
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewiasta depcząca Węża - Rdz 3,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy oznacza to, że wizerunki Maryi depczącej Węża są niepoprawne teologicznie? Maryja objawiła się, uwzględniając błędny łac. 

przekład Biblii. Ale z drugiej strony, może to wcale nie jest takie dziwne. Bóg, zwracając się do Niej, uwzględnia wyobrażenia 

i symbole, które są jej bliskie. Dlatego stygmaty pojawiały się na środku dłoni, a nie na przegubach, bo tak malowano rany Chrystusa 

na obrazach. A ikonograficzne wizerunki Maryi depczącej głowę Węża były już wpisane w religijną wyobraźnię. Wiadomo, że to 

Jezus pokonał Szatana, ale stało się to możliwe dlatego, iż Maryja zgodziła się powiedzieć Bogu: Tak. 

 

 

    Biblia to zbiór natchnionych Ksiąg, które 

zostały spisane w starożytnych językach; 

hebrajskim, aramejskim i greckim.                                             

Charyzmat natchnienia nie obejmuje przekładów. 

 

 

 

 

 

 

                                      
W Marysinie Wawelskim 

Św. Hieronim występujący w tekście zaimek osobowy [hû’, w zapisie hw’] 
odczytał jako zaimek rodzaju żeńskiego: „ipsa conteret caput tuum - ona 
zmiażdży ci głowę”. We współczesnych przekładach tłumacze już nie idą 
za tą interpretacją, gdyż to Jezus, potomek Niewiasty, pokonał Szatana.    

BT: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 
twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.             
BW: ” I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem 
a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę”.                 

 

 W 1830 roku, kiedy Francją wstrząsała tak zwana Rewolucja 

Lipcowa, w paryskim klasztorze Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) 

przy ul. du Bac, młoda nowicjuszka Katarzyna Labouré miała 

wizję Najświętszej Panny depczącej stopą głowę Węża. Matka 

Boska nakazała, aby sporządzony został medalik wg wzoru, 

jaki ujrzała Katarzyna (były tam jeszcze promienie, litera „M” 

z wystającym z niej Krzyżem i 12 gwiazdami dokoła,                      

a pod monogramem Serca Jezusa i Maryi. Takie są początki 

słynnego Cudownego Medalika. 



Zakazane jabłko? Naszą wyobraźnię kształtują obrazy i kojarzymy zakazany owoc, z jabłkiem. (Król Władysław 

Jagiełło, nawrócony z pogaństwa, manifestował nawet swą chrześcijańską pobożność między innymi wielką awersją do jabłek, 

których nie jadał w ramach pokuty). Tymczasem oryginalny tekst hebrajski w ogóle nie wspomina o jabłku, ale mówi, 

że to był owoc. Hieronim przetłumaczył słowa Węża: malum, które w j. łacińskim może oznaczać zarówno zło 

jak i jabłko. A ponieważ soczyste, czerwone i okrągłe jabłko doskonale nadawało się jako symbol pokusy i uwiedzenia, zaczęto je 

malować na obrazach ukazujących kuszenie w Ogrodzie Eden (wyjątkowo Michał Anioł namalował w Kaplicy Sykstyńskiej figi). I tak 

z czasem symboliczne drzewo poznania dobra i zła stało się jabłonią. W tym wypadku chodzi nie tyle 

o pomyłkę w przekładzie, co o wpływ przekładu poprzez wieloznaczność terminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojżesz z rogami -   Wj 34, 29  / poniżej: Lublin, kościół OO. Dominikanów, ul. Złota i Rzym, Mojżesz, dłuta Michała Anioła 

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Hieronim oddał hebrajskie słowo qaran (promienieć, wypuszczać rogi) jako łacińskie cornatus (rogaty).               

Biblia Wujka (wyd. 1599 r.): A gdy schodził Mojżesz z góry Synaj, trzymał dwie tablice świadectwa, a nie wiedział, 

że twarz jego była rogata z społeczności mowy Pańskiej.                                                                               Biblia 

Tysiąclecia: Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku,                                                      

nie wiedział że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. 

 

  

 Soczyste, czerwone i okrągłe 

Jabłko doskonale nadawało się jako 

symbol pokusy i uwiedzenia, zaczęto je 

malować na obrazach ukazujących 

kuszenie w Ogrodzie Eden.                 

Wyjątkowo Michał Anioł namalował 

w kaplicy Sykstyńskiej - figi. 

  

http://twojabiblia.pl/czytaj/Wj/34


Tajemnica przebitych rąk Jezusa. Naukowcy badający Całun Turyński jasno stwierdzają, że Pan Jezus miał 

przebite nadgarstki, a nie dłonie. Tymczasem u znanych powszechnie stygmatyków, takich jak chociażby św. 

Ojciec Pio, widzimy przebite dłonie. Jak można to wyjaśnić?   

 

Rana po gwoździu widnieje nie w środku dłoni, ale na nadgarstku. Specjaliści stwierdzili, że Jezus nie mógł 

mieć przebitych dłoni, ponieważ układ kostny w tej części ręki jest bardzo słaby. Tłumaczyli, że dłonie przebite 

gwoździem nie są w stanie utrzymać Ciała na Krzyżu i szybko przerywają się pod wpływem ciężaru ofiary. 

Rzymianie, którzy stosowali ten rodzaj kary, wiedzieli o tym doskonale, dlatego wbijali gwoździe między kości 

nadgarstka, w miejsce, w którym występuje bardzo silny układ kostny. Przebicie tej części ręki wywołuje 

okropny ból. W wyniku uszkodzenia nerwów dochodzi do wygięcia się kciuków do środka dłoni.  

 

Ukrzyżowanie w sztuce. Artyści w większości przypadków pokazywali Jezusa z przebitymi dłońmi.                

Gdzie szukać wytłumaczenia? Kara śmierci przez Ukrzyżowanie była stosowana do II wieku,                                 

zaś obrazy i rzeźby pojawiły się dopiero w VII wieku.  

Jeśli chodzi o stygmatyków, to w historii Kościoła zapisało się 150 takich ludzi. Osoby, które otrzymały 

widzialne znaki męki Pańskiej, miały jednak rany na dłoniach, a nie na nadgarstkach. Tak było m.in. w 

przypadku św. Franciszka i św. O. Pio. Wytłumaczenie jest jedno – Pan Bóg dostosował się do ludzkiej wiedzy. 

Gdyby stygmaty od początku pojawiały się na nadgarstkach, byłyby niewidoczne, niezrozumiałe dla ludzi i 

niewiarygodne. Nie utożsamiano by ich z ranami Chrystusa.  

Dzięki Całunowi Turyńskiemu nasza wiedza o ukrzyżowaniu jest dziś znacznie pełniejsza. Prawa anatomii się 

nie zmieniły, mimo upływu lat. Powoli do opinii publicznej przedostaje się nowa wiedza, a wielu artystów w 

swoich dziełach ukazuje już Jezusa z przebitymi nadgarstkami. Jeśli Pan Bóg zapragnie powołać w przyszłości 

nowych stygmatyków, to kto wie, jak zechce ich uwiarygodnić przed ludźmi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedyny na świecie Krucyfiks, wiernie ukazujący rzeczywistą, naturalną postać Jezusa i Jego cierpienie, na 

podstawie badań Całunu przez Uniwersytety w Bolonii i Pavii, przedstawia Człowieka mającego 180 cm 

wzrostu, z ramionami rozciągniętymi na Krzyżu pod kątem 650,z dokładnie odtworzonymi ranami Człowieka z 

Całunu Turyńskiego. Autorem jest rzeźbiarz Juan Manuel Miñarro z Uniwersytetu Bortherhood w Cordobie.    

http://blaber.pl/news/historia/fakty-o-calunie-turynskim/ 

Więcej zdjęć  -   http://www.elevados.com.br/artigo/371/o-cristo-da-irmandade-universitaria-de-cordoba.html

 

 

http://blaber.pl/news/historia/fakty-o-calunie-turynskim/
http://www.elevados.com.br/artigo/371/o-cristo-da-irmandade-universitaria-de-cordoba.html
http://www.elevados.com.br/artigo/371/o-cristo-da-irmandade-universitaria-de-cordoba.html


  BIBLIA  O  KULCIE  RELIKWII:  

 
 

  

Biblia przestrzega przed myleniem Boga z jakimkolwiek stworzeniem. Oddawanie czci 
przedmiotom, jest rzeczą miłą Bogu. Oddawanie im czci boskiej jest bardzo ciężkim grzechem i 
obrazą Boga. Przypatrzmy się innemu fragmentowi Biblii, scenie z Exodusu, z wędrówki 
Narodu Wybranego po pustyni: „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko 

spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. (Lb 21:5-9) Ale stała się rzecz znacznie gorsza, następne pokolenia zaczęły mylić Stworzyciela ze stworzeniem. Źródło i 
przyczynę uzdrowień z drogą i środkiem te uzdrowienia umożliwiającymi. Wąż miedziany uzyskał swe własne imię i zaczęto go czcić jak Boga: „Ezechiasz potłukł węża 
miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne - nazywając go Nechusztan”. (2 Krl 18, 1-4) Widzimy więc 
wyraźnie, że słuszne w oczach Pana jest zniszczenie każdego kultu, którego celem jest bożek. Oddawanie czci przedmiotom używanym przez Boga dla okazania nam 

łask jest czymś zupełnie innym. To naprawdę jest proste i wyraźne rozgraniczenie. Podam może jednak inny przykład dla tych 
braci, którzy dalej tego nie widzą. Gdy spędzam długie dni, a nawet tygodnie poza domem, 
zaczynam tęsknić za moimi bliskimi. Mam tu ze sobą laptopa i na nim mam wiele zdjęć rodziny. 
Mam też w portfelu zdjęcie mamy. Czasem nawet zdarzy mi się, jak nikt nie widzi, pocałować 
to zdjęcie. Czy to znaczy, że w ten sposób sprawiam jej przykrość? Czy gdyby ona to widziała, 
obraziłaby się na mnie? Na pewno nie. Myślę, że byłaby zachwycona, bo jest to jakiś sposób 
wyrażania mojej miłości do niej. To zdjęcie jest tylko jej przypomnieniem, prawdziwy afekt 
mam do niej, nie do zdjęcia. A czy Biblia pokazuje jakiś przykład oddawania czci przedmiotom?  
Tej poprawnej, miłej Bogu? Oczywiście, że tak. Wystarczy wspomnieć jaką czcią Izrael darzył 
Arkę Przymierza.         
                                
I robili to na wyraźne polecenie Boga. Cześć oddawana Arce była tak wielka, że za dotknięcie jej przez nieuprawnioną osobą Bóg karał 

śmiercią: „Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły.I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i 
poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej”. (2 Sm 6,6-7) A król Dawid tak się radował z odzyskania utraconej Arki, że prowadząc ją w procesji 
składał sam przed nią ofiary co parę kroków, przebrany za kapłana: „Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, wśród radosnych okrzyków i grania na 
rogach”. (2 Sm 6:12-15) 

a) Płaszcz Eliasza:                                                                                                                                                                     
„(…)i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry i uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł [środkiem].” [2 Krl 2, 1-14] 

Czytając ten fragment przypomina się laska Mojżesza i jego przejście przez Morze Czerwone [Wj 14, 21-22]. Tym razem jednak relikwią nie jest laska, a płaszcz. Eliasz 

do którego ten płaszcz należał, został wzięty do Nieba, więc bez żadnych wątpliwości przez Boga został uznany za świętego. Płaszcz zaś który należał do niego, stał się 

więc relikwią stopnia drugiego. Elizeusz który go podniósł z ziemi, zapewne wiedział o szczególnych właściwościach tego typu relikwii i postanowił go wykorzystać do 

przejścia przez jakiś zbiornik wodny, naśladując Mojżesza. Udało mu się to, więc Bóg za sprawą tej relikwii także zechciał czynić cuda. To zaś oznacza, że relikwie 

należące do osób prawdziwie świętych, istotnie mają uznanie u Boga i Bóg za ich pomocą rzeczywiście potrafi działać nawet nadprzyrodzone rzeczy. Dobitnie pokazał 

to Bóg gdy za pomocą płaszcza Eliasza umożliwił Elizeuszowi rozdzielenie wód. 

b) Kości Elizeusza:                                                                                                                                                                   
„Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jedną bandę. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i 

stanął na nogi.” [2 Krl 13, 21] Kości świętego spowodowały ożywienie zmarłego. Niesamowite! Ale to jeszcze wcale nie koniec. Nowy Testament też nam daje 

przykłady relikwii: Tutaj zresztą mamy od razu wytłumaczenie, skąd się bierze moc tych relikwii. To „Bóg czyni niezwykłe cuda” używając czasem pośrednictwa 

materii. Sam Jezus czasami tak czynił: To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam i 

wrócił widząc. (J 9, 6-7) Czy Jezus musiał używać śliny i ziemi? Oczywiście, że nie.                                                                                                                                         

c) Kości Józefa:                                                                                                                                                                                    
„Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości.” [Rdz 50, 25, Hbr 11, 22] Gdy setki lat później do Egiptu przybył Mojżesz z Aaronem celem 

wyzwolenia swojego narodu spod władzy faraona, zabrał ze sobą kości Józefa [Wj 13, 19] i pochował je w Sychem, na polu należącym do ojca Józefa [Joz 24, 32] w 

grobie kupionym osobiście przez Abrahama [Dz 7, 16]. Nie ma tu mowy co prawda o tym by kości Józefa kogokolwiek uzdrowiły lub by za ich pomocą dokonał się 

jakikolwiek cud, ale jest mowa o szacunku do nich i pochowaniu ich w grobie kupionym osobiście przez Abrahama. Mamy więc ukazany ich kult.  

d) „Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce [apostoła] Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała 
kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy”. Dz 19:11, 12]  

Bóg dokonywał tych niezwykłych dzieł, posługując się chustami i przepaskami Pawła. (Dz 14:8-18). W ogólnym 
więc rozumieniu, kult relikwii jest Biblijnie uzasadniony. To rozróżnienie jest naprawdę 
wyraźne i nie musimy się obawiać przeżegnania się przed przydrożnym Krzyżem czy 
ucałowania z szacunkiem Relikwiarza. Musimy tylko pamiętać, że czcimy w ten sposób 
jedynego, prawdziwego Boga. 

 



R E L I K W I E     Z W I Ą Z A N E     Z     J E Z U S E M : 
 

 Całun Turyński 

 Całun z Manoppello 

 Chusta z Oviedo 

 Graal 

 Kolumna biczowania 

 Korona cierniowa 

 Krzyż Prawdziwy 

 Scala Sancta 

 Suknia z Trewiru 

 Świętokrzyskie relikwie drzewa krzyża świętego 

 Titulus Crucis 

 Tunika z Argenteuil 

 Włócznia Przeznaczenia 

 

R  E  L  I  K  I  A  R  Z  E :  
 Relikwiarz 

 Relikwiarz świętego Andrzeja w Trewirze 

 Relikwiarz świętej Barbary 

 Relikwiarz Grobu Świętego w Pampelunie 

 Relikwiarz świętej Jadwigi królowej 

 Relikwiarz świętej Korduli 

 Korona świętego Wacława 

 Relikwiarz świętego Krzysztofa w Bazylei 

 Krzyż relikwiarzowy 

 Madonna z Dzieciątkiem Joanny d'Evreux 

 Relikwiarz świętego Maura 

 Relikwiarz z Mężem Boleści i aniołami 

 Tronująca Madonna z Dzieciątkiem z Châlons 

 Relikwiarz Trzech Króli 

 Relikwiarz świętej Urszuli 

 Relikwiarz świętego Zygmunta 

 

 

 

      Relikwie Św. Andrzeja Boboli                        

w Pałacu Prezydenckim 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82un_Tury%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82un_z_Manoppello
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chusta_z_Oviedo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Graal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_biczowania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_cierniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Prawdziwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scala_Sancta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suknia_z_Trewiru
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie_relikwie_drzewa_krzy%C5%BCa_%C5%9Bwi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Titulus_Crucis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tunika_z_Argenteuil
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3cznia_Przeznaczenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tego_Andrzeja_w_Trewirze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tej_Barbary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_Grobu_%C5%9Awi%C4%99tego_w_Pampelunie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tej_Jadwigi_kr%C3%B3lowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tej_Korduli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_%C5%9Bwi%C4%99tego_Wac%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tego_Krzysztofa_w_Bazylei
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_relikwiarzowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Madonna_z_Dzieci%C4%85tkiem_Joanny_d%27Evreux
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tego_Maura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_z_M%C4%99%C5%BCem_Bole%C5%9Bci_i_anio%C5%82ami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tronuj%C4%85ca_Madonna_z_Dzieci%C4%85tkiem_z_Ch%C3%A2lons
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_Trzech_Kr%C3%B3li
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tej_Urszuli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwiarz_%C5%9Bwi%C4%99tego_Zygmunta


APOLOGETYKA - W OBRONIE WIARY -  http://www.piotrandryszczak.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY wg. tematów     Ostatnio dodane artykuły      Punkt informacji o Świadkach Jehowy             
 
 
-  Filmy: http://chomikuj.pl/CO_KATOLIK_POWINIEN_WIEDZIEC_O_SWIADKACH_JEHOWY/*c5*9awiadkowie+Jehowy+-+filmy   
 
-   https://stacja7.pl/wiara/swiadkowie-jehowy-7-najwiekszych-sciem/ 

 - byliśmy Świadkami Jehowy:   https://youtu.be/RBn-ZDlL2qg 

- Katolicy a Świadkowie Jehowy: https://youtu.be/PNEnvpDoNuk 

 - Spowiedź byłego Świadka Jehowy:    https://youtu.be/vCRkC7cPoxk 

   
 

Świadkowie Jehowy posługują się własną wersją Pisma Świętego, która manazwę: „Przekład Nowego 

Świata” (wyd. przez Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, czyli centralny zarząd Organizacji Świadków Jehowy). Jest 
to przekład wysoce zmanipulowany, pełen przeinaczeń, mających na celu „dopasowanie” Pisma Świętego 
do nauk, które wykreowało Towarzystwo Strażnica. W rezultacie dokonano zafałszowania Słowa Bożego. 
Zaglądając do „Przekładu Nowego Świata”, nigdzie nie znajdziemy nazwisk tłumaczy, a więc jest to 

opracowanie anonimowe. Jehowa. Alfabet hebrajski składa się wyłącznie ze spółgłosek. W Biblii Imię 

Boże zapisywane jest czterema spółgłoskami JHWH, ale Żydzi czytając tekst biblijny, zastępczo używali innych 
określeń Boga, takich jak Adonaj czy Elohim. „Strażnica” natomiast nie zapomniała dostosować swej Biblii 
do nauki o Imieniu Bożym. W tym celu Świadkowie Jehowy wstawili  imię Jehowa (w sumie aż 273 razy!) 
do Nowego Testamentu na miejsce występującego w oryginale greckim określenia Kyrios. Broszura Świadków 
Jehowy pt. „Imię Boże, które pozostanie na wieki” wyjaśnia, że tłumacz miał prawo „przywrócić” to imię, 
nawet jeśli  nie ma go w żadnych istniejących dziś manuskryptach, bo pierwotnie musiało znajdować się 
w Nowym Testamencie, ale zostało usunięte. Dla przykładu, Szczepan modli się: Jehowo przyjmij ducha mego. 
Świadkowie Jehowy głoszą, że Jan szedł przed Jehową, choć Nowy Testament wyraźnie wskazuje, że przed 

Chrystusem (Mt 3, 11; Mk 1, 7; Łk 1,76). Świadkowie Jehowy „poprawili” również Stary Testament. Do ogólnie znanych 

6828 miejsc występowania Imienia Jahwe, dodali jeszcze 141 innych.   

 

 

 

http://www.piotrandryszczak.pl/
http://piotrandryszczak.pl/artykuly_wedlug_tematow.html
http://piotrandryszczak.pl/ostatnio-dodane-artykuly.html
http://www.piotrandryszczak.pl/punkt_informacji_o_swiadkach_jehowy.html
http://chomikuj.pl/CO_KATOLIK_POWINIEN_WIEDZIEC_O_SWIADKACH_JEHOWY/*c5*9awiadkowie+Jehowy+-+filmy
https://stacja7.pl/wiara/swiadkowie-jehowy-7-najwiekszych-sciem/
https://youtu.be/RBn-ZDlL2qg
https://youtu.be/PNEnvpDoNuk
https://youtu.be/vCRkC7cPoxk
http://twojabiblia.pl/czytaj/Mt/3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej obrazów tutaj - https://roma-nonpertutti.com/article/143/kosciol-santignazio-di-loyola-przestrzen-iluzji-i-optycznego-zludzenia#main-image-8 

Rzymski kościół i jego fałszywa kopuła.  

Wnętrze dekorował jezuita Andrea Pozzo, który wykorzystał zjawisko iluzji 

optycznej i dzięki odpowiedniej perspektywie udało mu się na płaskiej 

powierzchni stworzyć wspaniałe freski. Co ciekawe, budynek nie posiada 

kopuł, ale znajdując się w środku, będziemy mieć zupełnie inne wrażenie. 

Wprawdzie pierwotny plan budowy zakładał ich powstanie, ale w 1642 roku 

zabrakło na to funduszy. Artysta wykonał więc fresk, który do złudzenia 

przypomina sklepienie o kształcie czaszy. http://podroze.onet.pl/ciekawe/kosciol-sw-ignacego-w-

rzymie-i-jego-falszywa-kopula/xygdrm  https://youtu.be/A3vkqYgJ93c   https://youtu.be/7ym7FWyCzKI   

 

Barokowy Kościół Jezuitów na Pl. Uniwersyteckim w Wiedniu 

Na suficie fresk wykorzystujący technikę kwadratury. Technika kwadratury łączy elementy architektury, malarstwa i rzeźby, dając 

efekt iluzji przestrzeni. Artysta Andrea Pozzo, domalowywał w perspektywie "fałszywe" elementy architektoniczne na płaskim lub 

kolebkowym sklepieniu w taki sposób, że sprawiają wrażenie kontynuacji tych istniejących. Linie perspektywy zbiegają się w jednym 

punkcie. Postacie w mocno skróconej perspektywie oraz domalowane ściany czy kolumny dają złudzenie przestrzennej głębi, sfery 

niebieskiej czy prześwitu nieba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9842934 

https://roma-nonpertutti.com/article/143/kosciol-santignazio-di-loyola-przestrzen-iluzji-i-optycznego-zludzenia#main-image-8
http://podroze.onet.pl/ciekawe/kosciol-sw-ignacego-w-rzymie-i-jego-falszywa-kopula/xygdrm
http://podroze.onet.pl/ciekawe/kosciol-sw-ignacego-w-rzymie-i-jego-falszywa-kopula/xygdrm
https://youtu.be/A3vkqYgJ93c
https://youtu.be/7ym7FWyCzKI
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9842934


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruce McAdam from Reykjavik, Iceland - File:Sant ignazio ceiling.jpg 

 

Bruce McAdam from Reykjavik, Iceland - File:Sant ignazio ceiling.jpg 

 

 

PANORAMA  SFERYCZNA 

http://panoramy.zbooy.pl/360/pan/

rzym-kosciol-sant-ignazio-wnetrze/p 

 

w Księdze Rodzaju "Drzewo 

poznania dobra i zła" rosnące w 

Edenie – umieszczone tu w kościele 

 

https://www.flickr.com/people/24049533@N00
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sant_ignazio_ceiling.jpg
https://www.flickr.com/people/24049533@N00
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sant_ignazio_ceiling.jpg
http://panoramy.zbooy.pl/360/pan/rzym-kosciol-sant-ignazio-wnetrze/p
http://panoramy.zbooy.pl/360/pan/rzym-kosciol-sant-ignazio-wnetrze/p


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Bruce McAdam from Reykjavik, Iceland - File:Sant ignazio ceiling.jpg, CC BY-SA 

2.0,    Wien.Jesuitenkirche28 

 

 



Jak dostać się do Nieba: https://pl.aleteia.org/2017/01/08/jak-dostac-sie-do-nieba-najlepiej-uczy-mnie-tego-dwuletnie-dziecko/

 

Bogaty ojciec chciał pokazać synowi, jak żyją biedni: Pewnego dnia, bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na wieś,  
aby pokazać mu, jak żyją biedni ludzie. Spędzili kilka dni i nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć życie 
zupełnie inne od swojego. Kiedy wracali ze swojej podróży, ojciec zapytał syna: -„Jak ci się podobała    nasza 
wycieczka?” -„Było fantastycznie, tato!” -„I już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie?” – dopytywał ojciec. -„Tak, już wiem” 

-„No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży” Syn odpowiedział: „Zobaczyłem, że my 

mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają strumyk bez 

końca. My mamy lampiony, a im noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio, a oni mają cały horyzont. My mamy mały 

kawałek ziemi, a oni duże pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My mamy służących, którzy nam służą, a 

oni służą innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. My mamy wysokie mury, które nas bronią, a ich 
chronią przyjaciele”. Ojciec chłopca zamilkł. Nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Wtedy chłopiec dodał: 
„Dziękuję ci tato, że pokazałeś mi, jak bardzo biedni jesteśmy”. Ta wspaniała historia ma nam pokazać, że bogactwo to 

nie tylko pieniądze, szlachetne kamienie, piękne budowle. To przede wszystkim to, co uznamy za bogactwo, czyli 

przyjaciele, niebo pełne gwiazd, możliwośd kąpieli w czystym strumyku. Doceniajcie to, co macie. - 
http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo,55692.html

 

Polskie legendy: Dawno temu, kiedy władcą Polski został Bolesław Wstydliwy, po całej Europie rozjechali się 

posłowie książęcy, szukając dla księcia dobrej żony. Zgodę na małżeństwo wyraziła królewna węgierska Kinga.                     

Przed ślubem z Bolesławem poprosiła swego ojca, aby w wianie nie dawano jej ani złota, ani kamieni 

szlachetnych. Uważała, że to nie przynosi ludziom szczęścia, a poza tym uważała Polskę za bogaty kraj. Pragnęła za 

to otrzymać sól, którą mogłaby dać swoim przyszłym poddanym. Król Węgier spełnił jej prośbę i podarował jej 

najwspanialszą kopalnię soli w kraju. Kinga była niezwykle wdzięczna ojcu za ten wspaniały dar. Udała się do 

kopalni i wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień. Później wyruszyła w długą drogę do kraju swego 

przyszłego męża. Wzięła ze sobą cały orszak, w tym węgierskich górników. Bolesław powitał Kingę chlebem i 

solą i wyprawiono huczne wesele. Małżonkowie żyli zgodnie i szczęśliwie. Wkrótce Kinga stwierdziła, że nadszedł 

czas, aby odszukać jej wiano. Poleciła więc górnikom, aby zaczęli szukać soli. Po niedługich poszukiwaniach 

znaleziono ją w małej wiosce nieopodal Krakowa, zwanej Wieliczką. W pierwszej bryle soli ukryty był 

zaręczynowy pierścień Kingi. Szczęśliwa królewna rozpoznała go i dziękowała Bogu, że w jej nowej ojczyźnie 

udało się odnaleźć tak drogocenny skarb, jakim jest sól. Kinga długo i mądrze panowała wraz ze swym mężem, a 

po latach za jej zasługi dla Polski, została świętą.                                                                                                                           

Św. Kinga - http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html

 

 

http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo%2C55692.html
http://www.fronda.pl/a/bogaty-ojciec-chcial-pokazac-synowi-jak-zyja-biedni-ludzie-zobacz-co-sie-stalo%2C55692.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/06/polskie-legendy-wiano-swietej-kingi.html
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Legenda o Świętym Marcinie - W zamierzchłych czasach, na Węgrzech, 
urodził się chłopiec, któremu rodzice nadali imię Marcin. Gdy był 
mały, wraz z całą rodziną przeniósł się do Włoch i tam dorastał. Będąc 
już młodzieńcem, w pewien zimowy wieczór Marcin jechał na swym 
koniu, zmierzając do domu. Kopyta głucho dudniły o zmarzniętą 
ziemię, a jeździec mocniej otulił się płaszczem przed przejmującym 
zimnem. Nagle na skraju drogi dostrzegł skuloną postać. Gdy 
podjechał bliżej, zobaczył półnagiego nędzarza. Bez wahania odciął 

znaczny kawałek swojego podszytego futrem płaszcza i otulił nim biedaka. Oddał mu też sakiewkę 
pełną złotych monet, ratując go tym samym od pewnej śmierci. Tej samej nocy Marcin miał niezwykły 
sen. Śniło mu się, że to sam Jezus Chrystus przybrał postać biedaka. To sprawiło, że Marcin 
zdecydował się wstąpić na drogę kapłaństwa. Wiele lat później, wbrew swej woli, został wybrany na 
biskupa Tours. Uciekając przed posłańcami mającymi poinformować go o tym zaszczycie, postanowił 
ukryć się w komórce z drobiem. Jednak gęsi ani myślały siedzieć cicho i głośnym gęganiem zdradziły 
kryjówkę Marcina. Od tamtej pory gęś - zwana gąską świętomarcińską, stała się atrybutem świętego 
Marcina i jest przedstawiana na jego licznych wizerunkach. YouTube: Legenda o św. Marcinie  

 
Polskie legendy: Stopka królowej Jadwigi - Dawno temu do 

Polski przybyła młoda i piękna królewna węgierska Jadwiga i 

została żoną króla Władysława Jagiełły. Jako królowa Polski 

zamieszkała w Krakowie na Wawelu. Pokochała to miasto i 

codziennie spacerowała po krakowskich uliczkach, postanowiła 

również oddać wszystkie swoje klejnoty na rozbudowę 

Uniwersytetu Krakowskiego, a także na budowę nowego kościoła. 

Miejscy rajcy z radością znaleźli odpowiednie miejsce pod budowę 

i rozgłosili, że szukają do pracy wielu murarzy i kamieniarzy. Z 

całego królestwa zaczęli przybywać chętni do pracy przy budowie. 
 

Wśród nich był młody kamieniarz, który miał zajmować się ciosaniem kamiennych bloków. Codziennie 

ciężko i sumiennie pracował i nawet nie wiedział, że królowa często obserwuje pracujących mężczyzn. Cały 

Kraków ogarnęła radość, że tak szybko powstaje kolejny, piękny kościół. Jednak pewnego dnia młody 

kamieniarz spóźnił się do pracy, a potem przez cały dzień pracował zamyślony, nie uśmiechając się ani nie 

podśpiewując. Nie usłyszał nawet okrzyków, gdy na placu budowy pojawiła się królowa Jadwiga. Wszyscy 

wstali ze swoich miejsc, aby się pokłonić, tylko kamieniarz siedział i ciężko wzdychał, nie zauważając 

całego zamieszania. Jadwiga zauważyła zasmuconego mężczyznę i podeszła do niego pytając: - Jakie masz 

zmartwienie dobry człowieku? Kamieniarz podniósł głowę i ujrzawszy królową zerwał się na równe nogi, 

po czym pokłonił się nisko i rzekł: - Pani, zostawiłem w domu bez opieki chorą żonę i gromadkę dzieci. Nie 

mam pieniędzy nawet na to, żeby wezwać do niej medyka. Królowa przyjrzała się młodemu kamieniarzowi, 

postawiła stopę na obrabianym właśnie kamieniu, odpięła od swojego bucika złotą klamrę i podała ją 

mężczyźnie. - Weź tą klamerkę dobry człowieku i wezwij medyka do swojej żony - powiedziała 

uśmiechając się i odeszła. Młody kamieniarz natychmiast pobiegł do domu, a nazajutrz wrócił szczęśliwy do 

pracy, gdyż jego żona czuła się już o wiele lepiej. Ochoczo zabrał się do pracy, a gdy zaczął ociosywać 

kamień, na którym królowa oparła nogę, jego ręka z dłutem zamarła w powietrzu. Na samym szczycie 

kamienia widniał bowiem odcisk królewskiej stopy. - To cud! - wykrzyknął - Popatrzcie ludzie, to 

prawdziwy cud! Wszyscy zebrali się wokół kamienia i patrzyli ze zdumieniem. Majster pokręcił tylko głową 

i rzekł: - Nasza królowa świętą zostanie. Nawet kamienie miękną pod jej stopami. Widząc cudowny odcisk 

cały Kraków wpadł w zachwyt. Każdego dnia tłumy mieszkańców przychodziły na plac budowy, żeby 

popatrzeć i dotknąć kamienia. Miejscy rajcy kazali zostawić nieociosany kamień i wmurować go w ścianę 

powstającego kościoła, aby nawet po wielu latach ludzie mogli oglądać cudowny odcisk stopki królowej. 

I tak jest po dziś dzień - kamień możemy podziwiać w jednym z krakowskich kościołów, a dobra królowa 

Jadwiga została świętą. http://www.sodalicja.org/ikonografia/index.html Stopka królowej Jadwigi 

 

http://www.sodalicja.org/ikonografia/index.html
http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/05/polskie-legendy-stopka-krolowej-jadwigi.html


BOŻE MÓJ BOŻE, SZUKAM CIEBIE I PRAGNIE CIEBIE MOJA DUSZA. BĘDĘ CIĘ WILEBIŁ PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE 

B A J K I T E R A P E U T Y C Z N E : 
1/. Był sobie kiedyś chłopiec, który miał pewien kłopot – bardzo często robił innym ludziom różne przykre rzeczy. Jego ojciec bardzo się 

martwił i szukał sposobu by chłopiec zrozumiał jak bardzo jego postępowanie jest dokuczliwe. Pewnego dnia 

postanowił dać synowi torebkę gwoździ i powiedział, by wbijał jeden w płot ich ogrodu za każdym razem, gdy straci cierpliwość lub będzie 

chciał kogoś obrazić. Pierwszego dnia chłopiec wbił 37 gwoździ. W następnych tygodniach nauczył się kontrolować 

siebie i liczba gwoździ wbijanych w płot zmniejszała się z dnia na dzień. Chłopiec zauważył, że łatwiej jest mu kontrolować siebie, niż wbijać 

gwoździe. Wreszcie nadszedł taki dzień, kiedy chłopiec nie wbił już żadnego gwoździa. Poszedł zatem do ojca i 

powiedział mu, że tego dnia nie wbił żadnego gwoździa, a ojciec polecił mu, by teraz wyjął jeden gwóźdź za każdym razem, gdy nie straci 

cierpliwości. Mijały dni, aż w końcu chłopiec mógł przyjść do ojca i powiedzieć, że wyjął już wszystkie gwoździe. Ojciec i syn poszli razem, by 

zobaczyć płot i ojciec powiedział: Synu, zachowywałeś się dobrze, ale spójrz teraz na te dziury. Ten płot nigdy już nie będzie taki, jak na 

początku. Kiedy kogoś obrażasz i kiedy mówisz mu coś złośliwego, zostawiasz w nim rany takie, jak tutaj. Możesz komuś wbić nóż w plecy i 

później go wyjąć, ale zawsze pozostanie rana. Mało ważne jest, jak często będziesz kogoś przepraszał – rana pozostanie już na zawsze. 

Zranienie słowne robi tyle samo szkód, co zranienie fizyczne. Pamiętaj, że przyjaciele zaś są rzadkim darem, rozśmieszają Cię i podnoszą na 

duchu. Są gotowi Cię wysłuchać, kiedy tego potrzebujesz i otwierają przed Tobą serce. Pokazuj im, jak bardzo ich kochasz i rób wszystko, 

żeby ich nie ranić; http://madziowy.pl/opowiesc-o-chlopcu-ojcu-i-gwozdziach-o-gniewie-i-ranach/

 
2/. Pewnego dnia ojciec i syn postanowili udać się na targ. Aby tam dotrzeć, musieli przejść po drodze przez cztery miejscowości. Ojciec zwrócił się 

do syna tymi słowami: Usiądź na ośle, a ja będę szedł obok. Gdy przechodzili przez pierwszą miejscowość, 

mieszkańcy szeptali: Patrzcie, koniec świata! Syn, który jest młodszy od ojca, siedzi na ośle, a biedny staruszek musi iść piechotą. 

Ojciec usłyszał to i zwrócił się do syna: Posłuchaj, ludzie mówią o nas źle. Lepiej będzie, jak ja usiądę na ośle, a ty pójdziesz 

piechotą. Tak też zrobili. Gdy przechodzili przez drugą miejscowość, usłyszeli szemrzących: No popatrz tylko, ojciec siadł na osła, a dziecko idzie 

piechotą wśród tylu niebezpieczeństw! To usłyszawszy, ojciec i syn, aby uniknąć nieprzychylnych komentarzy, postanowili obaj dosiąść osła. 

Gdy przechodzili przez trzecią miejscowość, posłyszeli takie głosy krytyki: Biedny osioł! Musi dźwigać  cały ten ciężar, ludzie nie mają 

szacunku dla zwierząt!. Usłyszawszy to, uznali, że najlepszym wyjściem będzie, jeśli dalej obaj pójdą na piechotę. Gdy dochodzili do czwartej 

miejscowości, usłyszeli drwiące i wyśmiewające ich głosy: Popatrzcie no jacy głupcy. Mają osła, a idą piechotą!. Ojciec i syn popatrzyli na 

siebie i doszli do wniosku, że skoro i tak ciągle byli krytykowani, 

najlepiej byłoby, gdyby zachowywali się w taki sposób, jaki sami uważali za słuszny i stosowny. Pamiętaj – jeżeli, jesteś pewien, że robisz 

dobrze – rób swoje, i nie przejmuj się, co o tym mówią inni, bo i tak zawsze znajdą się tacy, którzy Cię skrytykują; http://madziowy.pl/bajka-

o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-opinie-otoczenia/#more-2560 
 

 

http://madziowy.pl/opowiesc-o-chlopcu-ojcu-i-gwozdziach-o-gniewie-i-ranach/
http://madziowy.pl/opowiesc-o-chlopcu-ojcu-i-gwozdziach-o-gniewie-i-ranach/
http://madziowy.pl/bajka-o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-opinie-otoczenia/#more-2560
http://madziowy.pl/bajka-o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-opinie-otoczenia/#more-2560


Pomogła chłopcu, a po kilku 
latach dowiedziała się, kim 
się stał, i się rozpłakała 
https://youtu.be/GkLPdRSrC-E 

 

Zawsze dzielił się jedzeniem 
z bezdomnym, NIE 
UWIERZYSZ w jakich 
okolicznościach się spotkali  
https://youtu.be/Jk44twj-NbA  

 
 

 
 

Trzech Króli w wizji bł. Katarzyny Emmerich: Każdemu królowi towarzyszyło razem z orszakiem czterech 
przedniejszych plemienia. Sam zaś król był jakoby ojcem wszystkich, starającym się o wszystko, 
rozkazującym i rozdzielającym. W każdym orszaku byli ludzie rozmaitej barwy twarzy. (...)Menzor, 
brunatny, był Chaldejczykiem, miasto jego nazywało się mniej więcej Akajaja, otoczone rzeką, jakby na 
wyspie leżało. Po większej części przebywał na polu przy trzodach swoich; po śmierci Chrystusa został przez 
świętego Tomasza ochrzczony i nazwany Leandrem. Sair miał chrzest pragnienia. Nie żył już, gdy Jezus 
przybył do krainy królów. Teokeno był z Mecji, kraju, położonego więcej w górach.(...) Ochrzcił go święty 
Tomasz, nadając mu imię Leon. Imiona: Kasper, Melchior i Baltazar dano tym królom dlatego, ponieważ te 
imiona zupełnie do nich się stosują. Albowiem Kasper oznacza: idzie z miłością; Melchior: chodzi dokoła, 
idzie z pochlebstwem, przystępuje ze słodyczą. Baltazar: wolą swoją szybko porywa; swoją wolę 
natychmiast do woli Boga stosuje. Od obozu Menzora mieszkał Sair trzy dni drogi, na każdy po 12 godzin 
licząc, a Teokeno o pięć takich dni był oddalony. Menzor i Sair byli razem, gdy z gwiazd dowiedzieli się o 
narodzeniu Jezusa, i nazajutrz wybrali się z orszakiem swoim w drogę. Teokeno miał to samo widzenie w 
domu i szybko podążył za nimi. Kraje Trzech Królów leżały w ten sposób, iż wszystkie razem tworzyły 

 

 

https://youtu.be/GkLPdRSrC-E
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trójkąt. Menzor i Sair mieszkali bliżej siebie, Teokeno mieszkał najdalej. Zdawało się, jakoby św. Józef 
wiedział o ich przybyciu. Czy się o tym w Jerozolimie lub podczas widzenia dowiedział, nie wiem; lecz wśród 
dnia widziałam go przynoszącego rozmaite przedmioty z Betlejem, owoce, miód i zioła. Widziałam też, że 
grotę starannie uprzątnął, że ową odgrodzoną komórkę u wejścia zupełnie zestawił drzewo zaś i sprzęty 
kuchenne przed drzwi pod schronisko wyniósł. Gdy orszak zeszedł w dolinę groty z żłóbkiem, zsiedli i zaczęli 
rozbijać namiot; ludzie zaś, którzy z Betlejem za nimi byli pobiegli, powrócili znowu do miasta. Już rozbili 
część namiotu, gdy znowu ujrzeli ponad grotą gwiazdę, a w niej zupełnie wyraźnie Dzieciątko. Stała tuż nad 
żłóbkiem, swą wstęgą lśniącą prosto nań wskazując. Odkryli głowy i widzieli, iż gwiazda się powiększała, 
jakoby się zbliżała i na dół opuszczała. Zdaje mi się, iż widziałam ją wzrastającą do wielkości prześcieradła.  
Z początku byli bardzo zdziwieni. Było już ciemno, nie było widać żadnego domu, tylko pagórek żłóbka 
podobny do wału. Lecz wnet niezmiernie byli uradowani i szukali wejścia do groty. Menzor, otworzywszy 
drzwi, spostrzegł grotę pełną blasku i Maryję z Dzieciątkiem w głębi siedzącą, zupełnie podobną do owej 
dziewicy, którą zawsze w gwieździe widzieli. Król wyszedł i oznajmił to dwom drugim.  
Teraz wszyscy trzej wstąpili w przedsionek. Widziałam, że Józef wyszedł do nich ze starym pastuszkiem i 
bardzo uprzejmie z nimi rozmawiał. Powiedzieli mu prostodusznie, iż przybyli, by nowonarodzonemu 
królowi żydów, którego gwiazdę widzieli, pokłon oddać i dary mu ofiarować. Józef powitał ich z pokorą.(...) 
Teraz weszło drzwiami najpierw dwóch młodzieńców, należących do drużyny Menzora, zaścielając drogę aż 
do żłóbka dywanami. Gdy się oddalili, wstąpił Menzor z swymi czterema towarzyszami; sandały odłożyli. 
Dwaj słudzy nieśli za nimi aż do groty z żłóbkiem tacę z darami; przy wejściu odebrał im Menzor tacę i 
uklęknąwszy, położył ją przed Maryją na ziemię. Dwaj inni królowie ustawili się ze swymi towarzyszami w 
przedsionce groty. 
Grotę widziałam pełną nadprzyrodzonego światła. Naprzeciw wejścia, na miejscu narodzenia, była Maryja 
w postawie więcej leżącej, aniżeli siedzącej, oparta na jedno ramię, obok Niej Józef, a po jej prawej stronie 
leżało Dzieciątko Jezus w kołysce, podwyższonej i kobiercem pokrytej. Gdy wszedł Menzor, Maryja 
podniosła się w postawie siedzącej, spuściła welon na twarz, i wzięła zakryte Dzieciątko do siebie na łono. 
Lecz odchyliła zasłonę, tak że górną część ciała aż do ramionek było widać odkrytą, i trzymała Dzieciątko w 
postawie prostej, oparte o piersi, podpierając Mu główkę jedną ręką. Miało rączki na piersiach, jakby 
modląc się, było bardzo miłe, jaśniejące i ujmowało wszystkich wokoło. Menzor, upadłszy przed Maryją na 
kolana, pochylił głowę, złożył ręce na krzyż na piersiach i ofiarując dary, wymawiał pobożne słowa. Potem 
wyjąwszy z worka u pasa garść długich jak palec grubych i ciężkich pręcików, które u góry były cienkie, w 
środku zaś ziarniste i złociste, położył je z pokorą, jako swój dar, Maryi obok Dzieciątka na łono, a Maryja 
przyjąwszy je uprzejmie i pokornie przykryła rąbkiem swego płaszcza. Towarzysze Menzora stali za nim z 
głową głęboko pochyloną. Menzor ofiarował złoto, ponieważ był pełen wierności i miłości i ponieważ z 
niewzruszonym nabożeństwem i usiłowaniem zawsze szukał zbawienia. 
Gdy on i jego towarzysze się usunęli, wszedł Sair ze swymi czterema towarzyszami i upadł na kolana. W 
ręku niósł złotą łódkę z kadzidłem, pełną małych, zielonych ziaren jak żywica. Ofiarował kadzidło, ponieważ 
ochoczo i z uległością, lgnął do woli Bożej i z wszelką gotowością szedł za nią. Położył swój dar na małą tacę 
i trwał długo w postawie klęczącej. 
Po nim zbliżył się Teokeno, najstarszy. Nie mógł klęczeć, był bowiem za stary i za otyły. Stał schylony i 
położył na tacę złotą łódkę z zielonym, delikatnym zielem. Było jeszcze zupełnie świeże i żywe, stało prosto 
jak wspaniały, zielony krzew z białymi kwiatkami. 
Przyniósł mirry, albowiem mirra oznacza umartwienie i pokonane namiętności. Zacny ten mąż zwalczył 
ciężkie pokusy do bałwochwalstwa i do wielożeństwa. Bardzo długo pozostawał przed Dzieciątkiem Jezus, 
tak, iż obawiałam się o owych dobrych ludzi z drużyny, którzy bardzo cierpliwie na dworze przed wejściem 
czekali, ażeby wreszcie i oni Dzieciątko Jezus zobaczyć mogli. 
Mowy królów i wszystkich, którzy po nich przystępowali i odchodzili, były prostoduszne i jakby upojone 
miłością. Opiewały one mniej więcej w ten sposób: “Widzieliśmy Jego gwiazdę i wiemy, że On jest królem 
ponad wszystkie króle. Przychodzimy oddać Mu pokłon, i ofiarować dary." Wśród łez najserdeczniejszych 
polecali Dzieciątku Jezus siebie, swoje rodziny, swój kraj, swych ludzi, swój majątek, wszystko, co tylko na 
świecie dla nich wartość miało; iżby przyjął ich serca, ich dusze, wszystkie ich uczynki i myśli, iżby ich 
oświecił, obdarzył wszelaką cnotą, a ziemię nawiedził szczęściem, pokojem i miłością. Trudno 
wypowiedzieć, jaką pałali miłością i pokorą i jak łzy radości spływały po ich licach i po brodzie najstarszego. 



Było im bardzo błogo, wydawało im się, jakoby w gwieździe przybyli, za którą ich przodkowie tak długo 
wytrwale tęsknili i w którą z takim upragnieniem się wpatrywali. Była w nich wszelaka radość ze spełnionej 
obietnicy od tylu wieków.(...)  
Dary królów, materie, płaszcze, złote naczynia, słowem wszystko użyte zostało po Zmartwychwstaniu do 
pierwszego nabożeństwa. https://www.fronda.pl/a/trzech-kroli-w-wizji-bl-katarzyny-emmerich-3,155314.html   
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Czwarty król 

 
 

    Mówią, że był i czwarty król, który zobaczył gwiazdę zwiastującą Jezusa i zapragnął złożyć nowo 
narodzonemu Królowi żydowskiemu pokłon. Wiedział, że to ma być Król Miłości. I gdy myślał o tym, jaki dar 
Mu przynieść, przypomniał sobie o największym swoim skarbie przechowywanym z całą pieczołowitością. 
To był ogromny rubin o przepięknym czerwonym kolorze. Otrzymał ten kamień od ojca przy swoim 
urodzeniu. Wiedział, że do kraju żydowskiego jest daleka i trudna droga. Wybrał najlepsze wielbłądy i osły, 
najlepsze sługi. Polecił naładować na zwierzęta zapasy wody, jedzenia, ubrania na daleką drogę. Wziął ze 
sobą dużą sumę pieniędzy. Zawiesił rubin w sakiewce na szyi i pojechał.  
Gwiazda wskazywała drogę. Dopóki jechał przez swój kraj, wszystko było jasne i proste. Ludzie znali go 
dobrze. Znali jego mądrość, jego wielkie serce. Pozdrawiali go z miłością i życzliwością. Zmieniło się potem, 
gdy wszedł w obce kraje. Zmieniło się nie tylko dlatego, że to był obcy świat, obcy ludzie, obcy język, ale 
dlatego, że napotkał na rzeczy, których nie spodziewał się spotkać. Po jakimś czasie wjechał w kraj 
nawiedzony suszą. Zobaczył spalone pola, spalone lasy, uschłe drzewa, ziemię przepaloną na proch. 
Napotkał wsie nawiedzone klęską głodu. Ludzi wyschłych z wycieńczenia, żebrzących o garść strawy, 
umierających z głodu. Zaczął rozdawać to, co miał ze sobą - jedzenie, wodę. W którymś momencie zawahał 
się: gdy rozdam wszystko, czy potrafię dojechać do Jezusa. Ale wahał się tylko chwilę. Jakby poczuł ogień 
rubinu, który nosił na piersi. Przecież jeżeli Ten, do którego jadę, jest Królem Miłości, nie mogę postępować 
inaczej. Rozdał wszystko. Ale to jego "wszystko" było za mało. Trzeba było rozpocząć jakąś akcję pomocy 
głodującemu krajowi zakrojoną na szerszą skalę. Wrócił w kraj żyzny i bogaty. Zorganizował pomoc. Jego 
karawana zajęła się transportem żywności i wody w kraje nawiedzone suszą. I dopiero gdy ta akcja odniosła 
skutek, gdy zapobiegł głodowi i śmierci, i gdy pieniądze skończyły się, zdecydował się iść w dalszą drogę. 
Gwiazda go prowadziła. Zdawało mu się, że już nie będzie przeszkód, że chociaż był spóźniony, to jednak 
zdąży do nowo narodzonego Króla żydowskiego, aby Mu złożyć pokłon. Ale tak nie było. Po krótkim okresie 
spokojnego marszu napotkał wieś, nad którą wisiał na drągu czarny strzęp chorągwi. Znak, że tam panuje 
"czarna śmierć" - cholera. Zresztą nie było się temu co dziwić. Głodowi towarzyszy jak cień ta zaraźliwa 
choroba. I musiał powtórnie wybierać: wjechać w tę wieś, czy ominąć ją z daleka i zdążać jak najprędzej do 
kraju żydowskiego, gdzie się narodził Król. Buntowało się w nim wszystko. Był zmęczony, ogołocony z 
pieniędzy, żywności. Zostały mu tylko wierzchowce i wierni słudzy. Ale i oni najwyraźniej byli wycieńczeni 
ponad granice swoich możliwości. I znowu ta sama przyszła odpowiedź: jeżeli to jest Król Miłości, ja nie 
mogę przejść obojętnie wobec nędzy ludzkiej. I tak wjechał ze swoją karawaną w zagrożoną wieś. 
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To, co zobaczył, przekraczało jego najgorsze wyobrażenia. Przy drodze i na drodze leżały sczerniałe trupy 
ludzkie. Smród rozkładających się ciał wisiał w powietrzu. Konie płoszyły się, wielbłądy stulały uszy. 
Przerażeni słudzy patrzyli na ten straszny widok. Wieś wyglądała jak wymarła. Zdawało się, że nikt nie 
pozostał przy życiu. Zawahał się: może ktoś jednak jeszcze żyje w tych domach. Podniósł rękę do góry. - 
Zatrzymać się - rozkazał. Karawana stanęła. Zawołał po raz drugi: Uciszcie się. Nadsłuchiwali. I nagle w 
pierwszym, tuż obok drogi stojącym domu, posłyszeli jakieś słabe wołanie, ale w tej ciszy umarłej wsi 
dostatecznie wyraźne. I wtedy się zdecydował. Zaczął schodzić z wielbłąda. Słudzy patrzyli z zapartym 
tchem jak dotknął stopą skażonej ziemi. Odwrócił się do nich i powiedział: Kto chce, niech odjedzie. Macie 
wolną rękę. Kto chce, niech mi to' warzyszy. Ja tutaj zostanę, ażeby pomóc tym ludziom, którzy jeszcze żyją. 
Wszedł do pierwszej chaty. I pozostał, aby pomagać ciężko chorym ludziom. Towarzyszyło mu kilku sług. Od 
rana do wieczora szedł od domu do domu, przynosił jedzenie, podawał wodę, wynosił spod chorych brudne 
prześcieradła. Opiekował się, leczył jak tylko umiał. Gdy mu pozostawała chwila czasu, kopał doły i chował 
zmarłych. Tak płynął dzień za dniem, tydzień za tygodniem na tej ciężkiej pracy. Aż któregoś dnia poczuł, że 
słabnie, że go gorączka ogarnia. Zaczęły mu latać przed oczami czerwone płaty. Zrozumiał, że się zaraził. Ale 
do końca, ile mu tylko sił jeszcze starczyło, chodził i pomagał ludziom, aż w którymś momencie stracił 
przytomność i upadł. Nie wiedział, kiedy jakieś litościwe ręce zaciągnęły go na barłóg, nie wiedział, kto mu 
podawał wodę i jedzenie, kto się nim opiekował w czasie, gdy leżał w wysokiej gorączce. Nie zdawał sobie 
sprawy, jak długo Chorował. Gdy się obudził, jedno zrozumiał, że żyje, że przetrzymał, nie umarł. Ale był 
bardzo słaby. W pierwszych dniach nie mógł jeszcze wstawać. Potem zaczął powoli chodzić po izbie, potem 
wreszcie po podwórku. Nie było przy nim nikogo ze sług. Może odjechali, może poumierali. Patrzył na 
budzącą się do życia wieś. Ludzie nie rozpoznawali w nim króla. Ani nawet wybawcy. Wtedy, kiedy ratował 
ich wraz ze swoimi sługami, oni leżeli nieprzytomni, nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje. Teraz 
widzieli w nim przybysza - nędzarza, któremu trzeba pomagać. Ale to dla niego nie było ważne. Nie było 
nawet ważne i to, że traktowali go jak żebraka, jak włóczęgę. Faktycznie nie przypominał w niczym ani 
króla, ani człowieka zamożnego. Odzienie było w strzępach, on sam zmęczony, wycieńczony. 
Namyślał się, co robić - wracać do swojego kraju czy iść, aby spotkać Jezusa, Króla żydowskiego. Czy jest 
sens iść dalej, za gwiazdą. Już tyle lat minęło, gdy ją ujrzał po raz pierwszy. Jego czarna broda stała się 
srebrzysta, jego mięśnie zwiotczały, skóra się pomarszczyła. Ale gwiazda wciąż świeciła. Zdecydował się iść 
dalej. Miał przecież jeszcze zawieszony na szyi najdroższy skarb - najwspanialszy rubin, który chciał 
Jezusowi złożyć w ofierze. 
I poszedł. Nie miał pieniędzy, wobec tego najmował się do roboty, aby zapracować na pożywienie i na 
nocleg. Szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta. Powoli, bo i słaby był, powoli, bo i trzeba było pracować. 
Aż razu pewnego wszedł w wielkie miasto - znowu obce mu, z obcym językiem, z obcymi zwyczajami - 
chciał je przejść jak najprędzej. Nie lulibił hałasu, krzątaniny. Ale patrzył ciekawie na wszystko, co się wokół 
działo. Doszedł do wielkiego placu na rynku, gdzie odbywał się targ. Sprzedawano i kupowano bydło - kozy, 
owce, konie, wielbłądy. Szedł dalej i napotkał targ, gdzie sprzedawano ludzi. W jego państwie takich 
zwyczajów nie było. Patrzył zdziwiony i przerażony. I naraz wśród niewolników przeznaczonych na sprzedaż 
zobaczył gromadę ludzi podobnych do jego poddanych. Podszedł bliżej. Tak, nie mylił się. Dosłyszał, że 
mówią jego językiem. To byli jego rodacy. Teraz stali na podwyższeniu, spętani powrozami jak zwierzęta. 
Przyglądał się im. Duża grupa: mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy. Domyślił się, że jakiś nieprzyjaciel napadł 
na jego kraj, porwał ludzi, a teraz jak bydło sprzedaje na targu. Ból ścisnął mu serce. Chciał im pomóc, ale 
nie miał jak. Przecież nie miał pieniędzy, aby ich wykupić i uwolnić. 
 
I wtedy przypomniał sobie o skarbie, który nosił na szyi. O rubinie, symbolu miłości, który miał zanieść 
Jezusowi. Jeszcze się zawahał: przecież to nie mój, to Już jest Jego. Ja Mu go już podarowałem. Ale 
równocześnie pojawiła się odpowiedź: a co On by zrobił, gdyby ujrzał tych biednych ludzi? Bez wahania 
podszedł do handlarza i powiedział: Chcę kupić od ciebie tych ludzi. Handlarz popatrzył się z pogardą na 
niego i odrzekł: Tyle pieniędzy, ile ja za nich muszę otrzymać, ty nawet nigdy w życiu nie widziałeś. Wtedy 
król sięgnął po swój skarb. Wyciągnął z zanadrza sakiewkę. Pokazał handlarzowi rubin. Handlarz 
najwidoczniej znał się na drogich kamieniach, bo oczy zabłysły mu chciwością i spytał: Ile chcesz za ten 
kamień? On odpowiedział: Chcę tych ludzi. Weź sobie wszystkich - usłyszał. Wtedy dał mu rubin Jezusa. 
Potem podszedł do swoich ludzi i powiedział im w swoim i w ich języku: Jesteście wolni, wracajcie do 



domu. W pierwszej chwili wierzyć nie chcieli, popatrzyli na handlarza. Ten skinął głową. Gdy oni płacząc, 
śmiejąc się rzucali się sobie na szyję, król nie spostrzeżony przez nich odszedł. Nie wiedzieli, że to jest ich 
król. Zresztą nie poznaliby w tym żebraku swojego władcy. 
Gdy wyszedł z miasta i powoli uspokajał się po tym wszystkim, co przeżył, zadał sobie pytanie: "Co teraz? 
Co teraz robić? Po co iść do Jerozolimy? Po co iść do stolicy państwa żydowskiego? Nie mam co przynieść 
temu nowemu Królowi żydowskiemu. Nowo narodzony Król żydowski jest już z pewnością dorosłym 
człowiekiem. Już tyle lat upłynęło od chwili, kiedy wyszedłem ze swojego państwa w tę daleką drogę. Po co 
iść? Co Mu powiem? Co Mu ofiaruję? Ale po co wracać do domu? W kraju z pewnością inny król rządzi". 
Wieczorem odszukał swoją gwiazdę. Gwiazda świeciła. Zdecydował się iść dalej. Powiedział sobie: 
"Zobaczę, jak On rządzi, ten Król Miłości. Czy w Jego państwie naprawdę panuje Miłość? Jak On realizuje 
Miłość na co dzień? W ustawodawstwie, w prawie, w zwyczajach, które wprowadził?" I poszedł. Poszedł 
zobaczyć królestwo Miłości. I znowu szedł tak jak przedtem od miasta do miasta, od wsi do wsi zarabiając 
na jedzenie i na nocleg pracą. Aż wreszcie doszedł do Jerozolimy. Zobaczył najpierw z daleka piękną, 
bielejącą murami świątynię na górze postawioną, potem mury Jerozolimy, którymi była stolica, opasana. 
Ale on widział piękniejsze i większe miasta niż to. Był ciekawy tego życia, które w nim się toczy, tych 
zwyczajów, które w nim panują. A może ten Król Miłości, tak jak nieraz inni ludzie, stał się zwyczajnym 
człowiekiem? Może zapomniał o Miłości? Może się zajmuje bogaceniem się? Może rządzi przemocą, silą? 
Spostrzegł, że jego gwiazda gasła szybko. Zaniepokoił się. Nie wiedział, co to znaczy. Wszedł w miasto 
gwarne, burzliwe, żywiołowe. Zmęczony usiadł na progu jakiegoś domostwa. Był szczęśliwy, że wreszcie 
doszedł do celu swojej podróży. 
Patrzył ciekawie na domy, kramy, przesuwające się przed jego oczami, aż naraz posłyszał z daleka jakiś 
hałas - drogą szedł orszak, pobłyskiwały hełmy i zbroje. Orszak się zbliżał coraz bardziej. Król wciąż nie 
wiedział, czy to jakaś procesja, czy pochód triumfalny. Aż nagle spostrzegł nad tłumem sterczące trzy belki. 
W pierwszej chwili nie chciał uwierzyć własnym oczom. Zadał sobie pytanie: "I tutaj istnieje kara śmierci i to 
najokrutniejsza kara śmierci przez ukrzyżowanie? W krainie rządzonej przez Króla Miłości?" Pochód 
przeciągał obok niego. Pomiędzy tłumem żołnierzy, gapiów szli dwaj pierwsi skazańcy. Potem nastąpiła 
przerwa. Po chwili pojawił się żołnierz trzymający w rękach tablicę, na której było napisane imię i wina, za 
którą trzeci skazaniec będzie ukarany śmiercią krzyżową. Powoli sylabizował tekst napisu: "Jezus 
Nazareński Król Żydowski" i gdy odczytywał to ogłoszenie, napisane w kilku językach, nagle odkrył z całym 
przerażeniem, że człowiek, którego tablica zapowiada, to jest Ten, do którego on wędrował przez tyle lat, 
że to On idzie teraz skazany na śmierć.  
Wciąż jeszcze nie rozumiał, wciąż był tak przerażony, że pojąć nawet nie mógł do końca sensu tego, co 
przeczytał. Wtedy pojawił się Jezus Nazareński, Król Żydowski. Z koroną cierniową na głowie, szedł 
zataczając się, wyczerpany, uginający się pod drzewem krzyża. 
Gdy tak wpatrywał się wciąż jeszcze osłupiały w tę postać pochyloną pod krzyżem, spostrzegł nagle, że 
Jezus podchodzi do niego. I wtedy król zobaczył dokładnie Jego twarz zlaną potem i krwią. Zapatrzył się na 
krople krwi drżące na cierniach korony, bo przypomniały mu tamten jego rubin, który tak długo niósł do 
Jezusa. Dopiero po jakiejś chwili opamiętał się i zauważył, że Jezus na niego skierował swój wzrok. Król 
spotkał się z Jego spojrzeniem. Takich oczu jeszcze nigdy nie widział. To było pierwsze wrażenie. Ale 
następne było równie zaskakujące: w oczach Jezusa nie było nienawiści. Uderzyło go to tym bardziej, że 
przed chwilą przesunęły się przed nim straszne twarze pierwszych dwóch skazańców. I z kolei odkrył rzecz, 
która go przyprawiła o zdumienie: Jezus mu współczuje. Coś niepojętego: ten Człowiek skazany na śmierć, 
tak strasznie poraniony, zachowuje się tak, jakby nieważne było Jego własne cierpienie, ale jakby jedynie 
ważnym był on - stary król. Z najwyższym wzruszeniem wyczytał z oczu Jezusa, że On wie o wszystkim, o 
całej długiej drodze, jaką odbył do Niego, o tym, co przeszedł w tych długich latach wędrówki.                 
Że to przyjmuje jako największy dar.                                                                                                                          
Dar ważniejszy niż tysiące najpiękniejszych rubinów świata.  
To wszystko trwało tylko moment, ale przepełniła go taka radość z tego spotkania z Jezusem,                                                      
że serce mu pękło ze szczęścia.  https://adonai.pl/opowiadania/nadzieja/?id=2    

 

Poświęcenie soli i wody wg Rituale Romanum z 1957 r. 

https://adonai.pl/opowiadania/nadzieja/?id=2


 

(tego tekstu może używać każdy kapłan) 

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
R. Qui fecit cælum et terram. 

Deinde absolute incipit exorcismum salis: 
Exorcizo te, creatura salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquæ: ut efficiaris sal 
exorcizatum in salutem credentium; et sis omnibus sumentibus te sanitas animæ et corporis; et effigiat, atque discedat a loco, in quo aspersum fueris, omnis phantasia, et nequitia, vel versutia 
diabolicæ fraudis, omnisque spiritus immundus, adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. R. Amen. 

Oremus. 
Immensam clementiam tuam, omnipoten æterne Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturam salis, quam in usum generis humani tribuisti, bene + dicere et sancti + ficare tua pietate digneris: ut 
sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis; et quidquid ex eo tactum vel respersum fuerit, careat omni immunditia, omnique impugnatione spiritalis nequitiæ. Per Dominum. R. Amen. 

Exorcismus aquæ: et dicitur absolute: 
Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei + Patris omnipotentis, et in nomine Jesu + Christi Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus + Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem 
potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ajusdem Domini nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mortuos, et 
sæculum per ignem. R. Amen. 

Oremus. 
Deus, qui ad salutem humani generis, maxima quæque sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et elemento huic multìmodis purificationibus 
præparato, virtutem tuæ bene + dictionis infunde: ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos dæmones, morbosque pellendos, divinæ gratiæ sumat effectum; ut quidquid in domibus, vel 
in locis fidelium, hæc unda resperserit, careat omni immunditia, liberetur a noxa: non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens: discedant omnes insidiæ latentis inimici; et si quid est, 
quod aut incolumitati habitantium invidet, aut quieti, aspersione hujus aquæ effugiat: ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit impugnationibus defensa. Per 
Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. R. Amen. 

Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel: 
Commixtio salis et aquæ pariter fiat, in nomine Pa+tris, et Fi+lii, et Spiritus + Sancti. R. Amen. 

V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 

Oremus. 
Deus, invictæ virtutis auctor, et insuperabilis imperii Rex, ac semper magnificus triumphator: qui adversæ dominationis vires reprimis: qui inimici rugientis sævitiam superas: qui hostiles nequitias 
potenter expugnas: te, Domine, trementes et supplices deprecamur, ac petimus: ut hanc creaturam salis et aquæ dignanter aspicias, benignus illustres, pietatis tuæ rore sanctifices; ut, ubicumque 
fuerit aspersa, per invocationem sancti nominis tui, omnis infestatio immundi spiritus abigatur: terrorque venenosi serpentis procul pellatur: et præsentia Santi Spiritus nobis, misericordiam tuam 
poscentibus, ubique adesse dignetur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. R. Amen. 

  

Polskie tłumaczenie poświęcenia soli i wody 

Egzorcyzm soli 
Egzorcyzmuję cię, stworzenie soli, przez Boga + żywego, przez Boga + prawdziwego, przez Boga + Świętego, przez Boga, który rozkazał prorokowi Elizeuszowi wrzucić cię do wody, aby uzdrowić 
niepłodność wody: abyś stała się solą egzorcyzmowaną na zbawienie wierzących; przynoś wszystkim, którzy cię spożywają, zdrowie duszy i ciała; niech ucieka i ustąpi z miejsca, na którym będziesz 
rozrzucona, wszelka zjawa i nieprawość czy przewrotność diabelskiego podstępu, a także wszelki duch nieczysty, wyklęty przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. 
Amen. 

Módlmy się: 
Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną łaskawość: w ojcowskiej Swej dobroci racz pobłogo + sławić tę sól, i którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu. 
Niech wszystkim, którzy jej użyją, przysporzy zdrowia duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Egzorcyzm wody 
Egzorcyzmuję cię, stworzenie wody, w Imię Boga + Ojca Wszechmogącego i Imię Jezusa + Chrystusa, Syna Jego Pana Naszego i w mocy Ducha + Świętego: abyś stała się wodą egzorcyzmowaną do 
odpędzenia wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i samego nieprzyjaciela i abyś mogła tegoż nieprzyjaciela wykorzenić i usunąć razem ze swoimi zbuntowanymi aniołami przez moc Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. 

Módlmy się: 
Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze i zlej moc Swego błogo + sławieństwa na ten żywioł, 
przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby; a wszystko, na co padną krople tej wody w domach 
lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli 
zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając 
Twojego świętego imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Połączenie soli z wodą niech się dokona w imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen. /kilka ziaren soli wrzuca się do wody/ 

Kapłan: Pan z wami. 
Wierni: I z duchem twoim. 

Módlmy się: 
Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi i zawsze wspaniały Zwycięzco, Ty ujarzmiasz siły wrogiego panowania, Ty poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela, Ty z 
mocą odpierasz wrogie zakusy. Ciebie przeto, Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez Ciebie stworzone, opromienił je Swą łaskawością i poświęcił rosą Swej 
ojcowskiej dobroci. Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie świętego imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego, niech pierzchnie 
daleko groza jadowitego węża, a nam, którzy błagamy o Twoje miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Egzorcyzm prywatny - modlitwa do Świętego Michała Archanioła 

https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=547&doc=493
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