasto to było 

samowystarczalne i podobno, wyznawcom żyło się 

bardzo dobrze...ale coraz większa ich liczba wolała 

ucieczkę do dżungli niż rzekomy „dobrobyt”, co jak 

można się domyślać było powodem do niepokoju 

rodzin wiernych oraz społeczeństwa. Potem doszło 

do incydentu na lotnisku, którego konsekwencją 

była śmierć kilku ludzi, a tego samego dnia Jim 

Jones przekonał wszystkich swoich wyznawców do 

popełnienia zbiorowego samobójstwa. Zginęło 

ponad 900 osób, prawie wszyscy mieszkańcy, nie 

wszyscy, ponieważ większość przeciwników tego 

rozwiązania została zamordowana, a reszta 

ocalałych uciekła podczas związanego z tym 

zamieszania razem z całym majątkiem wspólnoty( 

10*106 $) Jest to przerażające i okropne. Te dzieci, 

które zostały zmuszone do spożycia trucizny, nawet 

nie mając świadomości z czym to się wiąże... 

smutne motzno. 

 Poczytałeś drogi czytelniku, ale zanim 

będziesz mógł przeczytać kolejny artykuły 

i pogratulować sobie przebrnięcia przez tą ścianę 

tekstu, to jeszcze odpowiedzi na obowiązkowe 

pytanie, czyli: „Jak to działa?” oraz „Jak zapobiegać?” 

 Odpowiedź numer jeden: 

 Zakładając, że ktoś nie zacznie wyznawać 

dominacje reptilian nad rasą ludzką dla żartu 

i zostaje do sekty zwerbowany, to mechanizm, 

generalizując oczywiście, jest stosunkowo prosty 

i nadający się do (prawie) wszystkiego. Najpierw 

panowie werbujący muszą znaleźć potencjalnego 

wyznawcę. Co ciekawe, najłatwiej znaleźć ofiarę na 

pielgrzymkach, w miastach takich jak Częstochowa, 

etc. Tylko kogo dokładnie? Proste, rozglądając się 

poza osobami, którym moc wiary rozjaśnia twarze. 

to są również osoby smutne, zamyślone, powolne, 

które mają większe szanse na bycie wątpiącymi, 

a więc łatwiejszymi do manipulowania. Po 

zlokalizowaniu ofiary drapieżniki udają się na 

łowy...to znaczy podchodzą do potencjalnego 

wyznawcy i mówią o pięknie i gruszkach na 

wierzbie jakie nowa religia może przynieść...i 

jednego więcej. o ile można się z tym nie zgadzać, ze 

ludzie nie są tak głupi, to przecież wartym 

zapamiętania faktem jest to, że ludzka głupota 

i naiwność nie znają granic. 

 Odpowiedź numer dwa: 

 Jednym ze sposobów jak zapobiegać i się nie 

narazić oraz być na bieżąco z nowymi ruchami 

religijnymi polecam Dominikańskie Centrum 

Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych 

posiadają ono swoje strony na wszystkim. Poza 

udzielaniem informacji, czyli funkcję, którą można 

wywnioskować z nazwy to również służą pomocą 

w wyjściu z tych sekt oraz pomocy dla osób i rodzin 

związanych z szeroko pojętymi okołosektowymi 

problemami. 

 Pisałbym na ten temat nawet 10 stron 

i tematu bym nie wyczerpał. Temat niestety 

musiałem potraktować po macoszemu, ale mam 

nadzieję, że nikt z czytających nie wplątał się 

w żadną z sekt oraz nie będzie próbować. Może Jego 

Makaronowatość i Aśtar mogą być zabawni, obrazki 

z nimi są zawsze śmieszne, ale warto również 

pamiętać i poczytać o tych przypadkach z drugiej 

strony skali, ponieważ sekty to nie zabawa(o 

szampańskiej nie wspominając!), a smutek, izolacja 

od bliskich, indoktrynacja, manipulacja, a czasami 

śmierć; dobranoc. 

Drogi Waszemu sercu Iluminata 

Amadeusz Czader  
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Diabelski mechanizm 

 Sekta często nazywa siebie mianem wspól-

noty. Dzieje się tak, ponieważ jej członkowie są 

przekonani, że przynależność do niej pomoże im 

zaspokoić potrzeby emocjonalne, duchowe 

a niekiedy nawet ekonomiczne. Osoby działające 

w tejże grupie są poddawani głębokiej psychoma-

nipulacji, której celem jest uzależnienie od lidera 

bądź grupy. Natomiast guru, często czczony, jakby 

był kimś świętym, jest najpewniej oszustem 

i daleko mu do osoby, która prowadziłaby nas przez 

drogę do zbawienia. Poznajmy ten diabelski me-

chanizm, dowiedzmy się, czego się wystrzegać, na 

jakie zachowania należy zwracać szczególną uwagę. 

 Obecnie świat oferuje nam masę możliwości 

realizowania naszych marzeń. Wystarczy wsłuchać 

się w pragnienia drugiej osoby, aby jej coś zapropo-

nować. Dokładnie tak robią sekty. Jeden 

z zakonników, w Dominikańskim Centrum Informa-

cji o Sektach i Nowych Ruchach Religii, pisze tak: 

"Bywa, że manipulacja przybiera drastyczne formy. 

Niedawno mieliśmy do czynienia w Ośrodku 

z następującym przypadkiem: młoda dziewczyna 

chciała zrobić przyjemność rodzicom i nauczyć się 

języka francuskiego. Skorzystała z ogłoszenia na 

ulicy i zgłosiła się na kurs. o tym, że córka coś ukry-

wa, rodzice zorientowali się dopiero po trzech tygo-

dniach. Zauważyli, że przychodzi do domu niespokoj-

na, zamyka się w pokoju, z nikim nie rozmawia, bywa 

agresywna. Kiedy sprawa trafiła do nas, okazało się, 

że istotnie, był to kurs francuskiego, ale dziewczęta 

poddawano mocnej psychomanipulacji 

i wykorzystywano seksualnie." Werbunek do sekty 

zwykle jest powolnym, stopniowym procesem. 

Osoby zajmujące się rekrutacją wiedzą bowiem, że 

nie można zmienić myślenia człowieka za jednym 

zamachem. Tak więc początek przeważnie jest nie-

pozorny. Osoby z sekty proponują na przykład inte-

resujące rozmowy, ciekawe spotkania lub atrakcyj-

ne wykłady na trudne tematy. Tym sposobem wer-

bownicy nawiązują relację i stopniowo poznają 

kandydatów do sekty oraz ich potrzeby, problemy, 

słabe strony. a wszystko po to, by uzyskane infor-

macje wykorzystać w przyszłości przeciwko zwer-

bowanej osobie.  

 Proces rekrutacji składa się z trzech etapów. 

Pierwszy etap można nazwać uwiedzeniem – wer-

bownicy chcą danego kandydata zainteresować lub 

wręcz zachwycić swoją grupą. Sekty oferują więc 

odpowiedzi na egzystencjalne problemy młodzieży, 

proponując bardzo uproszczoną wizję świata. 

w drugim etapie sekta przystępuje do przejęcia 

kontroli nad umysłem osoby rekrutowanej. Wer-

bownicy usuwają najpierw stary system wartości 

tej osoby, by na jego miejsce wtłoczyć nowe treści 

i stworzyć nową rzeczywistość. Sekta zaczyna od 

zasiania u werbowanego wątpliwości 

w prawdziwość dotychczas uznawanego przezeń 

systemu wartości. w konsekwencji wywołuje to 

dezorientację światopoglądową. Etap trzeci to 

formowanie nowej tożsamości osoby werbowanej. 

Zastępuje się jej dotychczasowe zachowania, spo-

sób myślenia i odczuwania nowym. Później nastę-

puje utrwalenie nowej tożsamości osoby zwerbo-

wanej. Jej nowa osobowość ma odpowiadać całko-

wicie ideałowi grupy.  

 Jednym z najpowszechniejszych 

i najbardziej skutecznych sposobów pozyskiwania 

nowych członków jest bombardowanie miłością. 

Na wstępie dana osoba otoczona jest, aż do przesa-

dy, wyjątkową serdecznością, życzliwością, troską 

i całkowitą, choć oczywiście pozorną, akceptacją. 

Grupa ofiarowuje prawie wszystko, nie żądając 

niczego w zamian. Taka postawa ujmuje daną osobę 

do tego stopnia, że uzależnia się emocjonalnie od 

członków sekty oraz za wszelką cenę, chce pod-

trzymywać ową relację. Bombardowanie miłością 

skierowane jest przeważnie do osób mających pro-

blemy z akceptacją we własnym środowisku, pro-

blemy rodzinne lub psychiczne z samym sobą. 

Trudne momenty życiowe, jak utrata bądź rozstanie 

się z kimś bliskim, zerwanie dotychczasowych wię-

zi, poważne kłopoty finansowe czy problemy zwią-

zane ze zmianą pracy lub miejsca zamieszkania 
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czynią ludzi bardziej podatnymi na manipulację. 

Nie jest to oczywiście reguła, gdyż ofiarą sekty mo-

że równie dobrze paść osoba, która nie ma żadnych 

większych problemów życiowych. Jedną z kolejnych 

form agitacji jest zakładanie przez sekty organi-

zacji fasadowych. Są to organizacje na pozór nieza-

leżne, lecz w praktyce utrzymywane i kontrolowane 

przez sektę. Pod intrygującymi hasłami: pomoc 

humanitarna, walka z głodem, pokój na świecie, 

wartości uniwersalne, nauka, kultura, toleran-

cja, ekologia itd. kryją się inicjatywy, które 

w rzeczywistości wspomagają działalność sekty, 

w tym także działalność werbunkową.  

 Kiedy zauważysz podejrzane zachowanie, 

zbliżone do wymienionych wcześniej, u swoich zna-

jomych - nie bądź obojętny. Możliwe, że zostali 

wciągnięci w "diabelski mechanizm" i wsparcie 

w takiej chwili jest konieczne. Być może uda Ci się 

uratować przyjaciela od straceńczego losu, jaki cze-

ka go po zakończeniu werbunku. Ciebie też to może 

spotkać i Ty również będziesz wtedy potrzebować 

pomocy. Bądź czujny!  

(Na podstawie wypowiedzi członków Dominikańskiego Centrum In-

formacji o Sektach i Nowych Ruchach Religii) 

Agata Kłoska 

Biedne egzorcyzmy 

Egzorcyzm to obrzęd liturgiczny, będący 

szczególną formą błogosławieństwa (sakramen-

talium), którego celem jest usunięcie wpływu 

szatana nad człowiekiem. Mówiąc krótko – jest to 

ratunek dla opętanych. Pojęcie to jest nam po-

wszechnie znane, bowiem w dzisiejszych czasach 

opętania, demony, mrok stały się bardzo modne. 

w wyniku komercyjnych działań straciły one na 

wartości i są najprościej mówiąc wyśmiewane. 

Egzorcyzmy często kojarzą się nam z dawnymi 

wiekami, kiedy ludzie nie znając się na medycy-

nie, tłumaczyli wiele chorób psychicznych -takich 

jak schizofrenia - ingerencją diabła.  

Zastanawiając się głębiej nad pojęciem 

egzorcyzmu, mam przed oczami obraz księdza 

stojącego nad łożem osoby opętanej, której wy-

gląd oczywiście powinien mnie przerazić, 

a całość z pewnością wywołać lęk. Czy tak jest ? 

Nie. Biorąc pod uwagę fakt, iż przywołana scena, 

jest wspomnieniem fragmentu jednego z wielu 

horrorów o tematyce związanej z „siłami zła”, 

a nie wynikiem wybujałej wyobraźni, to niestety 

muszę przyznać, że moje odczucia związane 

z tym, jakże przerażającym obrazem, są dalekie 

od lęku i strachu.  

Sądzę, że moja reakcja oraz pokrewne od-

czucia wielu ludzi, są związane z komercją. Ob-

rzędy egzorcyzmów stały się w XXI wieku pod-

stawą fabuły wielu filmów, książek, czy też seria-

li. Reżyserzy upodobali sobie tę tematykę, bo 

dzięki niej w łatwy sposób mogą przerazić wraż-

liwą część społeczeństwa, ponieważ wykorzystu-

ją zjawisko, którego nie da się wyjaśnić w sposób 

racjonalny. Nie można go również potwierdzić 

naukowo, istnienie egzorcyzmu opiera się na na-

szej wierze w szatana i siły jego wpływu na ludzi. 

Muszę przyznać, że jest to dosyć sprytne rozwią-

zanie, ponieważ dzieła o takiej tematyce prawie 

zawsze są w stanie wywołać wiele emocji – czę-

sto skrajnych - skłonić społeczeństwo do prze-

myśleń i dyskusji, dzięki czemu twórcy mają 

darmową reklamę oraz mogą przyciągnąć uwagę 

ludzi ciekawych tej nieznanej sfery. Aczkolwiek, 

jak to zwykle bywa, w całej sprawie tkwi mały 

haczyk - ludzie szybko się nudzą.  

Mając to na uwadze, wrócę do obrazu 

tkwiącego w moim umyśle. Należy najpierw za-

znaczyć, że należę do grona ludzi, którzy na co 

dzień oglądają horrory. Więc filmy, w których 

występowały egzorcyzm, nie są mi obce. Sceny te 

nie wywołały u mnie lęku, czy też pokory. Są 

wręcz neutralne. w XXI wieku, twórcy prowadzą 

rywalizację na płaszczyźnie strachu. Konsekwen-

cją tego są m.in. dwa zjawiska, mianowicie: 

zwiększenia w obrębie społeczeństwa liczby lu-
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dzi rzekomo opętanych oraz „znieczulicy” innej 

części społeczeństwa, tj. nie występowanie sil-

nych emocji podczas emisji scen, które dawniej 

wywoływały przerażenie. Te następstwa spowo-

dowały postrzeganie egzorcyzmów jako zjawiska, 

które nasilają się przez odpowiednią reklamę 

i postrzeganie przez pryzmat filmów i książek. Do 

tego dochodzi stanowisko naukowców, którzy 

egzorcyzmy uważają za zbędą fanaberię, 

a opętania jako wymysł ludzki. w czasach, gdy 

nauka odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie, 

a autorytet kościoła, zwłaszcza wśród młodych 

ludzi, się zmniejszył, egzorcyzmy są odbierane 

jako narzędzie fanatyków religijnych i łatwy spo-

sób wykorzystywania ludzi naiwnych. 

 Egzorcyzmy nie zyskują również przez 

nastawienie części społeczeństwa, dla której 

przejawy ludzkiej fantazji stanowią źródło szata-

na, a książki fantastyczne powinny trafić do in-

deksu ksiąg zakazanych. Jednak, gdyby nie ko-

mercja i fanatyzm, to czy ludzie podchodziliby do 

egzorcyzmów poważnie? Spory na temat słusz-

ności egzorcyzmów trwają do dnia dzisiejszego, 

ludzie nie mają pewności czy opętania to wynik 

wyobraźni, czy choroby psychicznej. Jak jest na-

prawdę ? Sądzę, że przeciętny Pan Andrzej, nie 

powinien wypowiadać się na ten temat, ponieważ 

kwestia jest na tyle skomplikowana i poważna, że 

głos w tej sprawie powinny zabierać osoby kom-

petentne. a więc jako krewna wcześniej wspo-

mnianego Andrzeja nie wyciągnę wniosku, po-

twierdzającego lub zaprzeczającego słuszności 

egzorcyzmów, prawdziwości opętań czy istnienia 

szatana. Pozostawiam was drodzy czytelnicy 

w niepewności, a korzystając z okazji, polecam 

obejrzeć horror w jedną z tych długich 

i mroźnych zimowych nocy. Miejcie jednak na 

uwadze, iż jest to wynik ludzkiej pracy, a jednym 

z aktorów nie jest Pan Lucyfer mieszkający na 

poziomie -1.                                             Monika Polok 

Na Święta Bożego Naro-

dzenia życzymy Wam, Czy-

telnicy… 

 

 …abyście zwolnili. Spędzili trochę czasu 

z najbliższymi, ale również ze sobą sa-

mym. Żebyście zauważyli rzeczy, któ-

rych nie widzicie na co dzień, uczucia, 

które szybko umykają, na nowo poznali 

osoby, które mijacie na co dzień.  

I życzymy, żebyście wszystkie zmiany, 

jakie przyniesie Nowy Rok, zaakcepto-

wali, bo z nich składa się życie, z nich 

płynie nauka. Nigdy nie przestańcie się 

uczyć. 

Żebyście się stawali tym kimś, o kim tak 

pisał Adam Zagajewski: 

„[…]kimś, 

kto żyje tak bardzo, że to życie na brze-

gach 

zamienia się w miłość.” 
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