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Nasz 71 numer Biuletynu powstał w dość szybkim tempie, ale staraliśmy się nie zanudzić 

Państwa. Przed zbliżającymi się wakacjami warto zastanowić się jak chcemy je spędzić. Jedni 

wyjadą daleko i  urzeczeni egzotyką, ufni w posiadane bogactwo, zapomną o Bogu. Drudzy, bez 

środków na wyjazd, zasmuceni swym pustym portfelem, może zechcą zamknąć się w czterech 

ścianach z podobnym skutkiem. Inni, może niestety planują wyjechać na długo lub na stałe z 

kraju w nowe środowiska w poszukiwaniu lepszego życia. Czy znajdą tam środowiska przyjazne 

swej wierze chrześcijańskiej? Tym wszystkim polecamy lekturę dwóch artykułów Azariasza.  

 

W niedzielę, 1 czerwca, gdy ukaże się Biuletyn nr 71, ulicami ok. 130 polskich miast, w tym 

Jeleniej Góry, przejdą chrześcijańskie marsze poparcia dla życia. Z tej okazji zamieszczamy 

artykuł nt. zagrożenia ideologią gender. Jednocześnie apelujemy o poparcie inicjatyw pro-life, 

czyli chroniących życie, tradycyjną rodzinę i wartości chrześcijańskie. Prosimy wziąć udział w 

marszu dla życia, który odbędzie się w Jeleniej Górze w niedzielę 1 czerwca. Rozpocznie go godz. 

12:00 msza św. w Bazylice p.w. Św. Erazma i Pankracego. O 13:15 rozpoczęcie marszu, ul. 

Boczną, przez Plac Ratuszowy, ul. Długą, Wolności i Morcinka, w stronę Parafii p.w. Matki 

Boskiej Królowej Polski i Św. Franciszka z Asyżu. O 14:00 na miejscu festyn rodzinny z różnymi 

atrakcjami.  

 

Prosimy Państwa, abyście wzięli licznie udział w tej inicjatywie i obudzili się z letargu. Czy nie 

należy głośniej domagać się realnej pomocy dla polskiej rodziny, szczególnie mającej więcej 

dzieci? Czy rodzina w Polsce ma dobre warunki rozwoju? Niestety nie. Raczej widoczna jest 

walka z rodziną. Wydłuża się wiek emerytalny, obniża się wiek szkolny, zmniejsza się ilość miejsc 

pracy, warunki leczenia coraz gorsze. Jest to złe, a zło zwycięża głównie wtedy, gdy dobrzy nie 

robią nic, aby temu zapobiec. Nie czekajmy na polityków, ale sami bierzmy sprawy w swoje ręce. 

Inaczej zakrzyczą nas hałaśliwe mniejszości seksualne, na które przychylnie patrzą rządzący i 

większość mediów. To oni uzyskają korzystniejsze prawa niż normalne rodziny, jeśli my temu nie 

zapobiegniemy!  

 

Do tego polecamy artykuł o egzorcyzmach. Wbrew temu, co się wielu wydaje, Szatan istnieje  

i ma się całkiem dobrze na tym świecie. Zdobywa coraz więcej czcicieli i rozszerza swoje wpływy. 

W Polsce jest wiele zespołów muzyki satanistycznej (np. Behemoth), współcześni pseudo-artyści 

dopuszczają się bluźnierczych wystaw, jak Jacek Markiewicz, który już w latach 90-tych nakręcił 

film pokazujący nagiego mężczyznę ocierającego się genitaliami o krzyż Chrystusa, a pan 

Zdrojewski - minister kultury nie widział w publicznej prezentacji tegoż dzieła  nic zdrożnego. 

Obecnie w Poznaniu na Malcie w ramach teatralnego festiwalu w, który odbędzie się pod koniec 

czerwca, zaplanowano przedstawienie bluźnierczego spektaklu „Golgota Piknik”. Uczestnicy 

Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę wzywają do czynnego protestu przeciwko wystawieniu tej 

ordynarnej sztuki. Warto dołączyć do protestu choćby poprzez podpisanie apelu w Internecie 

oraz modlitwę. Jest coraz więcej opętań, które często kończą się samobójstwem.  

 

Z powyższym tematem dość mocno wiąże się rewolucja gender, która wdziera się do Polski 

przy poparciu mediów i  niestety rządu partii ponoć katolickiej. Zapraszamy do zapoznania się z 

tym materiałem. 

 

27 kwietnia w dniu kanonizacji Jana Pawła II w Bazylice p.w. Św. Erazma i Pankracego 

przedstawiciele naszej Parafii i chóru Juda Cantores wzięli udział w uroczystej liturgii 

dziękczynnej.  Zamieszczamy krótki artykuł na ten temat.  

 

Życzymy owocnej lektury.  
W imieniu Redakcji Mirosław Ludorowski  
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Pan Bóg 

jest 

wszędzie 

– mówisz. 

I masz 

rację. - 

Więc nie 

muszę 

chodzić 

do 

kościoła, 

zwłaszcza 

podczas 

wakacji, czy urlopu, kiedy Pana Boga mogę 

kontemplować i modlić się do Niego wszędzie! 

- twierdzisz. I nie masz racji. Dlaczego? 

 

Panteizm (jego szczegółową definicję można 

bez trudu sobie odnaleźć, nie o nią wszak w tym 

tekście chodzi) zakłada postawienie znaku 

równości między Bogiem a wszechświatem, 

czyli choćby otaczającą nas naturą, wysokimi 

górami, bezkresem morza, tropikami i innymi 

dziełami stworzenia, które – zwłaszcza latem – 

dane jest nam odwiedzać. Znak równości 

jednoznacznie wskazuje, że 'bogiem' może być 

choćby najwyższa góra, osobliwe drzewo, czy 

też łąka przesycona rosą parującą pod wpływem 

budzącego się słońca. 

 

I rzecz nawet nie w tym, że urzeczona takim 

poglądem dusza dokona oficjalnej apostazji i 

przylgnie do jakże popularnych w naszych 

czasach nurtów pogańskiego new age, choć i 

takie ryzyko istnieje. Chodzi o to, że zwodzenie 

w tej kwestii dokonuje się nawet przy 

zachowaniu pozorów wiary katolickiej. 

Człowiek, nieświadomy pułapki, ku której lgnie 

jak mucha do lepu, oddala się jednak od 

dogmatów zaniedbując praktyki i w efekcie – 

unicestwia w sobie cnotę Wiary. Z duchowego 

punktu widzenia taka postawa może skończyć 

się katastrofą finalnego odrzucenia Dobrej 

Nowiny i wpadnięciem do dołu nihilizmu i 

smętnego egzystencjalizmu XXI wieku. 

 

Innymi słowy, kierując się takim 

„panteistycznym” poglądem, łatwo możemy 

pójść na skróty ku otchłani, schodząc ze ścieżki 

do nieba, którą wskazuje nam Kościół. I choć 

rzeczywiście, jak czytamy w Psalmie 24. - „Do 

Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia; 

świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go 

na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami”, 

wcale nie znaczy to, że między Bogiem a Jego 

dziełem można postawić znak równości. Jednak 

i tak możesz zapytać: - Czyż zatem nie 

wystarczy pokłonić się dziełu stworzenia, aby 

oddać cześć Bogu? Czy nie wystarczy pomodlić 

się na tej łące o wschodzie słońca, by nasycić 

się Bogiem? Przecież można sobie odpuścić, 

przynajmniej na te kilka tygodni lata, niedzielną 

Mszę świętą, rekompensując sobie to 

wzmożoną modlitwą w leśnej głuszy.... 

 

Oczywiście: można się modlić, rozważając 

choćby tajemnice różańca świętego podczas 

spaceru po górach, czy chwili zadumy nad 

rzeką, morzem, jeziorem – nic w tym zdrożnego 

nie ma. Tak jak w intonowaniu piosenek 

religijnych przy ognisku, etc. Sługa Boży abp 

John Fulton Sheen podkreśla, że nawet 

najbardziej pospolite zajęcie można uduchowić 

i wszystko na świecie może służyć uświęceniu. 

Jednak nie można z praktyki wiary wykluczyć 

świątyni, która nade wszystko winna pozostać 

najważniejszym miejscem naszego spotkania ze 

Stwórcą. 

 

Istotnie: Pan Bóg jest Stwórcą wszystkiego. 

Wystarczy sięgnąć do Pisma Świętego i 

przemedytować pierwszy rozdział Księgi 

Rodzaju, w którym Bóg nakazuje człowiekowi 

szacunek dla daru życia i całego świata 

wypowiadając pierwsze w chronologicznym 

sensie przykazanie: „Bądźcie płodni i 

rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i 

uczynili ją sobie poddaną” (por Rdz 1,28-29). 

Próżno jednak szukać wskazania, aby człowiek 

kłaniał się ze czcią dziełu stworzenia, co może 

mocno zniekształcić, a nawet w skrajnych 

przypadkach, wymazać Boga prawdziwego.  
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Taka opcja jest obwarowana przestrogą innych 

przykazań, by nie czynić sobie innych bogów 

ani także ich „obrazów” (por. 2Krl 17-35; Pwt 

5, 7-8), co można interpretować jako budowanie 

w sobie egoistycznego wyobrażenia, jaki jest 

Bóg, a nie opieranie się na Jego Słowie 

objawionym zawartym w Piśmie Świętym oraz 

Magisterium Kościoła katolickiego i Tradycji. 

Dostosowywanie obrazu Pana Boga do 

własnych standardów i poglądów, jakże częste 

w każdej epoce, jest furtką do ogrodu ułudy. 

Ten, zachowując pozory porządku, im dalej się 

weń wnika, okazuje się coraz bardziej 

poplątanym labiryntem zarośniętym cierniami, z 

których nie sposób wyjść bez bolesnych ran 

zagubionej duszy. 

 

Tymczasem w myśleniu o Panu Bogu często 

zapominamy o Jego realnej Obecności w 

tabernakulum, na ołtarzu, w świątyni, w 

kościele, który – za podszeptem szatańskiej 

pokusy – chcemy (nie tylko latem) ominąć 

szerokim łukiem usprawiedliwiając się, że 

„przecież Bóg jest wszędzie”. Ale tam właśnie, 

w kościele, On jest naprawdę: prawdziwe Ciało 

Chrystusa przemienione z hostii w misterium 

transsubstantacji, dokonanej w dłoniach 

kapłana, jako pamiątka Najświętszej Ofiary, 

którą Zbawiciel poniósł umierając na krzyżu. 

Dla nas i dla naszego zbawienia. 

 

Bez tabernakulum z Najświętszym 

Sakramentem świątynia byłaby tylko 

budynkiem, mniej lub bardziej cennym - 

czasem zabytkiem o wartości nieocenionej, 

czasem niezbyt udanym dziełem 

modernistycznego architekta - jednak 

pozbawionym wartości dla Kościoła 

najważniejszej i bezcennej: realnej Bożej 

Obecności. To miejsce, gdzie w sposób 

najpełniejszy, korzystając z sakramentów 

świętych, możemy Panu Bogu pokłonić się 

spożywając Najświętsze Ciało i Najdroższą 

Krew Jego Syna w Eucharystii. To najzdrowszy 

pokarm dla naszej duszy, gwarancja zbawienia. 

 

Bywa, niestety, że o fakcie obecności 

zapominają też księża, zwłaszcza opiekunowie 

różnych grup (najczęściej młodzieżowych), 

które – w ramach rekolekcji – urządzają 

wycieczki w góry. Czyż żelaznym punktem 

takiej eskapady nie jest Msza święta 

sprawowana gdzieś na szczycie, nad rzeką lub 

leśnej polanie, choć w miejscu bazy wypadowej 

najczęściej do swego wnętrza zaprasza kościół? 

Tymczasem zgodnie z Kodeksem Prawa 

Kanonicznego Najświętszą Ofiarę należy przede 

wszystkim sprawować w miejscu świętym 

(świątyni) (KPK, kan. 932 § 1); poza nią można 

celebrować Mszę św. tylko w nadzwyczajnych 

okolicznościach. 

 

Dlatego włócząc się po wakacyjnych szlakach 

nie omijaj kościoła i nie zapominaj o niedzielnej 

czy świątecznej Mszy świętej. Może tak właśnie 

zaplanuj wędrówkę, czy pobyt w wybranej 

miejscowości, by kościelne wieże widzieć jak 

najczęściej. I o ile przezorny proboszcz nie 

zamknie świątyni na cztery spusty otwierając 

świątynię tylko na czas nabożeństw, wchodź 

tam jak najczęściej, aby pokłonić się Bogu. On 

tam prawdziwie mieszka w tabernakulum, o 

czym powinna informować błyszcząca 

czerwienią wieczna lampka. 

 

Reasumując: jeśli ulegniesz letniej pokusie 

prowadzącej do panteizmu, możesz znacząco 

wyletnić Twoją wiarę. Uważaj, bo „skoro jesteś 

letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić 

z mych ust” - mówi Pan Bóg w Apokalipsie św. 

Jana (por. Ap 3, 16). Tłumacz Słowa Bożego 

nieco złagodził oryginalne i znacznie bardziej 

stanowcze sformułowanie natchnione Duchem 

Świętym: Panu Bogu widzącemu człowieka 

takiej letniej wiary, chce się po prostu... 

wymiotować.  
Azariasz 
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Podczas wakacji możemy znaleźć się w miejscu, 

gdzie naprawdę nie ma fizycznej możliwości 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.  

Na przykład jedziemy na długą wycieczkę do 

Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, czy też 

innego kraju, gdzie chrześcijaństwo jest – 

mówiąc eufemistycznie – na cenzurowanym. W 

dzisiejszych czasach takie wypady nie należą do 

rzadkości. Pamiętajmy, że fizyczna niemożliwość 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej nie 

zwalnia nas od obowiązku modlitwy i przeżycia 

Dnia Pańskiego w sposób godny katolika. 

Warto wtedy pamiętać o stosowanej przez 

wiernych, którzy nie mają możliwości dotarcia do 

kościoła, praktyce tzw. mszy suchej (pobożne 

odczytanie i rozważenie treści Mszy świętej z 

książeczki do nabożeństwa) i nabożnej lekturze 

duchowej. Nie zapominajmy także i przy takich 

okazjach o transmisjach Mszy świętych drogą 

radiową, czy to w Polskim Radiu, czy też Radio 

Maryja, które dzięki łączności satelitarnej, mają 

bardzo szeroki zasięg.  

To okazja do duchowej Komunii świętej, w czym 

może pomóc modlitwa św. Alfonsa Ligouri’ego: 

„Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w 

Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade 

wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. 

Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć 

sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo 

do serca mojego. Obejmuję Cię, jakbyś już do 

mnie przyszedł i cały z Tobą łączę się. Nie  

 

dozwól, bym się miał oddalić od Ciebie. 

Amen”. 

Można też udać się, o ile taka fizyczna 

sposobność będzie, na liturgię do 

katolickich kościołów obrządku 

wschodniego (choćby greckokatolicki 

na Ukrainie, czy ormiański w Armenii, 

lub ich wspólnoty w innych krajach 

świata). Da to możliwość ubogacenia 

przeżywania Najświętszej Ofiary tak – 

jak w łączności z Ojcem Świętym – 

czynią to nasi bracia katolicy we 

wspomnianych regionach. Jednocześnie 

nie jest godne katolika czynne 

uczestnictwo w nabożeństwach tych wspólnot 

chrześcijańskich, które nie uznają sukcesji 

apostolskiej i zwierzchności Biskupa Rzymu. 

Może zdarzyć się, że będzie dla nas 

niemożliwym uczestnictwo w niedzielnej Mszy 

świętej jednorazowo. Kościół umożliwił 

spełnienie tego obowiązku podczas wieczornej 

Mszy świętej w dzień poprzedzający, czyli w 

sobotę. Wówczas liturgia po pierwszych 

nieszporach sprawowana jest według porządku 

niedzielnego i określana „pierwszą Mszą św. 

niedzielną”. Ma to swoje plusy we 

wspomnianych przypadkach, choć często – z racji 

przypadających w sobotę ważnych świąt – wierni 

chcący uczestniczyć w liturgii związanej z nimi, 

muszą znaleźć czas na poranną Eucharystię, bo 

wieczorna będzie już niedzielną.  

Jednak ci, którzy – na przykład – na niedzielę 

zaplanowali sobie całodzienną wycieczkę w góry 

lub grilla z sąsiadami, i chcą w sobotę „odbębnić” 

niedzielny obowiązek uczestnictwa w Mszy 

świętej, powinni się zastanowić, czy nie lepiej tak 

sobie ułożyć niedzielny program dnia, aby 

znaleźć czas na Eucharystię w Dniu Pańskim. Na 

pewno – choćby kosztem niewielkiego 

wyrzeczenia – (wstanie godzinę wcześniej) – 

będzie to możliwe, bo w znacznej większości 

kościołów w niedzielny poranek nawet o godz. 6. 

30 już sprawowane są Msze święte.  

Azariasz 
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I komunia św. W parafii p.w. Św. Judy Tadeusza 11 maja 2014 
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CZY DZIŚ POTRZEBNY JEST 

EGZORCYZM? 

 W dzisiejszych czasach niezwykłego rozwoju 

nauki i techniki wydaje się, że człowiek potrafi 

wszystko  

i jest samowystarczalny. Sam wie co jest dobre, a 

co złe. Jak nie wie, to będzie to kwestia do 

przegłosowania. Bóg staje się niewidoczny, a 

Szatan wg badań naukowych i sondaży opinii 

publicznej nie istnieje. Skoro przegłosowano, że 

nie ma diabła, to po co komu jeszcze dziś 

egzorcyzmy?  

Czym jest egzorcyzm? 

Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu 

zła, którą pełnił Jezus Chrystus i którą zlecił 

czynić swoim uczniom słowami: "Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 

trędowatych, wyrzucajcie złe duchy" (Mt 10:8). 

Egzorcyzm (gr. exorkizein "wyklinać") jest 

rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby 

ten wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub 

rzeczy. To szczególna forma błogosławieństwa 

(sakramentalium), które kapłan udziela 

człowiekowi w określonych sytuacjach i 

potrzebach. 

 

Pod ogólnie rozumianą nazwą egzorcyzmu 

można rozumieć: 

1. Egzorcyzm uroczysty (wielki, publiczny), 

który ma na celu wyrzucenie złego ducha z 

opętanej osoby oraz uwolnienie od wpływów 

demonicznych. Jest odprawiany wedle 

zaleceń Rytuału rzymskiego przez 

ordynariusza diecezji, np. biskupa. 

Egzorcystą może być także każdy  kapłan, 

który działa jako egzorcysta w imieniu i 

autorytecie Kościoła na mocy władzy 

otrzymanej w święceniach kapłańskich oraz 

za zezwoleniem ordynariusza diecezji. Zasada 

ta jest sprecyzowana w Kodeksie Prawa 

Kanonicznego.  

2. Egzorcyzmy prywatne (mniejsze, proste) to 

modlitwy do indywidualnego odmawiania 

przez wszystkich wiernych, np. w chwilach 

pokus i dręczeń pochodzących od złego 

ducha. W ten zakres wchodzą również 

Modlitwy o uwolnienie, czyli modlitwy 

wstawiennicze, z których mogą korzystać 

wszyscy kapłani i wspólnoty religijne pod 

przewodnictwem kapłana lub diakona. Choć 

te modlitwy mają za zadanie uwolnienie od 

wpływów demonicznych, to nie są 

egzorcyzmami w ścisłym tego słowa 

znaczeniu. Modlitwy takiej nie powinno 

przeprowadzać się w przypadku stwierdzenia 

opętania, kiedy potrzebny jest egzorcyzm 

uroczysty. Takie modlitwy nie zawierają 

formuł egzorcyzmu uroczystego z Rytuału 

rzymskiego. 

3. Egzorcyzm chrzcielny włączony od 

początków chrześcijaństwa w sakrament 

chrztu świętego jako specjalna modlitwa. 

4. Stosowanie egzorcyzmowanej wody, oleju, 

soli i kadzidła przez każdego wiernego w 

odpowiednich sytuacjach. Woda, olej, sól, 

kadzidło może zostać pobłogosławione przez 

każdego kapłana (nie tylko egzorcystę) 

zgodnie z modlitwą Rytuału rzymskiego. 

Często za praktyki uwalniające zabierają się 

osoby nieświadome zagrożenia, np.: świeccy, 

bioenergoterapeuci, wróżki, zaklinacze i inni. Ich 

działania cechują się tym, że w pierwszym etapie 

następuje pozorne polepszenie stanu dręczonej 

osoby (jest to efekt placebo albo zwodzenie 

szatańskie), po czym dolegliwości wracają z 

większą siłą. Należy zatem wystrzegać się takich 

"uzdrowicieli" zdając się na pomoc kapłanów 

egzorcystów.  

Błogosławieństwo otrzymane z rąk kapłana nie 

będzie skuteczne, o ile otrzymująca je osoba nie 

będzie miała woli nawrócenia, tj. zerwania z 

grzechem. Nie można pozostawiać diabłu 

otwartych drzwi do własnej duszy, ponieważ ten 

może wrócić i atakować ze zdwojoną siłą. Jezus 

http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/egzorcyzmy-i-pomoc/egzorcyzmy-i-egzorcysta/19-czym-jest-egzorcyzm.html
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/egzorcyzmy-i-pomoc/egzorcyzmy-i-egzorcysta/36-kodeks-prawa-kanonicznego.html
http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/egzorcyzmy-i-pomoc/egzorcyzmy-i-egzorcysta/36-kodeks-prawa-kanonicznego.html
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w Ewangelii wg św. Mateusza uczy nas, że "Gdy 

duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po 

miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale 

nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego 

domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go 

nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. 

Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych 

duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i 

mieszkają tam." Zatem właściwym celem 

egzorcyzmu nie jest samo wyrzucenie złego 

ducha i odcięcie jego wpływów, ale przede 

wszystkim nawrócenie danego człowieka i 

skierowanie go na drogę żywej wiary. Podstawę 

uwolnienia stanowi nawrócenie się i zerwanie ze 

złem. http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/  

Kultura popularna - poprzez muzykę, film - 

często eksponuje siłę zła. Jaki jest sposób, aby 

nie ulegać tym sugestiom i nie dać się im 

zastraszyć? 

Muzyka satanistyczna i przeróżnego rodzaju złe 

filmy ukazujące przemoc, pornografię 

wprowadzają ogromne spustoszenie w naszym 

wnętrzu i sprowadzają nas na złe drogi. Trzeba 

kategorycznie odciąć się od tego i ciągle do Boga 

powracać poprzez modlitwę i życie 

sakramentalne. Pamiętajmy, że sami nie 

potrafimy, z Bogiem zaś tak, bo u Boga nie ma 

rzeczy niemożliwych. 

Diabeł nęka nas na różne sposoby:  

Ks. Aleksander Posacki - jezuita w książce „
Egzorcyzmy, opętanie, demony” tak pisze: 

"Najważniejszą przyczyną opętania w jego 

najgłębszej postaci jest świadomy pakt z 

szatanem. Są jeszcze jednak inne przyczyny, 

często lekceważone lub nieznane. Według nestora 

egzorcystów włoskich, Mateo La Grua, istnieje 5 

przyczyn, które należy brać pod uwagę w 

rozeznaniu zjawisk demonicznych: 

 praktyki okultystyczne osobiste lub rodzinne, 

przede wszystkim magia, spirytyzm, 

wróżbiarstwo;  

 uczestnictwo w sektach ezoterycznych oraz 

inicjacja w praktyki logistyczne dotyczące 

świadomości transcendentnej; 

 doświadczenia wyobcowujące z narkotykami, 

alkoholem czy też pewnymi lekami; 

 perwersja seksualna każdego rodzaju; 

 urazy psychoafektywne z dzieciństwa, z 

okresu dojrzewania, ale też okresu dojrzałego. 

Różne rodzaje ingerencji demonicznych ujął w 

swojej klasyfikacji G. Amorth, która 

odpowiada zasadniczo tradycji 

demonologicznej, jak i praktyce innych 

egzorcystów: 

 opętanie diabelskie - typ opętania 

Gerazeńczyka, którego szatan popychał ku 

samobójstwu; 

 nękania diabelskie, wyrażające się w formie 

kłopotów ze zdrowiem, sprawami 

materialnymi, uczuciami;  

 obsesje - obsesyjne myśli, połączone z 

koszmarami sennymi i próbami samobójstwa; 

 zainfekowanie przez szatana przedmiotów, 

domów czy zwierząt; 

 uzależnienie i podporządkowanie - stan osób, 

które oddały się szatanowi, podpisując z nim 

pakt, i stały się jego niewolnikami; 

 działania zewnętrzne - ciosy i nękania przez 

szatana, które można odnaleźć w życiu takich 

ludzi, jak św. Jan Vianney czy św. o. Pio". 

W jaki sposób w naszej codzienności możemy 

bronić się przed wpływami szatana? 

Każdy wierzący w Boga może bardzo ograniczyć 

działanie szatana na siebie i innych. Oto 

niezastąpione elementy walki z diabłem: 

 życie pod parasolem Bożej łaski; 

 regularne przyjmowanie sakramentów; 

 życie duchem Ewangelii; 

 wzywanie wstawiennictwa Matki Bożej, 

Anioła Stróża - duchowego brata i opiekuna, 

świętych - chociażby św. o. Pio, św. s. 

Faustyny Kowalskiej, błog. Małej Nic 

(Arabskiej świętej z XIX w dręczonej przez 

szatana); 

 odmawianie różańca - św. Maksymilian 

Maria Kolbe stwierdził, że "różaniec jest 

strzelaniem do szatana"; różaniec to młot na 

głowę diabła; 

 osobista modlitwa, a nawet modlitwa o 

uwolnienie; 

 noszenie na szyi cudownego medalika św. 

Katarzyny Laboure albo medalika św. 

Benedykta; 

http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/
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 przechowywanie w domu wody święconej, np. 

św. Teresa od Jezusa bardzo często kropiła 

szatana wodą święconą i skutkowało, uciekał; 

 w przypadku opętań kontakt z księdzem 

egzorcystą. 

Na zakończenie chcę podać prawdy o szatanie, 

pamiętajmy o nich, a będą nam bardzo pomocne: 

- Chrystus ma większą moc niż diabeł. "Czego 

chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś 

nas zgubić. Wiem, kim jesteś: Święty Boży", 

krzyczały demony w Ewangelii św. (Mk 1,24). 

- Chrystus dał swoim uczniom moc nad 

demonami. "Wróciło siedemdziesięciu dwóch z 

radością, mówiąc: Panie przez wzgląd na Twoje 

imię, nawet złe duchy się nam poddają", zgodnie 

z Ewangelią (Łk 10,17). Także ostatnim nakazem 

dla Jego następców było: "Tym zaś, którzy 

uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię Moje 

złe duchy wyrzucać będą..." (Mk 16,17). 

- Demony boją się prawdziwych uczniów 

Chrystusa. "Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, 

zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana 

przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży 

dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem 

i za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga 

Najwyższego, oni wam głoszę drogę zbawienia" 

(Dz 16, 16-17). 

- Demony rozpoznają prawdziwie Boże sługi, a 

nie boją się oszustów. "Zły duch odpowiedział 

im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za 

jedni?" (Dz 19, 15). 

- Demony wiedzą, że ich czas działania jest 

krótki. "...Biada ziemi i biada morzu, bo zstąpił 

na was diabeł, pałając wielkim gniewem, 

świadom, że mało ma czasu" (Ap 12, 12). 

- Demony wiedzą, że czeka ich sąd. "Potem 

ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał 

klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce. 

Pochwycił smoka, węża starodawnego, którym 

jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I 

wtrącił go do czeluści, i zamknął, i pieczęć nad 

nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 

tysiąc lat się dopełni" (Ap 20,1 -3).  

- Demony wiedzą, że jedyną siłą na świecie, która 

może ich pokonać, jest moc krwi Chrystusa. "A 

oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez 

słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia 

swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć" (Ap 

12, 11). 

 

Na podstawie: 

http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/czytelnia/egzo

rcysta-radzi/600-demony-boja-sie-uczniow-

chrystusa.html 

 

Na stronie http://www.egzorcyzmy.katolik.pl 

można znaleźć więcej ciekawych tekstów na 

temat niebezpieczeństw związanych z działaniem 

szatana i sposobów ich uniknięcia. 

 
Opracował M. Ludorowski 

 

Na koniec podajemy do prywatnego odmawiania 

bardzo skuteczny egzorcyzm Św. Michala 

Archanioła:  

 

EGZORCYZM PRYWATNY napisany 

przez papieża Leona XIII 

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. 

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego 

ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg 

pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, 

Książę wojska niebieskiego, szatana i inne 

duchy złe, które na zgubę dusz krążą po 

świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

http://sanctus.com.pl/szczegoly/1374/praktyka_pokory
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Twoje dziecko chodzi do szkoły? Czy chcesz mieć 

pewność, że bez Twojej wiedzy nie będzie 

uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. 

edukacji seksualnej, równości, tolerancji, 

różnorodności?  

Czy wiesz, że już niektóre podręczniki dla 

młodzieży gimnazjalnej zawierają kilka lekcji nt. 

nauki masturbacji? Do niektórych szkół 

przychodzą seks-edukatorzy, którzy również 

chcieliby trochę pouświadamiać nasze dzieci z 

seksu – najlepiej bez obecności nauczycieli – tak 

w aurze tajemniczości.  

Czy wiecie, ze w Niemczech zajęcia szkolne z 

edukacji seksualnej są obowiązkowe, a nie 

posyłanie dzieci na te „lekcje” jest zagrożone 

karą więzienia dla rodziców?  

 

DLATEGO KONIECZNY JEST SPRZECIW 

WOBEC IDEOLOGII GENDER 

 

Poniżej tekst ze strony internetowej 

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/8630, 

który niech uświadomi nam realne zagrożenia 

Rewolucja genderowa - wielkie 
zagrożenie dla naszych rodzin  
Na podstawie Polskiej Strony Human Life 

Internartional chrześcijańskiej organizacji 

broniącej życie ludzkie 

 

To nowy, bardzo poważny problem. Do Polski 

wchodzi prawodawstwo oparte na radykalnej 

ideologii feministycznej, która obecnie jest 

określana terminem „gender”. Większość 

Polaków nie wie, co się za tym 

kryje i nie docenia 

niebezpieczeństwa. 

 

„Gender” znaczy płeć  Ideologia 

gender próbuje definiować płeć w 

zależności od zachowań społecznych 

i kulturowych, a nie jako fakt 

biologiczny. Zgodnie z jej 

założeniem, płeć każdy może sobie 

dowolnie wybrać. Nie można określić 

płci noworodka, bo nie wiadomo co 

później wybierze. Dziecko traci fundamentalne 

prawo, aby mieć tatę i mamę. Pozostaje rodzic A i 

rodzic B. W tym ujęciu wszystko jest 

względne,  niestabilne i zależy jedynie od 

osobistych wyborów. Naturalna rodzina, oparta na 

wiernym małżeństwie kobiety i mężczyzny staje 

się przeżytkiem. Jest ukazywana jako źródło 

przemocy i homofobii. 

  

Wychowanie Aby szybko zmienić mentalność 

ludzi, zaczyna się od narzuconego z góry 

genderowego wychowania dzieci. Rodzice mają 

być pozbawieni prawa do wychowywania swoich 

dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

Sprzeciwianie się genderowemu wychowaniu ma 

być karane jako forma poważnej dyskryminacji. Za 

tym idzie legalizacja związków tej samej płci i w 

ramach „równych praw” zezwolenie na adopcję i 

wychowywanie dzieci. W szkołach od 

najmłodszych klas ma obowiązywać edukacja 

seksualna, zawierająca promocję zachowań 

homoseksualnych, pełną swobodę seksualną oraz 

prawo do „wolnego wyboru” (aborcji). Ideologia ta 

niszczy rodzinę, która jest fundamentem 

społeczeństwa. Niszczy też dzietność. Jest 

skierowana przeciwko chrześcijaństwu, a 

zwłaszcza przeciwko nauce Kościoła katolickiego. 

 

Czy to naprawdę dzieje się u nas? Wielu 

wydaje się, że takie „zwariowane” poglądy nas 

nie dotyczą i nie można tego traktować poważnie. 

Nic błędniejszego! Otóż Rada Europy przyjęła 

konwencję o zapobieganiu przemocy wobec 

kobiet. Posługując się krzywdą kobiet, której 

wszyscy się sprzeciwiamy, dokument ten 

jednoznacznie definiuje gender i wymusza 

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/8630
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wprowadzenie jej zarówno do ustawodawstwa, 

jak i w życie społeczne. Pomimo licznych 

protestów polski rząd konwencję tę podpisał, 

co rozpoczęło przygotowywania do jej 

ratyfikacji. Obserwujemy już pierwsze kroki 

dostosowywania polskiego prawa do założeń tej 

konwencji. Za olbrzymie pieniądze są 

prowadzone szkolenia w zakresie równości płci 

dla pracowników administracji państwowej. 

Zatwierdzono Rządowy Program Równościowy. 

W Sejmie pojawiła się propozycja ustawy o 

zapobieganiu dyskryminacji, ewidentnie 

eksponująca „prawa seksualne”. 

  

Gender w polskiej szkole.  Rozpoczyna się 

batalia o nauczanie gender w szkole. Edukatorzy 

seksualni z „Pontonu” (grupy działającej przy 

Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania 

Rodziny), łódzkiej fundacji „Jaskółka” oraz 

nieformalnej grupy „Nawigator” są wpuszczani 

do polskich szkół. Trzeba wielkiej odwagi i 

determinacji rodziców, aby powstrzymać ten atak 

na ich dzieci. To dzieje się dzisiaj i być może 

dotyczy Waszych dzieci i wnuków. Natomiast 

ratyfikacja konwencji zmusi do zmiany 

programów szkolnych i przedmiotu 

„Wychowanie do Życia w Rodzinie”. 

  

 

Program równościowy w polskich 

przedszkolach. W jesieni 2013 z 

dofinansowaniem 1.5 miliona złotych w 86 

przedszkolach w Polsce wprowadzono program 

unijny „Równościowe przedszkole”. Polskie 

dzieci (4 – 6 lat) są uczone, że nie ma różnic 

między chłopcem i dziewczynką, a płeć można 

wybrać tak samo, jak toaletę, do której chce się 

chodzić. Zachowania homoseksualne są 

przedstawiane jako naturalne i typowe. W 

programach pojawiają się pseudorodziny z 

dwoma tatusiami lub dwiema mamusiami. Ale 

absolutnie zabronione są zabawy w małżeństwo i 

„tradycyjną” rodzinę, gdzie mama i tata pełnią 

odmienne role. 

 

Uczmy się od sąsiadów. Powinniśmy wiedzieć, 

co dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej. 

W Anglii zamknięto wszystkie ośrodki adopcyjne 

(chrześcijańskie oczywiście), które odmawiały 

adopcji homoseksualistom. Wielu psychologom, 

kapłanom i rodzicom wytacza się sprawy sądowe 

za „dyskryminowanie mniejszości seksualnych”. 

Dotyczy to także nauczycieli oraz właścicieli 

hoteli i pensjonatów. We Francji w obronie 

naturalnej rodziny i praw rodzicielskich na ulice 

Paryża wyszło 1,5 mln ludzi. Nie powstrzymało 

to lewicowego rządu od zrównania związków 

osób tej samej płci z rodziną. Dzisiaj szykanuje 

się merów i innych urzędników państwowych, 

którzy udzielanie małżeństwa parom 

jednopłciowym uważają za sprzeczne z 

sumieniem. Zdelegalizowano organizację, która 

zorganizowała wielkie marsze w Paryżu, uznając 

za przestępczą, a wobec jej członków 

wprowadzono poważne restrykcje w tym 

grzywny, sprawy sądowe, a nawet więzienie. Za 

noszenie bluzki z sylwetką mamy, taty i dwojga 

dzieci grozi areszt i grzywna. Liderzy organizacji 

prorodzinnych zaczęli się tak bardzo obawiać o 

bezpieczeństwo swoich rodzin, że niektórzy 

nawet zmienili nazwiska. Rodzice utracili prawo 

do ochrony swoich dzieci przed tą 

antychrześcijańską ideologią. Dzisiaj mówią, że 

wyszli na ulice za późno. 

 

„Mowa nienawiści”  Środowiska promujące 

ideologię gender rozpoczęły kampanię przeciwko 

„mowie nienawiści”. Zarzut jest kierowany wobec 

chrześcijan, a zwłaszcza katolików, którzy nie 

akceptują zachowań homoseksualnych. Na 

przykład w USA wykonano spis wszystkich 

organizacji szerzących „mowę nienawiści”. Obok 

ewidentnych terrorystów znalazły się na niej znane 

od lat, prężnie działające organizacje prorodzinne. 

W Polsce także już pojawia się ta argumentacja. 

  

Seksualizacja dzieci. Programy gender 

jednoznacznie prowadzą do seksualizacji dzieci. 

To musi prowadzić do ich molestowania. 

Programy edukacji seksualnej, które 8 - 12 letnie 

dzieci uczą technik współżycia i antykoncepcji 

prowadzą do ich molestowania. To nie 

przypadek, że poseł Palikot złożył inicjatywę 

ustawodawczą, aby obniżyć wiek dziecka, z 

którym prawo pozwala  współżyć. 

  

Atak na kościół i kapłanów. W tym kontekście 

należy spojrzeć na atak medialny na Kościół 

katolicki. Podobne działania miały miejsce w 

wielu krajach, gdzie rozpoczynała się rewolucja 

genderowa. Najlepszym tego przykładem są 

Stany Zjednoczone i Francja. Na światło dzienne 

wyciągane są, niewątpliwe bardzo złe, chociaż 

bardzo rzadkie przypadki pedofilii księży. 

Atakuje się biskupów i kapłanów, na dodatek 

najczęściej bez żadnych dowodów. Opluwa się 
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abp. Hosera, który jest lekarzem i znakomicie 

wie, o co w tym wszystkim chodzi. Ośmiesza się 

kazania abp. Michalika, bezczelnie sugerując, że 

popiera wykorzystywanie seksualne dzieci. 

 

Dlaczego się to robi? Otóż Kościół katolicki 

jest obecnie jedynym, liczącym 

się  zdecydowanym przeciwnikiem rewolucji 

genderowej. Jednak zniesławieni i pozbawieni 

autorytetu biskupi i kapłani stracą prawo 

głosu i nikt ich nie będzie słuchał. O ile w ogóle 

odważą się jeszcze cokolwiek powiedzieć na 

temat ludzkiej płciowości. Owce bez pasterzy 

będą bezbronne. I o to właśnie chodzi! 
  

Czy Polska ma być pierwsza? Żaden kraj 

europejski jeszcze nie ratyfikował konwencji 

„genderowej”. Wydaje się, że feministki chcą, 

aby pierwsza była właśnie katolicka Polska, 

ojczyzna Jana Pawła II. Rząd PO-PSL 

konsekwentnie, krok po kroku prowadzi 

przygotowania. Jeśli obecna większość 

parlamentarna konwencję tę ratyfikuje, niezwykle 

trudno będzie się z niej wycofać. Może się to stać 

bardzo szybko i już w przyszłym roku komisarz 

europejski będzie egzekwował pełne 

dostosowanie się nas wszystkich do prawa 

równościowego. Stracimy reszki demokracji oraz 

prawa do ochrony własnych rodzin i naszych 

dzieci! 

 

Rewolucja antropologiczna. Papież Franciszek 

ekspansję ideologii gender nazwał „rewolucją 

antropologiczną”. Tak rzeczywiście jest. 

Ideologia ta sięga głębiej niż komunizm, niszcząc 

tożsamość osoby ludzkiej oraz podstawową 

komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Jest ona 

jednoznacznie skierowana przeciwko 

chrześcijaństwu. 

  

Brońmy się i to szybko! Musimy się przed tym 

energicznie i skutecznie bronić. Każde dziecko ma 

prawo do mamy i taty. Mówmy o tym głośno. Nie 

dawajmy się prowokować. Jednoznacznie brońmy 

Kościoła i naszych duszpasterzy. Rozmawiajmy na 

temat tych zagrożeń w rodzinach, z przyjaciółmi. 

Przekonujmy młodych. Rozmawiajmy w posłami. 

Żądajmy ochrony rodziny, opartej na małżeństwie 

kobiety i mężczyzny. Protestujmy przeciwko 

ratyfikacji tej konwencji. Nie pozwólmy pozbawić 

nas prawa do wychowywania naszych dzieci 

zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie jest nam 

potrzebna kolejna rewolucja. 

 

Sami nie wygramy. Staramy się ukazywać to 

wielkie zagrożenie. Przygotowujemy spotkania 

dyskusyjne, konferencję w Sejmie oraz wiele 

wypowiedzi i publikacji, aby jak najszerzej 

informować społeczeństwo. Prosimy, zwróćcie 

uwagę na ten problem i zdecydowanie reagujcie, 

dopóki jest jeszcze czas. Jeśli teraz nie będziemy 

głośno protestować, później możemy mieć sytuację 

podobną do Francji, gdzie podczas marszu w 

obronie rodziny siły porządkowe zaatakowały 

gazem łzawiącym rodziców z dziećmi. 

  

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy nas 

wspomagają. Dzięki Wam możemy zabierać głos 

w tak ważnych sprawach i chronić nasze dzieci. 

Bardzo liczymy na pomoc Przyjaciół. 

 

Jest to artykuł pani Ewy H. Kowalewskiej, 

dyrektor polskiej gałęzi organizacji Human Life 

International.  
Opracował M. Ludorowski 
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NASZA PARAFIA W JELENIOGÓRSKIM DZIĘKCZYNIENIU 

ZA KANONIZACJĘ JAN PAWŁA II. 
Nabożeństwem do Bożego 

Miłosierdzia, w bazylice św. 

Erazma i Pankracego, rozpoczęły 

się jeleniogórskie uroczystości 

dziękczynne za kanonizację bł. 

Jana Pawła II. To tutaj, w kościele 

papieskim, jak w wielu innych 

parafiach jeleniogórskich- mówił 

na wstępie gospodarz Parafii, ks. 

Dziekan Bogdan Żygadło - co 

miesiąc każdego 2-go dnia 

miesiąca w godzinę Apelu 

Jasnogórskiego wierni 

wsłuchując się w Jego słowa, 

modlili się z Nim i za Niego, aby 

rychło został zaliczony w grono 

świętych. I tak się stało. Modlitwy 

nasze i całego Kościoła zostały 

wysłuchane. Za to niech Bogu 

będą dzięki! 

W święto Bożego Miłosierdzia mieszkańcy Jeleniej Góry zgromadzili się o godzinie 15.00, by wyrazić 

swoją radość i dziękczynienie za dar świętości Wielkiego Polaka. Świadomi naszej niewdzięczności i 

lekceważenia Bożej miłości, w trakcie nabożeństwa, które prowadził ks. Łukasz Misiak, przed 

Najświętszym Sakramentem przepraszaliśmy Boga za nasze grzechy, prosiliśmy o miłosierdzie Boże dla 

nas, dla naszych rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata, a rozważając miłosierdzie, jakie okazał i stale 

okazuje grzesznej ludzkości, dziękowaliśmy za wszystkie łaski Bożego Miłosierdzia. Wielkim ubogaceniem 

były słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w 2002 r. w Łagiewnikach, kiedy zawierzał świat Bożemu 

Miłosierdziu.  

Drugą część dziękczynienia stanowiła prezentacja słowno – muzyczno – multimedialna „Droga do 

świętości” przygotowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Parafii św. Judy Tadeusza, w czasie 

której usiłowaliśmy spojrzeć na ziemską wędrówkę Jana Pawla II w świetle Chrystusowych słów: „pójdź za 

Mną”. Narrację, przeplataną fragmentami poezji prowadził, p. Ryszard Sos, a chór parafialny „Juda 

Cantores”, pod batutą p. Doroty Królikowskiej ubogacał całość prezentacji.  
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Stefan Cichy, administrator apostolski diecezji 

legnickiej. Podczas liturgii modliliśmy się również o jedność Kościoła, o jedność Kościoła jeleniogórskiego, 

jak zaznaczył ks. Dziekan.  

W czasie homilii księdza biskupa usłyszeliśmy, iż kanonizacja papieża to dar i zadanie. Dar, który 

otrzymaliśmy w Niedzielę Miłosierdzia. Przypomniał wiele tytułów św. Jana Pawła II, między innymi to, że 

był „Sługą Miłosierdzia” i „Papieżem Rodziny”. Podkreślił również, że Jan Paweł II miłosierdzie okazywał 

też wobec rodziny.  

Trzeba nam pamiętać, by prawdę o miłosierdziu nie tylko poznawać, ale nią żyć. Do takiej postawy 

zachęcała św. s. Faustyna w swoim „Dzienniczku”. Niech owocem dzisiejszej kanonizacji – apelował ks. 

Biskup - będzie to, abyśmy byli świadkami i sługami miłosierdzia, byśmy je czynili na co dzień. 

Przypomniał nam również to, że chętnie kiedyś słuchaliśmy papieża z entuzjazmem, oklaskami, ale potem 

słomiany zapał przygasał. Nawiązał też do tego, że w 1991 r. Polacy nie chcieli już słuchać swojego papieża. 

Wtedy pokazywał nam ważność Przykazań Bożych, wytykał nasze wady narodowe, upominał, mówił ostro i 

wtedy nie było oklasków, ale nie żyliśmy Jego nauką.  

Na zakończenie życzył, abyśmy nie tylko cieszyli się albumami o Janie, które mamy w domach, ale 

byśmy dopisywali nowe teksty swoim życiem, realizując te zadania, jakie stawiał nam papież.  

Uroczyste Te Deum zakończyło Msze św., po której wierni mieli okazję oddać cześć Relikwiom Krwi 

św. Jana Pawła II i zabrać do domów „iskrę miłosierdzia”, które została przywieziona z Łagiewnik.  
Barbara Ludorowska 
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MAMY NOWEGO BISKUPA LEGNICKIEGO 

 

Biskup Zbigniew Kiernikowski - ur. 02.07.1946, 

Szamarzewo k. Wrześni. Święcenia prezbiteratu otrzymał 6 VI 

1971r. i przez jeden rok pracował na parafii w Trzemesznie k. 

Gniezna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Następnie odbył studia 

specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, 

uwieńczone tytułem "doktora nauk biblijnych". W latach 1981-86 

pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 

w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz 

pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Prowadził nadto 

wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia 

Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz w Prymasowskim 

Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Gnieźnie i Bydgoszczy. 

W roku 1986 został ponownie skierowany do Rzymu, gdzie 

pełnił urząd wicerektora, a od 1987r. rektora Papieskiego Instytutu Polskiego - domu, w którym dzisiaj 

mieszka blisko 60 księży studentów z polskich diecezji, odbywających specjalistyczne studia na 

Papieskich uczelniach w Rzymie. Od 15 lat wykłada nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie 

Urbaniańskim i od 10 lat w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza - Angelicum w Rzymie. W marcu 

2001r. habilitował się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest też 

wykładowcą nauk biblijnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu publikacji - 

kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym. 

Od lat związany z Ruchem Światło-Życie i Drogą Neokatechumenalną. Wielokrotnie prowadził 

rekolekcje dla kapłanów, seminarzystów, a także dla księży biskupów. Szczególnie dużo troski 

poświęca formacji sióstr zakonnych, bądź to w formie rekolekcji, bądź różnych kursów 

specjalistycznych i konferencji, które po części sam organizował w Papieskim Instytucie Polskim, jako 

comiesięczne spotkania. Będąc rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie zainicjował w 

1995r. Jesienne Sympozja Formacyjne: "Rzymskie studia wyzwaniem formacyjnym". Materiały tych 

sympozjów ukazały się drukiem w kolejnych numerach publikacji Papieskiego Instytutu Polskiego 

"Historia i Współczesność". 

W swoim kapłańskim posługiwaniu i w całej działalności duszpasterskiej dużo uwagi poświęca 

wszystkiemu, co jest związane z rozumieniem i rolą liturgii w życiu chrześcijańskim, i troszczy się o 

aspekt formacyjny życia chrześcijańskiego. Wyrazem tego są m.in. cykle konferencji radiowych 

nadawanych w Radiu Watykańskim. Warto tu wymienić roczny cykl dotyczący małżeństwa i rodziny 

wygłoszony w 1994 r. oraz trzy kolejne, także całoroczne, związane z przygotowaniem do obchodu 

Wielkiego Jubileuszu o tematyce poświęconej poszczególnym Osobom Trójcy Przenajświętszej. 

W Wielki Czwartek, 28 III 2002r. Jan Paweł II mianował Ks. Prał. Zbigniewa Kiernikowskiego 

Biskupem Siedleckim. Sakry biskupiej udzielił mu Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy 

Apostolskiej, w Święto Matki Kościoła 20 V 2002r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Kanoniczne 

objęcie diecezji miało miejsce w Siedlcach 24 V, natomiast Ingres do Katedry Siedleckiej 7 VI, w 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Zawołanie biskupie:  Posłuszeństwo Ewangelii - EUCHARYSTIA 

 

 
 

Dziękuję Wszystkim Parafianom za wytrwałą modlitwę w intencji mojego zdrowia. Życzę 

wiele radości i Bożej Opieki. Niech Zmartwychwstały Chrystus Błogosławi wszystkim i darzy 

potrzebnymi Łaskami 

Ksiądz Jerzy Gniatczyk 

 
Zachęcamy wszystkich Parafian do dalszej modlitwy w intencji zdrowia Księdza Proboszcza  

i udanego leczenia.  
Redakcja Biuletynu 
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p. w. Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
ul. Czarnoleska 2 tel. / fax.: 75 64 21585 

http://www.juda.legnica.opoka.org.pl/  e-mail: tadzio@post.pl 
Nr 71 opracował zespół w składzie: Ks. Jerzy Gniatczyk, Barbara i Mirosław Ludorowscy, Konrad 
Przeździęk,  zdjęcia: Jan Foremny. 


