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..I tu diabeł gospodarzy. .. „ 
I ) 
Zawiodły wie lodniowe egzorcyzmy odprawione przez kilku do· 

św i adczonych kapłonów, bezsilne okazaly się modlitwy - diabeł na
dal gospodarzył w klasztorze ludyrisk1m I decydu1oco rozmowo go
tu je porażkę świątobliwernu 01cu. Opętano pychą mniszka nie chce 
odstąpić od świata piekielnego, bo dzii;ki sile szatońskie1 stała się 
kimś wy 1 ątkowym, jedynym, góru1qcy111 nad masą przeciętnych lu
dz i - sprawia je1 radość opętanie; dunrna 1est, ze 1ą włosnie taki los 
'5 potkoł. Dobrowolnie o!w1ero duszę, aby opariowywoły IQ nocne 
t'. iemnośc1, wysiłki egzorcysty nopelniojo jo lękiem, 1z zostanie po
zbawiono cole1 swej niezwykłości Ku pr zerożeniu Suryno swiodo
r'1ie więc odtrąca Boga, 1ok zbuntowane anioły na początku dzie
jów odwr·aco swe oblicze od Stwórcy. Dun1a prowadzi 1ą do bun
tu, niezgoda na rnie1sce wyznaczone w plonach Bozych każe je1 wy
brać potęp i enie: Ale ty mnie chcesz upodobnic' do tysręcy, tysięcy 
ludzi, jacy błqdzq bez celu po swiec1e I ; I co mr za Io ob1ecu1esz2 
Zbawrenre2 Ja nre chcę takiego zbaw1enro Jeze/r nre można być 
świętq , to lepie/ 1uż być polęp1onq. Ksiodz Su•yn dobrze wie, Że 
św i ętość jest darem laski 1 nie n1ozno 1e1 ludzkimi silo1111 nikomu za
pewni ć. Ta jedyna szansa ocalenia opętone1 matki Joanny przekra
cza ludzk ie moż l iwości. Zdor za się, że chory diabeł chce świętym 
zostać, tyrn razem sytuoqo została odwrócono · char a, niespelnio
no święta chce być diabłem 

Ojciec Suryn nie da1e 1ednak za wyg1aną. Kocha matkę prze
lożoną i zrobi wszystko, aby ją uratować. Sko1 o nre morna zrobić 
tego przeciw szatanowi, próbu1e uczyrnć to ra1e111 l nim Uczony 
zakonnik znał zapewne przyslowie, że trzebo mieć długą łyzkę, aby 
się pożywić z diabłem. Rodzi się w nim myśl niezwykłego orzedsię
wzięcio: postonow10 zawrzeć z diobłem układ Inny to przeciez pokt 
ze złym od tych clotod zowieronych Liczni ludzie now1azywol1 z szo
tanem związki, by no tym zyskoć Różne byly cele tych ukłodow, lecz 
1eden 111otyw - zopewnienie sobie popoi cio c1e1Pnych sil. oby osio
gnqć owe cele. Pojowiały się czase•n nowel pr zeb1egle filozofie, 
t wierdzące, Że dobrych bogów Ir ze bo zostow1c w spokoi u, sko1 o 
sq dobrzy i nieszczęść nie przynos1q, notomrast czcic należy zie bó
s!\vo, żeby zapewnić sobie ich przychylnosć Jest to mechonrzm psy
chologiczny powsLechn1e stosowm1y, · . 1 Ksiądz Sur yn poktu1e ze 
zlym z innych zupełnie pobudek: n1oro lnych, ofiorn1uych. 

Pak t z d i ob łem, któ1y zawrzeć chce egzorcysto 1 Połocko jest 
czynem heroicznym Aby ur atowoć opętano duszę zokonnicy sie
bie o fior·u1e za nio. A nie 1est to szereg razy wczesrw'1 powtorzony 
ok t oddonio zien1sk1ego ąc10, lecz o d d a n r e z y c ' o 
w i e c z n e g o, czyli skazanie się no wieczyste ootęp 1 en1e. Dlo 
chrześci 1 anino rzecz zupelnie nozumiciło, cl1oć w sk-01nośc1 of10-
ry n iespotykana i w pewnym sensie nie do przy1ęc10. O Lyciu wiecz
nym decydowoć może 1edynie Bóg, człov„ek uzur pu1qcy sobie pra
wo do rozstrzygonio sprow ostotecznych w nieogro 111czone1 oysze 
usiłu 1 e zogmnąć atrybuty boskie. Moze wręc 1u7 w momencie wy
powiodorno tego wkładu o duszę 01c1ec Suryn zno1clu1e srę we wła · 
dzy sza tanci2 I może dlatego wtedy wiośnie Joanno spo1r zało na 
niego ~Ojrteniern szo lariskrm, powłóczystym 1 pełnym pogardy Ni
gdy bordzie1 nre odczul 01ciec Suryr1, kto 1esl ponem w duszy rnat
kr Joanny, i nrgdy bordzrej rne pragnql gol te1 duszy wygnoc, cho
crozby rmal go wcrqgnqe w siebie. Pr·ośbo 1ego zostało 1Pdnok wy
słuchona r - 01zyno1mn1ej no w.z.re -.ofioro zostoło przy1ęto No ko
niec rozmowy cztery siotony op1ęton<"1 nrn1szki weszly w duszę Su
ryno i po łqczył y się z 1ego włosnym sze1tónen'. 

K~Lyslfoł Dybc.iok. f tu diabeł qospudorzy \,'ł G·r· 1 kotostrofy, 
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zdrowiem, to był jedyny środek do konserwacji żywności. W Nowym Przymie
rzu Pan Jezus mówi: „Jeśli sól zwietrzeje, czymże się ją będzie solić" i ,')Ny je
steście solą ziemi". Stąd w egzorcyzmach preferuje się święcenie wodą wy
mieszaną z solą. 

Egzorcysta powinien w zakrystii odmówić modlitwę przed egzorcyzmem. 
Rytuał zaleca stosowanie gestów takich jak: znak krzyża, nałożenie rąk, dmuch
nięcie, pokropienie wodą święconą. Odmawiano jest Litania do wszystkich 
świętych, następnie psalmy proszące o opiekę Boga i wysławiające Jego "ZWY
cięstwo nad złem. Egzorcysta odczytuje fragment Ewangelii, która jest zna
kiem obecności Chrystusa, rotującego powierzone mu owce. Najczęściej jest 
to prolog Ewangelii św. Jano, kończący się zdaniem: „Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nos." Po nim następuje wyznanie wiary, modlitwo o;cze 
nosz i sam egzorcyzm. Ma on podwójną formę. Najpierw wypowiada się mo
dlitwę proszącą o uwolnienie. Kiedy egzorcyzm błagolny nie wystarcza, na
stępuje egzorcyzm imperatywny, rozkazujący. Zawiera on mocne sformuło
wonio nakazujące szatanowi opuszczenie człowieka - stworzenia Bożego no
bytego za cenę Krwi Chrystusa. 

Egzorcysci z dużym doświadczeniem twierdzą, że bardzo ważna jest in
tonacja głosu. Gd'y kapłon mówi niezdecydowanie, anemicznie, nie wiado
mo dlaczego modlitwa nie przynosi skutku. Podczas egzorcyzmu zły duch nie 
jest skłonny do ujawnionio się. Bywają sytuacje, że w momencie rozpoczęcia 
obrzędu poprawia się stan chorego. Nie wolno się dać zwieść. Trzeba kon
tynuować egzorcyzm do skutku. Raz, drugi„. oż do momentu, gdy szatan zo
czyno odpowiadać na pytania egzorcysty„. 
(„.) 

Czy ałowiek zniewolony wie, że ktoś przez niego przemawia, cz.y też ten głos jest 
poza jego świadomością? 

Różnie bywa. Czasem ludzie wiedzą, że przez nich mówi zły duch. Cza
sem udzielonie egzorcyzmów nie-jest bezpieczne. ( ... ) Przykład - dwudziesto
kilkuletnia kobieta przyszło z matką. Miało obsesje bluźniercze przed komu
nią świętą. Po spowiedzi świętej pojawił się opór przed eucharystią. Świado
mi jej obsesji, modliliśmy się w szczególnym skupieniu. W pewnym momen
cie pojawił się w kościele niepokój. Ministrantów napadł śmiech, trzeba ich by
ło rozdzielić. Nie kojarzyłem lego zjawiska z czymś nad'lWYczojnym. Rozpo
częła się komunia, kobieta przyjęło Pana Jezusa i poszła spokojnie do domu. 
Po Mszy świętej do zakrystii przybiega jakaś kobieto z Panem Jezusem no rę
ku. Hostia była wilgotna, czyli ktoś ją wypluł z ust. Byłem przekonany, że to ta 
młodo kobieta z obsesjami bluźnierczymi. Jednak jeden z ministrantów zawo
łał: „ Proszę księdzo, on to zrobił" - wskazując no ministranta, którego napadł 
śmiech w czosie Mszy. „Dlaczego to zrobiłeś?" - zapytałem. „Ja nie wiem! Ja 
nie chciałem!" - odpowiedział. Odebrałem to zdarzenie w ten sposób: kobie
to została uwolniona, ole zły duch zaatakował jednego z ministrantów. Oka
zało się, że pochodził on z rodziny, w której rodzice żyli bez ślubu, gdzie życie 
wyglądało nieciekawie. Szatan atakuje ogniwo najsłabsze. Potem nie było dal
szych objawów. To był jednorazowy, widoczny atak na tego chłopca. 
(„.) 

Na czym polega opętanie miejsc lub przedmiolów? 
Takie stany podobno wywołują czornoksiężnicy afrykańscy. Podchodzę 

do tego sceptycznie, ole słyszałem, jak bardzo poważni ludzie opowiadali 
o działaniu afrykańskich szamanów, którzy podrzucali zoczarowane przed
mioty, by szkodziły ludziom. W niektórych krajach afrykańskich ludzie boją 
się zabrać znaleziony przedmiot, bo nie wiedzą, do kogo należał i czy nie zo
stał zaczarowany. To są rzeczy wręcz nieprawdopodobne, ole przedmiot czy 
miejsce mogą być brane w posiadanie przez złego ducha. Stąd tak potrzeb
na jest kolęda. Tom, gdzie ludzie przebywają, nie tylko dziołają w sposób świę
ty, ole i grzeszą. Księża powinni poważnie traktować błogosławienie domu, 
mieszkania. Myślę, że jest to uwolnionie od tych złych mocy, które mogą przez 
grzech ludzki brać dane miejsce w posiadanie. Święcenie miejsca czy miesz
kania nie jest śmieszne. To jest oddanie ich Panu Bogu. Co pewien czas po
trzebne jest odnowienie takiego poświęcenia. 

Czy egzorcyście grozi zemsla ze strony szatana - nadzwyczajne ataki, dioroi7f, przy
padki losowe? 

Zdarza się. Ale jo nie będę o tym mówił ... Jeśli już ... Może to być kwe
stio wzmożonego otoku w jakiejś dziedzinie, która jest słabością egzorcysty. 
Doświadcza się wtedy zemsty, na którą trzeba być przygotowanym i wiedzieć, 
ie jeżeli były skuteczne działania, to będzie próba ataku na egzorcystę. Mo
gą to być nawet wypadki zograżojące życiu. Jednocześnie mogę powiedzieć, 
że w to kich sytuacjach doznaję szczególnej opatrzności Bożej. Szotan ataku
je, ale można doświadczyć specjalnej opieki ze strony Pana Boga. 
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Nie czynię dobra, którego chcę, ale zła, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię ta, 
czego nie chcę, już nie ja ta czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. 

(Rz. 7, 19-20) 

Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, 
by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i walne od jego pano
wania, mówimy a egzorcyzmach. Praktykował je Jezus (por. Mk 1,25 ns.), a Kościół 
od niego przyjmuje władzę i obowiązek wypowiadania egzorcyzmów (por. Mk 3, 15; 
6,7,13; 16,17). 

W prostej formie egzorcyzmy występują w celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczy
ste, nazywane »wielkimi«, mogą być wypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwo
leniem biskupa. Egzorcyzmy należy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ści
śle ustalonych przez Kościół norm. Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów 
lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus po
wierzył Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której 
leczenie wymaga wiedzy medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc upew
nić się, że istotnie chodzi o obecność Złego, a nie o chorobę. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, [listopad 1992], par. 1673. 

Zło i Zły 
(Przemówienie Pawła VI na audiencji generalnej 
w dniu 15 listopada 1972 r.) 

Natrafiamy na grzech, który jest deprawacją ludzkiej wolności, głęboką przyczy
ną śmierci, ponieważ odrywa an nas od Boga - źródła życia (Rz 5, 12). Jest on ponad
to owocem działania w nas oraz w całym świecie tajemniczej i nieprzyjaznej siły - sza
tana. Zło nie jest już tylko brakiem, ale jest siłą, istotną, żywą, duchową, przewrotną 
i niszczycielską. Straszna to rzeczywistość, tajemnicza i wzbudzająca lęk. Kto zaprze
cza istnieniu szatana, wykracza przeciw nauce biblijnej i kościelnej, podobnie jak i ten, 
kto czyn i' zeń samodzielne bóstwo niezależne od Stwórcy, albo też kto uznaje go za 
pseudorzeczywistość, abstrakcję czy fantastyczne uosobienie przyczyny wszelkich nie
szczęść, jakie nas spotykają (.„) 

Któż nie przypomina sobie ewangelicznego opowiadania o początkach publicz
nego życia Jezusa oraz bardizo znamiennych stronic mówiących o potrójnym Jego ku
szeniu? Ponadto tyle innych zdarzeń ewangelicznych mówi nam o tym, że szatan idzie 
śladami Chrystusa. W swych pouczeniach Chrystus często o nim mówi (np. Mt 12,43). 
A czy sam Chrystus zwracając się trzykrotnie do szatana nie nazwał go „księciem te
go świata" (Jl 2,31; 14,30; 16, 11 )? Nowy Testament w bardzo wielu miejscach mówi 
o tej zgubnej obecności szatana w świecie. Św. Paweł nazywa go „bogiem tego świa
ta" (2 Kor 4,4) i przestrzega nas przed walką z mocami ciemności, to znaczy nie tyl
ko z jednym szatanem, ale z ich mnóstwem. „Obleczcie pełną zbroję Bożą - powia
da Apostoł - abyście się mogli ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczy
my bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, 
przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wy
żynach niebieskich" (Ef 6, 11-12). 

Różne miejsca w Ewangelii wskazują, że nie chodzi tu o jednego szatana; lecz 
o wielu (Łk 11,21; Mk 5,9). Jeden z nich jest główny - szatan - to znaczy przeciwnik, 
nieprzyjaciel. Wraz z nim występują inne liczne stworzenia Boże, które wskutek bun
tu i upadku zostały potępione. Jest to cały tajemniczy świat, będący wynikiem tragicz
nego dramatu, o którym niewiele wiemy." („.) Szatan znajduje się u początku pierw
szego nieszczęścia ludzkości. To on był podstępnym kusicielem do pierwszego grze
chu, grzechu pierworodnego (Rdz 3; Mdr 1,24) Poprzez upadek Adama szatan uzy
skał pewne panowanie nad człowiekiem, od którego mogło nas jedynie uwolnić od
kupienie przyniesione przez Chrystusa. Historia ta trwa jednak nadal. Przypominamy 
sobie egzorcyzmy odprawiane w chwili chrztu świętego ora'z liczne fragmenty Pisma 
Świętego i tekstów liturgicznych mówiące o agresywnej i nękającej nas „mocy ciem
ności" (por. Łk 22,53; Kol l, 13). Szatan to wróg numer jeden, kusiciel w całym tego 
słowa znaczeniu. Wiemy również, Że ta istota ciemna i niepokojąca istnieje rzeczywi
ście i dotąd działa z podstępną i zdradliwą złośliwością. To nieprzyjaciel ukryty, który 
sieje błędne poglądy i zamęt w dziejach ludzkości. (.„) To zwodniczy wróg moralnej 
równowagi człowieka. Jest on przewrotnym i podstępnym czarodziejem, który potra
fi przeniknąć do naszego wnętrza drogą zmysłów, fantazji, pożądliwości, utopijnej lo
giki lub uporządkowanych kontaktów międzyludzkich, aby w nasze postępowanie wpro
wadzić szkodliwe odchylenia, choć pozornie odpowiadające naszej strukturze fizycz
nej, psychicznej, naszym instynktownym, głębokim aspiracjom. 

Nie jestem skory do egzorcyzmowania 
z księdzem Tadeuszem Czepigą rozmawiają 
Joanna Bradniewicz i Paweł Kozacki 

(„.) 
Gdy Paweł VI wyznał wiarę w osobowe zło, spotkał się z niezrozumieniem świo
ta. Dziś mamy do aynienia z povvrotem do praklyki egzorcyzmu. Czym to jest spo
wodowane? 

Kościół hierarchiczny został niejako zmuszony do zajęcia się na nowo 
sprawami egzorcyzmów przez laikat. Zaczęło przychodzić wielu ludzi, którzy 
twierdzili, że są udręczeni, słyszą głosy i bluźnierstwa, którzy dochodzili do prze
świadczenia, że działa w nich obcy byt, a zawodziła ich pomoc lekarska. Mie
li wręcz pretensje, że Kościół ich zaniedbuje. W Ewangelii czytali, że Pan Je
zus wyrzucał zie duchy, a Kościół podchodził do tych spraw z rezerwą, nie 
chciał się angażować. Szukali wtedy pomocy u uzdrowicieli i wróżbitów. Wo
łanie udręczonych ludzi wymusiło powrót praktyki egzorcyzmów w krajach eu
ropejskich. 

Na evvangełiczne opętania patrzy się jako na nieznane wówcms choroby psychicz
ne. Jak odróżnić opętanie od cboroby? 

Trzeba wyróżnić trzy grupy ludzi. W niektórych przypadkach jest to cho
roba, w innych obsesja, a jeszcze innych choroba połączona z obsesją. Ro
zeznanie jest trudne i czasami można stwierdzić, czy diagnoza jest prawdzi
wa, dopiero podczas egzorcyzmu, po reakcjach człowieka. Z tego powodu 
Kościół domaga się, by ktoś, kto przychodzi do księdza, był wcześniej u le
karza i miał wyniki badań oraz diagnozę medyczną. Podkreśla się też, by ko
rzystając z pomocy egzorcysty, nie zaprzestawał brania leków przepisanych 
przez lekarza. Czasem potrzebne jest współdziałanie lekarza z księdzem. 
(„.) 

Czy można mówić o większej potrzebie sprawovvania egzorcyzmów spowodowa
nej populcrnośóq okultyzmu i ateizmu? Niewiarą w szatma? 

Mam wrażenie, Że opętania są częstsze, ponieważ spłyciło się życie sa
kramentalne. Coraz częściej mamy do czynienia z chrześcijaństwem pozor
nym. Zauważamy spadek liczby ludzi spowiadających się, świadomie słucha
jących słowa Bożego, przystępujących regularnie do komunii świętej. Istnie
je wiele ośrodków grzesznej rozrywki. Skutkiem tego będą coraz częściej prze
jawy obsesji. Tworzy się kultura grzechu. Nawet telewizja w każdym domu mo
że powodować masowe odchodzenie od życia Chrystusem i Jego ewange
lią. Ludziom łatwiej przyznać się do zła niż do tego, że wybierają drogę dzie
wictwa, czystości czy świętości. Zdarza się, że niektórzy świadomie nazywają 
zła dobrem. Z mojej praktyki mogę powiedzieć, że tam, gdzie pojawiają się 
niepokoje i obsesje, działa Boże Milosierd~ie. Człowiek żyje w udręce, sły
szy głosy, nie śpi, dręczy go niepokój, ale to zmusza go do szukania księdza 
do porządkowania swojego życia. To może doprowadzić do spowiedzi, wyj
ścia z grzechów, do odnalezienia Chrystusa. Gorsze jest położenie tych, któ
rzy grzesząc, nie odczuwają żadnego niepokoju. Z punktu widzenia wiary jest 
to sytuacja nie do pozazdroszczenia, prowadząca do utraty zbawienia. 
( ... ) 

Jakimi predyspozycjami powinien odznoaać się egzorcysta? 
Wiele może zależeć od stanu wewnętrznego księdza. Chcąc skutecznie 

sprawować posługę egzorcysty, trzeba mieć poczucie własnej grzeszności, wi
dzieć siebie we właściwym świetle, zauważać swoje grzechy i mieć uporząd
kowane sprawy finansowe. Chęć posiadania pieniędzy - nawet jeśli ich nie 
ma, ale bardzo pragnie - czyni posługę egzorcysty nieskuteczną. Może to jest 
też tajemnica nieskuteczności Kościoła. „Nie możecie służyć Bogu i mamo
nie". To bardzo ważne. Nie będziesz miał dwóch bogów. Nawet jeżeli ksiądz 
przyjmuje intencje mszalne, to winien bardzo się strzec, by nie było w nim za
dowolenia, że któraś jest większa. Chodzi o to, aby sprawować każdą czyn
ność ze względu na Jezusa Chrystusa. Egzorcysta nie zawsze, nie w każdym 
momencie będzie w doskonałej formie, ale musi mieć świadomość, że dzia
ła w imieniu Kościoła, że przez niego działa Chrystus. Te predyspozycje są 
wazne. 

Jak wygląda posługa egzorcyzmu? 
Sprawuje się liturgię według rytuału [rituale Romanum] wydanego przez Sto
licę Apostolską. Ksiądz ubiera się w komżę, zakłada stułę, przygotowuje wo
d'ę święconą i sól. 

Dlaaego stosuje się sól? 
Ten zwyczaj pochodzi z tradycji Starego Testamentu. Sól była dodawa

na do ofiar pokarmowych składanych Bogu. Dla Izraelitów była znakiem wier
ności i niezniszczalności przymierza z Bogiem. Sól zawsze była związana ze 
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