
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Bogiem. 

 

  

 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.   
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https://youtu.be/RBn-ZDlL2qg
https://youtu.be/PNEnvpDoNuk
https://youtu.be/vCRkC7cPoxk
http://twojabiblia.pl/czytaj/Mt/3


  
 

 
Świadkowie Jehowy mają często na ustach Chrystusa, ale jednak 
koncepcja, którą głoszą neguje Jego bóstwo, a więc nie można takich 
ludzi uznawać za chrześcijan. Każdy, kto afirmuje historyczne istnienie 
Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie traktuje Go, jako „pierwsze 
stworzenie” chrześcijaninem nie jest. 
 
Chrześcijaństwo nie polega na tym, że się wspomina Jezusa Chrystusa, 
ale na tym, że przyjmuje się Go jako Zbawiciela, jako Pana Historii, jako 
drugą osobę Trójcy Świętej. Świadkowie Jehowy tych kryteriów nie 
spełniają. 
 
Jeśli spojrzymy na historię świadków Jehowy to widzimy, że jest to ruch, 
który narodził się w 1870 r. w Pensylwanii w USA, a jego twórcą był 
Charles T. Russell. To za jego sprawą nastąpiła specyficzna, niezwykle 
literalna interpretacja Pisma Św. To co charakteryzuje pierwszy etap 
obecności w świecie świadków Jehowy to całkowite odcięcie się od historii 
Kościoła. „Przeskoczyli” do czasów biblijnych i zinterpretowali Pismo 
Święte z perspektywy XIX wieku – bez zachowania ciągłości i Tradycji.  
 
W wypowiedziach świadków Jehowy można dostrzec wiele wręcz 
obrażających nas  sformułowań, gdzie jesteśmy porównywani do 
nierządnicy, do Babilonu, a oni, po XIX wiekach dokonali rzekomo 
najbardziej prawowiernej interpretacji Pisma Św. 



Patrząc na działalność i profil aktywności świadków Jehowy widzimy, że 
to nie jest kościół z liturgią, z działalnością, do której jesteśmy 
przyzwyczajeni, gdy myślimy o religii. W przypadku tej grupy mamy do 
czynienia z organizacją, która pozyskuje kolejnych członków obietnicami 
eschatologicznymi takimi jak znalezienie się w gronie wybranych, 
ocalenia, kiedy przyjdzie wielki kataklizm, a przez to budowaniem 
pewnych zasobów ludzkich, które są później przydatne przy różnych 
doczesnych sprawach. Trudno do końca zaliczyć świadków Jehowy do 
określonej grupy. Z perspektywy prawnej jest to związek wyznaniowy, ale 
nie są to chrześcijanie. 
 
Świadkowie Jehowy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, a co z 
pokoleniami, które żyły przed 1870 rokiem? Ewidentnie dla nich 
rozpoczyna się od momentu, kiedy oni pojawili się na duchowej mapie 
świata. Cały ich wysiłek zmierza ku przyszłości, a więc ku nakreślaniu 
wizji tego, co czeka świat, kiedy nastąpi Armagedon, kiedy wszystkie 
wątki apokaliptyczne pojawią się na horyzoncie. Świadkowie Jehowy nie 
są w stanie w jasny i klarowny sposób odpowiedzieć na pytanie, o sens 
tradycji, o genezę Pisma Świętego, o kwestie dotyczące natchnienia 
biblijnego. 
 
U nich wybrane fragmenty Pisma, które są przywoływane, 
interpretowane, a cała reszta jest pomijana i przemilczana. To zwykła 
manipulacja i w pewnym sensie również oszustwo. Według nich ludzie po 
śmierci są „przechowywani” w pamięci Boga i „ożyją” dopiero w dniu 
Sądu Ostatecznego… Wiąże się to z odrzuceniem duszy nieśmiertelnej 
jako rzekomo niebiblijnej nauki, którą stworzyła filozofia. Pomijają oni 
całkowicie szereg miejsc Pisma Św., również tych, w których Chrystus 
wspomina o duszy, która jest nieśmiertelna. To ciągnie za sobą; ich 
zdaniem nie istnieje piekło. Oni imponują innym, cytując całe fragmenty 
Pisma Świętego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że są one starannie 
wyselekcjonowane, aby pasowały do ich narracji. Ja na przykład 
zapytałem raz jednego z nich: a co ze złym łotrem, który wisiał na krzyżu 
obok Pana Jezusa. Mesjasz powiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 
będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Nie usłyszałem odpowiedzi…  

 https://pch24.pl/na-pograniczu-sekciarstwa-ale-na-pewno-nie-chrzescijanstwa-cala-prawda-o-swiadkach-jehowy/ 
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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 
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Bruce McAdam from Reykjavik, Iceland - File:Sant ignazio ceiling.jpg 
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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
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By Bruce McAdam from Reykjavik, Iceland - File:Sant ignazio ceiling.jpg, CC BY-SA 2.0,    Wien.Jesuitenkirche28 

 

 



 
 

 

Zestaw ręcznie rysowane 

satanistyczne znaki okultystyczne i mistyczne symbole. Pentagram, 666 numer bestii, krzyż Lewiatana i odwrócony krzyż. Może być stosowany do 

zastosowań mobilnych, infograficznych, stron internetowych, aplikacji lub tatuaży. Izolacja — Wektor od robin_ph

 

Sojusz „katolików otwartych” z satanistami. 
To się musiało stać - https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-satanistami-to-sie-musialo-stac/ 

Prezydent Joe Biden, czy Speaker Nancy Pelosi mają bardzo dużą władzę w Stanach Zjednoczonych. Oboje przedstawiani są 

przez media jako „pobożni katolicy”. Pobożność oznacza religijność. Życie zgodne z zasadami wiary. W przypadku tych dwóch 

prominentnych urzędników państwowych trzeba zadać sobie pytanie, z jakimi zasadami i jakiej „wiary” się utożsamiają? Zdajemy 

sobie sprawę, że to mocne słowa, ale wymienieni politycy w ostatnich miesiącach dali wyraźnie do zrozumienia, że bliżej im do… 

satanistów niż do Kościoła katolickiego... 

Licząca około 300 000 zwolenników satanistyczna sekta powołuje się na Ustawę o przywróceniu wolności religijnej (RFRA), 
uzasadniając konieczność zapewnienia swym członkom dostępu do środków aborcyjnych. 
Pro-aborcyjna działalność Satanic Temple znana jest w USA od kilku lat. Organizacja od 2013 r. walczy z Kościołem katolickim, 

upowszechnia rytuały okultystyczne w szkołach i aborcję oraz pseudomałżeństwa jednopłciowe.  

Tymczasem „katolicy otwarci” w USA – poza promocją aborcji, ideologii gender, pseudomałżeństw tej samej płci – ostatnio 

mocno zaangażowali się także w upowszechnianie kursów studiów etnicznych/krytycznej teorii rasy. Kursy te z kolei normalizują 

pogańskie rytuały, wymagają recytowania „modlitw”, przywoływania azteckich bóstw itp.  

Metropolita San Francisco abp Salvatore Cordileone wezwał katolików do nowej „masowej i 
widocznej akcji antyaborcyjnej”, m.in do wysyłania „róż z modlitwą różańcową” do spikerki 
Kongresu Nancy Pelosi. Głosi ona publicznie, że jest katoliczką, a jednocześnie usilnie 
forsuje nowe przepisy sprzyjające przerywaniu ciąży. 
W wypowiedzi dla stacji telewizyjnej Fox News i na łamach dziennika „California Democrat” hierarcha stanowczo 
wystąpił przeciw projektowi nowego radykalnego prawa aborcyjnego, omawianego obecnie w Izbie Reprezentantów. 
Chodzi o ustawę HR 3755, która „narzuci w całym kraju prawo do aborcji na życzenie – w każdej fazie ciąży”. 
– Potrzebne jest nawrócenie serc większości kongresmenów, począwszy od spikerki Izby Reprezentantów Nancy 
Pelosi. Dlatego zapraszam wszystkich katolików, aby dołączyli do tej nowej akcji modlitwy i postu w jej intencji. 
Ofiarujmy raz w tygodniu różaniec i post w piątek, aby się nawróciła – zachęcił arcybiskup. Wezwał też do udziału w 
kampanii „Róża i Różaniec dla Nancy”, do której można się zapisać na stronie BenedictInstitute.org . Po wpisaniu się 
zostaną do niej wysłane róże „jako symbol naszej modlitwy i postu za nią”. https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-
satanistami-to-sie-musialo-stac/ . Metropolita wzywa do modlitwy i postu o nawrócenie polityków, m.in. Nancy Pelosi - TV Republika                                          
Róża i różaniec dla Nancy Pelosi - Róża i różaniec - Instytut Benedykta XVI (benedictinstitute.org) 

 

'Satanic' holiday display at 

Michigan State Capitol - 

https://youtu.be/SgIJ_0m-bSY 

THE SATANIC AND EVIL ORIGINS OF 

CHRISTMAS - 

https://youtu.be/LzaHjMeTB6s 

Satanic Art: A Fight for Freedom - 

https://youtu.be/NrnW6-pjQa0 

What is Satanism? - 

https://youtu.be/ohGj3BnOVyg  

USA: Świątynia Sataniczna promuje 

aborcję jako ważny rytuał religijny i 

prawo do wolności wyznania - 

Polski serwis pro-life. Informacje 

ogólne, publikacje i materiały, 

newsy. (hli.org.pl) 

Satanizm - Satanizm – Wikipedia, 

wolna encyklopedia   

Lucyferianizm - Lucyferianizm – 

Wikipedia, wolna encyklopedia 
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https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
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Świątynia Szatana próbuje wejść do mainstream 

 

 Houston Chronicle pisze o kampanii aby zaprzestać kar korporalnych na dzieciach. Na billboardzie jest 
symbol szatana- odwrócony pentagram a na dole informacja kontaktowa: Projekt Ochrony Dzieci! Biblia 
pisze: „Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. (13) Nie szczędź chłopcu karcenia; 
jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. (14) Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. 
”Ks. Przysłów 23. Czemu dziwimy się, ze wiele dzieci w naszych czasach jest z kamienia, nie ma ani zasad 
ani wartości? Rodzice przestali je wychowywać, pozwoliwszy aby robiły to co same chciały… 

 Fox News donosi, ze Amerykański Urząd Podatkowy (zwany tam w skrócie IRS) ma zamiar udzielić statusu 
zwolnienia od podatku dla właśnie wymienionego projektu „Szatan Po Szkole”. 

 Galeria Sztuki „Świątyni Szatana” w Salem pokazuje „dzieła” namalowane ludzka krwią…(Observer.com) 

 Świątynia Szatana na Florydzie ogłosiła akcje… zapewnienia bezdomnym ciepłych skarpet(wg wkrg.com). 
 
Inna grupa zwana Satanic New Zealand postanowili zając się działalnością filantropijna i ogłosili akcje „Podeszwy dla 
Szatana”(New Zealand Herald). Grupa chce zakupić skarpety, czapki i cieple ubrania dla schronisk dla bezdomnych i 
biednych dzieci… 
Grupa chce promować „empatie, współczucie oraz humanizm”.Kampania „Podeszw dla Szatana” ma trwać do święta 
szatańskiego o nazwie Walpurgisnacht. Wdzięczni ludzie będą bardziej otwarci na indoktrynacje satanizmu… 
Te grupy, wzorując się na Masonach, Mormonach i innych widza jak mogą wykorzystać te rzeczy aby spróbować 
wejść do mainstream używając pozycji „niezrozumiałego” czy „źle zrozumiałego”. Chcą zmienić percepcje 
społeczeństwa na temat satanizmu. Dotąd sataniści ukrywali się w opuszczonych miejscach, malując sprayem 
szatańskie graffiti- symbole trzech szóstek, odwrócone pentagramy itd. Teraz ma się to zmienić, przynajmniej w USA. 
Nie widziałeś nigdy LaVeya jak stoi na rogu ulicy i walczy o „prawa kobiet”, chcąc wyedukować „biedne dzieci z 
podstawówki”. Nie widziałeś LaVeya jak chodzi i rozdaje bezdomnym ciuchów… 
Chcą pokazać szatana jako, wybaczcie „tez człowieka”…Ich narzędzia rekrutacji musiały nie działać, cierpiąc 
ostracyzm „nieoświeconych mas”. Zbrodnie w gazetach nie dały im dobrego PR. Głośni pastorzy oraz filmy w TV nie 
zjednały im fanów… 
Jak widać teraz chcą zmylić ludzi, by pokazać szatana jako ktoś kim nigdy nie był ani nie mógł/ nie chciał/ nie był w 
stanie być! W rządzie Ameryki muszą być tez ich cisi zwolennicy, bo jak możliwe ze ich projekty uzyskały takie 
wsparcie? Czy społeczeństwo kupi ten sam satanizm jednak z rak „humanistycznych i dobrodusznych” satanistów 
odzianych w czarne kapy i noszących na szyi odwrócony pentagram? 
 

Satanizm w Anglii, Rosji i USA… 
Historie poczynań wyznawców diabla. Popatrzmy na kraje jak Anglia, Ameryka oraz Rosję. 
Pedro Evangelou,42 latek z Londynu ma cale ciało pokryte tatuażami okultystycznymi. Na jego czole ma 
wytatuowany odwrócony pentagram z kozłem. Na szyi wisi wisiorek- ludzka kość. Swój apartament urządził na 
„szatańska komnatę” która miała zawierać zbiory książek traktujących o czarnej magii(Daily Mail). Tam zaprosił 
dziewczynę po nocy w nocnym klubie. Zaczął się gwałt, udało jej się uciec nagiej, po czym Evangelou zaciągnął ja z 
powrotem do domu. Interwencja policji zatrzymała bandytę. 
Stefano Brizzi, 50 latek i satanista, zamordował policjanta, gdy słyszał w głowie glosy od diabla(Daily Mail). Gdy 
wcześniej przyłączył się do grupy o nazwie Crystal Meth Anonymous, chwalił się ze lubi szatańskie rytuały, seks na 
odwróconym Pentagramie. Policja znalazła w jego posiadaniu Biblie Szatana w wersji e-booku oraz czarne świece. 
Swoja ofiarę pociął na kawałki i próbował rozpuścić w kwasie. 
Aleksandr Kireev, 17 latek z Rosji, który podawał się za satanistę, dokonał rzeźni swojej rodziny. Zamordował 
siekiera swoja siostrę, ojca i babcie. (RT.com) 
Chase Wall z Południowej Kalifornii, pobił swoja matkę w hotelu, po czym napisał na jej klatce piersiowej imię 
demona, Asmoday (Daily Mail) 
Wbrew propagandzie satanizmu, nigdy nie słyszymy aby diabeł inspirował kogoś do zrobienia czegoś dobrego. 
Niedawno propagandziści ze Świątyni Szatana celebrowali swoja pierwsza „czarna msze” w Los Angeles (Daily Mail). 
Świątynia Szatana, która ma 24 grupy w USA wyznaczyła 66 dolarów i 60 centów za wstęp VIP. Kwestowali na rozwój 
Świątyni Szatana w Ameryce, prawa kobiet do aborcji, Pierwsza Poprawkę do Konstytucji USA oraz prawa więźniów 
(do praktykowania satanizmu?) 
Wydarzenie otwarte dla publiki miało miejsce przez 6 godzin. Zorganizowali koncert, rytuał przyzywania, rytuał 
upuszczania krwi…Punktem kulminacyjnym była „czarna msza” oraz tzw. rytuał destrukcji… 
Jak wyobrazić sobie, że na danym osiedlu w USA jest miejsce/miejsca gdzie sataniści przy zgodzie tamtejszego 
rządu mogą praktykować bluźnierstwa, rytuały magiczne, zapraszając do tego publikę… 
Co dzieje się w Ameryce? W Salem Massachusetts, budynek Świątyni Szatana stoi nieopodal szkoły podstawowej! 
„[Diabeł to] mężobójca od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od 
siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Złodziej(szatan) przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. 

Ja(Jezus) przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Świątynia Szatana | wiadomościantyekumeniczne (wordpress.com)

 

https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/2017/04/05/swiatynia-szatana-probuje-wejsc-do-mainstream/
http://www.chron.com/news/houston-texas/texas/article/Satanic-Temple-billboard-in-Texas-town-speaks-out-11007768.php
http://www.foxnews.com/us/2017/03/20/irs-granted-satanic-cult-tax-exempt-status-in-10-days-report-says.html
http://observer.com/2017/03/satanic-temple-interview-human-blood-paintings-show-vincent-castiglia/
http://wkrg.com/2017/03/20/satanic-temple-of-west-florida-host-sock-drive-for-the-homeless/
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11825832
https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/2017/01/23/polowanie-na-czarownice-satanizm-w-anglii-rosji-i-usa/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4141728/Devil-worshipping-rapist-attacked-teenager-flat.html#ixzz4WVv8D7iX
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3913306/Stefano-Brizzi-guilty-murdering-PC-Gordon-Semple.html
https://www.rt.com/news/373766-teenager-killed-family-russia/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4122940/Man-beat-66-year-old-mother-unconscious-scrawled-demon-s-chest-black-ink.html#ixzz4WVvjzRbB
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4130702/Los-Angeles-Satanic-Temple-hosts-Black-Mass.html
https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/category/swiatynia-szatana/
https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/category/swiatynia-szatana/


Światowy Zakon Szatana odprawił „czarną mszę”. 
Wspierają protestujących i LGBT 

Szatan. Fot. ilustracyjne. Foto: Pixabay  

 

Wiadomość rozsyłana przez Światowy Zakon Szatana powinna zakończyć 

wątpliwości o to czy walka o życie poczęte ma wymiar duchowy czy nie. Ta 

demoniczna organizacja poparła protesty i środowiska LGBT w Polsce. 

Jej członkowie odprawili „czarną mszę”. Zrobili to po to, żeby – jak piszą – 

„udzielić wsparcia naszym przyjaciołom w Polsce, zarówno w społeczności 

satanistycznej, jak i LGBTQ +”. Na stronie internetowej organizacji, pojawiła się 

informacja, że odprawiona „msza” miała na celu wezwanie sił piekielnych, 

żeby wesprzeć walkę z obozem władzy w Polsce. 
 

Światowy Zakon Szatana uruchomił też zbiórki na rzecz Kampanii Przeciw 

Homofobii, Lambdy w Warszawie czy innych podmiotów wspierających LGBT. 

Wcześniej na facebookowym profilu Światowego Zakonu Szatana pojawił się 

post z poparciem dla „strajku kobiet” w Polsce. Przyznano, że to „piękna i 

najbardziej satanistyczna akcja”. 

Światowy Zakon Szatana odprawił "czarną mszę". Wspierają protestujących i LGBT - NCZAS.COM 

Międzynarodowy kościół szatana odprawia czarne mszę za Polskę - Portal-polski.pl 

 

 

https://nczas.com/2020/10/31/swiatowy-zakon-szatana-odprawil-czarna-msze-wspieraja-protestujacych-i-lgbt/
https://portal-polski.pl/czarne-msze-za-polske/1584/


Świątynia Sataniczna pozywa 

stan Teksas za wprowadzenie zakazu aborcji, co ma naruszać ich 

prawo do wolności religijnej - Świątynia Sataniczna pozywa stan Teksas za wprowadzenie zakazu aborcji, co ma naruszać 

ich prawo do wolności religijnej - Polski serwis pro-life. Informacje ogólne, publikacje i materiały, newsy. (hli.org.pl) 

USA: Świątynia Sataniczna 

promuje aborcję jako ważny rytuał religijny i prawo do wolności 

wyznania - USA: Świątynia Sataniczna promuje aborcję jako ważny rytuał religijny i prawo do wolności wyznania - Polski serwis pro-life. Informacje 

ogólne, publikacje i materiały, newsy. (hli.org.pl) 

KIM SĄ WSPÓŁCZEŚNI 
SATANIŚCI? – RECENZJA FILMU 
DOKUMENTALNEGO „AVE SATAN?”  
- Kim są współcześni sataniści? – recenzja filmu dokumentalnego „Ave Satan?” • IgiMag   -  Video -  https://youtu.be/27RtJp-rhHk

 

https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://igimag.pl/2019/12/kim-sa-wspolczesni-satanisci-recenzja-filmu-dokumentalnego-ave-satan/
https://youtu.be/27RtJp-rhHk
https://youtu.be/27RtJp-rhHk


Sojusz satanistów z homoseksualistami. 

,,Świątynia Szatana’’: Połowa z nas to osoby 

LGBT 

Przynajmniej 50 proc. członków amerykańskiej „Świątyni Szatana” to 

osoby LGBT – przyznał szef tej organizacji, Lucien Greaves.  W 

wywiadzie udzielonym brytyjskiemu „Attitude” podkreślał, że aktywiści 

satanistyczni bardzo aktywnie wspierają ruch LGBT. 

- „Od samego początku, gdy jedną z naszych wczesnych akcji była 

Różowa Msza, wiele osób LGBT szukało innej społeczności, która nie 

postrzegała ich jedynie przez pryzmat orientacji seksualnej” 

- mówi szef „Świątyni Szatana”.  

 

W rozmowie z brytyjskimi dziennikarzami Greaves podkreśla „tolerancję” satanistów, wśród których 

wszyscy są „prawie jednym i tym samym”. Amerykańska organizacja zrzeszająca czcicieli szatana ma swoje 

zasługi nie tylko w promowaniu rewolucji seksualnej i ideologii LGBT. Słynie również z promocji aborcji i 

walki z przeciwnikami zabijania nienarodzonych. https://www.fronda.pl/a/sojusz-satanistow-z-homoseksualistami-swiatynia-szatana-

polowa-z-nas-to-osoby-lgbt,159295.html 

  

Świątynia satanistyczna dostosowuje swoje prawo do swobodnego wypowiadania się na billboardzie 

poza Dallas: „Aborcje ratują życie!”  https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://spectrumlocalnews.com/tx/san-

antonio/news/2021/01/09/the-satanic-temple-flexes-right-to-free-speech-on-billboard-outside-dallas---abortions-save-lives--&prev=search&pto=aue  

 

 

 

https://www.fronda.pl/a/sojusz-satanistow-z-homoseksualistami-swiatynia-szatana-polowa-z-nas-to-osoby-lgbt,159295.html
https://www.fronda.pl/a/sojusz-satanistow-z-homoseksualistami-swiatynia-szatana-polowa-z-nas-to-osoby-lgbt,159295.html
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://spectrumlocalnews.com/tx/san-antonio/news/2021/01/09/the-satanic-temple-flexes-right-to-free-speech-on-billboard-outside-dallas---abortions-save-lives--&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://spectrumlocalnews.com/tx/san-antonio/news/2021/01/09/the-satanic-temple-flexes-right-to-free-speech-on-billboard-outside-dallas---abortions-save-lives--&prev=search&pto=aue


Pierwsza w historii świata satanistyczna szopka 

“bożo” narodzeniowa, czyli szopka żmijowa.                                                 

Teraz dopiero pokazują swoje cele, swojego boga. Czy to spiski? nie, to już nie są spiski. To jest już jawne. 

Nie wierzysz? przeczytaj tekst poniżej. Nie wierzysz tekstowi?  znajdź potwierdzenie w necie angielskim. To 

dlatego informujemy o znakach, symbolach abyś wiedział, że zgodnie ze słowami z Biblii: “Cały świat 

pogrążony jest w Złym”. Oto szokujący news: 

 
Szopka bożonarodzeniowa to po angielsku „nativity scene”, wąż zaś to „snake”, co w połączeniu daje 

„snaketivity”, które można luźno przełożyć na język polski jako „szopka żmijowa”- przyp. tłum.) na trawniku 

przed budynkiem administracji państwowej w stanie Michigan w USA. Świątynia Szatana w Detroit 

odprawiła satanistyczną ceremonię i ponownie pokazała na żywo kontrowersyjną „Szopkę żmijową” na tym 

samym trawniku. Grupa satanistyczna reprezentuje oświecenie całej ludzkości. Sataniści promują 

„moralną, duchową i seksualną swobodę, osobistą niezależność i kładą nacisk na wybór osobisty. Jednakże 

w przemowie dyrektor Świątyni Szatana skrytykowała kilka razy grupy chrześcijańskie. Zwróciła uwagę na 

to, że wcześniejszy protest w tym samym miejscu zorganizowany przez chrześcijańskich aktywistów, 

wymierzony przeciwko małżeństwom jednopłciowym to obraza dla amerykańskiej wartości obejmowania 

różnorodności obywateli. Blackmore skupiła się także na orędownictwie Świątyni Szatana, które obracało 

się wokół sprawiedliwości, honoru, wolności i równości w społeczeństwie amerykańskim. Zakończyła ona 

swoją przemowę wzywając publiczność, by salutowała szatanowi: „Cześć wiecznemu buntownikowi w nas 

wszystkich. Cześć swobodzie, ludzkości i sprawiedliwości. Cześć szatańskiemu oswobodzicielowi i końcowi 

represyjnych tradycji. CHWAŁA SZATANOWI!” 

 „Okres świąt to ten czas w roku, który świętuje się na wiele różnych sposobów. Problematycznym jest, gdy 

nasz rząd popiera pojedynczy punkt widzenia, lub metodę obchodzenia tego sezonu kiedy mamy 

zróżnicowaną społeczność ludzi w Michigan,” powiedziała.  O samej satanistycznej szopce Blackmore mówi 

tak: „To uczczenie ludzkiego ducha, tak jakby naszej własnej wersji narracji satanistycznej w sensie 

biblijnym, gdzie ludzkości oferuje się dar wiedzy i ona go przyjmuje.” 

Kontrowersja z pokazem w Michigan pojawiła się krótko po tym, jak Świątynia Szatana uzyskała prawo do 

zorganizowania pokazu z upadłym aniołem w Miami w stanie Floryda. Grupa zamierzała również postawić 

posąg bożka Bafometa w Oklahomie. 

 Członkowie organizacji udali się następnie w lokalu Spiral Bar na imprezę pt. „Bezbożna Noc”, 

organizowaną pod hasłem „Zostaw swoje zahamowania w domu i przyjdź tańcować z diabłem…”.  
https://detektywprawdy.pl/2016/01/05/pierwsza-w-historii-swiata-satanistyczna-szopka-bozo-narodzeniowa-czyli-szopka-zmijowa/

 

https://detektywprawdy.pl/2016/01/05/pierwsza-w-historii-swiata-satanistyczna-szopka-bozo-narodzeniowa-czyli-szopka-zmijowa/
https://detektywprawdy.pl/2016/01/05/pierwsza-w-historii-swiata-satanistyczna-szopka-bozo-narodzeniowa-czyli-szopka-zmijowa/
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Tron szatana -  http://www.fronda.pl/a/o-placyd-kon-tron-szatana,110908.html 

„Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie 

mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet 

we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.” (Ap 2:12). 

- Pergamon był miejscem, gdzie została wzniesiona pierwsza świątynia poświęcona kultowi cesarza. Tu 

cesarz Augustyn był czczony jako bóg, a odmowa złożenia ofiary ku jego czci była traktowana jako zdrada 

państwa. To również miejsce, gdzie na wzgórzu wznoszącym się na wysokość ok. 250 m. nad miastem stała 

świątynia Zeusa, z wielkim ołtarzem widocznym już z daleka, na którym składano ofiary ze zwierząt ku jego 

czci. Miasto było także centrum kultu boga-węża zwanego Asklepios i wąż stał się symbolem Pergamonu. 

Animacja starożytnego Pergamonu:   https://www.youtube.com/watch?v=vsW_ieFHOAk#t=25     

 

 

 

 

 

 

 

Tron szatana przewieziono z Bergamy do Berlina - https://www.youtube.com/watch?v=AB8zsBH1rP8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 II Wojnę Światową przetrwał bez 

szwanku i został wywieziony do 

Petersburga. Do Niemiec wrócił 

po śmierci Stalina w 1958 r. 

http://www.fronda.pl/a/o-placyd-kon-tron-szatana,110908.html
https://www.youtube.com/watch?v=vsW_ieFHOAk#t=25
https://www.youtube.com/watch?v=AB8zsBH1rP8


progresisci-zza-odry-maja-nowy-cel-chca-

odrzucic-nauke-o-grzechu-pierworodnym 

 

Nauka o grzechu pierworodnym jest do zmiany – uważają katoliccy 

progresiści. Hermann Häring, apeluje o jej… przezwyciężenie, to znaczy – 

odrzucenie. Zdaniem Häringa nauczanie o grzechu pierworodny zrodziło 

straumatyzowany obraz człowieczeństwa; miałoby być związane z 

odrzucaniem samodzielności i autonomii, a wreszcie z nienawiścią do 

kobiet i fobiami seksualnymi. Według Häringa punktem wyjścia 

chrześcijańskiego obrazu człowieka powinna być wolność. Naukę o 

grzechu pierworodnym odrzucali protestanci, zwłaszcza „reformowani”, 

jak Kalwin i Zwingli. W okresie Oświecenia rozpowszechniano przekonanie 

o wrodzonej „dobroci” człowieka, co wiązało się z silnymi atakami na 

naukę Kościoła o grzechu pierworodnym. Dzisiejsza próba jej obalenia 

jest sumą tych wszystkich błędów: starożytnych herezji dotyczących 

apokatastazy, protestanckiego bałaganu pojęciowego i prób „obejścia” 

prawdy aż po oświeceniowego jej całkowite odrzucenie.
 

https://pch24.pl/progresisci-zza-odry-maja-nowy-cel-chca-odrzucic-nauke-o-grzechu-pierworodnym/
https://pch24.pl/progresisci-zza-odry-maja-nowy-cel-chca-odrzucic-nauke-o-grzechu-pierworodnym/


w-co-graja-koscielni-progresisci/ 

 

Na czym polega konflikt między „konserwatystami” a progresistami w 

Kościele? Mathias von Gersdorff: Stawką jest autentyczność katolickiego 

nauczania i obraz Kościoła kolejnych dekad. „Od prawie dwóch lat w 

Kościele katolickim toczy się spór o dopuszczenie rozwodników w nowych 

związkach do Komunii, ocenę homoseksualizmu i inne podobne tematy”. 

W sporze tym biorą trzy obozy. Pierwszy posiada „postępowy” charakter. 

„Progresiści, reformiści lub lewica katolicka. Ludzie ci żądają zmiany 

duszpasterstwa wobec wymienionych wcześniej grup. W istocie jednak 

domagają się także zmiany katolickiego nauczania na temat małżeństwa i 

seksualności. Najważniejszymi przedstawicielami tej grupy są 

kardynałowie Kasper, Marx, Baldisseri, a także kardynał Schönborn – 

choć niektórzy nie zaliczą go do tego obozu (a przecież, jak chodzi o 

konkubinaty i inne formy partnerstwa, jego teologia jest jeszcze bardziej 

progresywna od teologii Kaspera). Obóz ten jest mniejszościowy, należy 

do niego może 15 do 20 procent światowego episkopatu. Jest jednak 

silnie obecny w mediach. Wyznacza tematy dyskusji”. Drugi i największy 

„obóz” to kościelne centrum tworzone przez umiarkowanych biskupów, 

duchownych i świeckich. Jego przedstawiciele zabierają głos w tematach 

spornych tylko wówczas, gdy jest to konieczne. „Trzeci obóz składa się z 

konserwatystów, którzy bywają nazywani także tradycjonalistami. Bronią 

https://pch24.pl/w-co-graja-koscielni-progresisci/


otwarcie katolickiego nauczania i walczą przeciwko programowi reform 

kardynała Kaspera i spółki. Najważniejsi przedstawiciele [tego obozu] to 

kardynałowie Burke, Sarah, arcybiskup Gądecki i inni. Uważa się tę grupę 

za bardzo małą, jednak na synodzie o rodzinie okazało się, że liczebnie 

przewyższa obóz progresistów” – twierdzi niemiecki publicysta. 

Cały konflikt dwóch ostatnich lat polega na tym, który z dwóch grup zdoła 

pozyskać największą liczbę zwolenników z centrum. Progresiści, choć 

dość dużo publikują to ich największa siła leży gdzie indziej. Ich bronią 

przeciwko konserwatystom jest ukrycie rzeczywistości, że jakieś zło w 

ogóle istnieje”. Progresiści starają się przekonać, że problemem są złe 

wybory, ubóstwo i cierpienie, a nie świadomy wybór zła, przekroczenie 

Bożych przykazań. Wzmocnieniu tej perspektywy służyć ma sięgnięcie po 

sentymentalizm. „Zasady i argumenty rozumu, zazwyczaj 

wykorzystywane przez frakcję konserwatystów, tracą w tym pojedynku 

uczuć na sile. W sposób mistrzowski tę strategię opanował kardynał 

Schönborn z Wiednia” – pisze Gersdorf. „Strategia progresistów jest 

wspierana przez media i sprawia, że konserwatyści jawią się w 

społeczeństwie jako surowi i niemiłosierni. W ten sposób powstaje 

paradoks: Grzesznicy nie są właściwie źli i zasługują na nasze 

współczucie. To konserwatyści, a więc ci, którzy obstają przy moralności, 

zasadach i argumentach rozumu, są prawdziwie złymi. Chcą utrudnić 

ludziom życie”. „Strategia ta zaszła już tak dalece, że kardynał Gerhard 

Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, skarżył się publicznie, iż ci, 

którzy bronią dziś katolickiego nauczania, są piętnowani jako wrogowie 

papieża. Punktem szczytowym opisanej tu strategii progresistów są tak 

zwane przeprosiny grupy niemieckojęzycznej na Synodzie: Ta grupa 

językowa prosiła o przebaczenie za surowy język, którego używano w 

duszpasterstwie rozwodników w nowych związkach, samotnych matek, 

homoseksualistów i tak dalej. Taka wypowiedź równa się całkowitemu 

moralnoteologicznemu rozbrojeniu”. „To jest jednak właśnie to, do czego 

dąży progresizm: Kościół, w którym dogmaty, zasady i argumenty nie 

odgrywają już żadnej roli, a ci, którzy bronią prawdy, są demonizowani”. 

 



https://pch24.pl/o-dr-roman-laba-osppe-o-kosciele-zamknietym/ 

   (Oprac. GS/PCh24.pl) 

Hortus conclusus soror mea sponsa hortus conclusus fons signatus (Cantica canticorum 4, 12) 

W ostatnim dziesięcioleciu określenie „Kościół otwarty” jest odmieniane przez wszystkie przypadki przy 

każdej stosownej okazji. Rozumie się przez nie bardzo wiele postaw i sposobów działania, począwszy od 

ewangelizacji, a skończywszy na przyjmowaniu osób z kręgu ideologii LGBT do wspólnoty kościelnej. 

Paradoks polegał na tym, że w czasie, kiedy głosi się Kościół otwarty na każdego, Kościół, który jest 

szpitalem polowym, tysiące świątyń zostały zamknięte ze strachu przed pewną chorobą. Kiedy jednak 

przyjrzymy się istocie Kościoła, jego misji oraz praktyce pierwszych wieków, zauważymy, że Kościół wcale 

aż tak otwarty nie był, wręcz przeciwnie – był zamknięty. W Księdze Pieśń nad Pieśniami czytamy takie oto 

słowa: „Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem 

zapieczętowanym” (Pnp 4, 12). Na Bliskim Wschodzie w starożytności ogród należał do przywilejów książąt i 

jeśli był ogrodzony, uprawiany oraz strzeżony przed dzikimi zwierzętami, to przypominał Eden. Zresztą 

samo słowo „ogród”, (gan) ma wspólny korzeń ze słowem OGRODZENIE. Aby był ogrodem, musi być 

OGRODZONY, inaczej będzie spustoszony przez dzikie zwierzęta.Powróćmy do naszego wersetu z Księgi 

Pieśń nad Pieśniami. Ojcowie Kościoła widzą w Oblubienicy, jak również w samym ogrodzie obraz Kościoła, 

duchowego ogrodu łask. W jednym z komentarzy św. Tomasza z Akwinu czytamy: 

„Tym ogrodem jest bowiem Kościół, o którym w Pieśni nad Pieśniami 4, 12 czytamy: Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, Oblubienico. W nim 

są różnorakie rośliny, według rozmaitych stanów świętych, których zasadziły ręce Wszechmogącego. Ogród ten jest podlewany przez Chrystusa 

strumieniami sakramentów, które wypływały z Jego boku. I dlatego również szafarze Kościoła, którzy sprawują sakramenty, nazywani są tymi, 

którzy użyźniają: Ja siałem, Apollos podlewał” (1 Kor. 3, 6)”. 

Takim ogrodem według św. Paulina z Noli jest każda dusza chrześcijańska, w której „Pan poucza, modli się 

i zmartwychwstaje”. Skoro jesteśmy przy Ojcach Kościoła, to otwórzmy jeszcze Homilię IX św. Grzegorza z 

Nyssy: „Jeśli więc ktoś zmienia się w oblubienicę przez przylgnięcie do Pana, a w siostrę, jak mówi 

Ewangelia, przez wypełnianie Jego woli, niech stanie się kwitnącym ogrodem, w którym zasadzone zostaną 

wszelkie urokliwe rośliny: słodka figa, przynosząca owoc oliwka, niebotyczna palma, płodna winorośl, a 

zamiast ciernistego krzaka i pokrzywy, cyprys i mirt (…). Ogród tych drzew jest kwitnący, płodny i 

strzeżony ze wszystkich stron ogrodzeniem przykazań, które uniemożliwiają wkroczenie doń złodziejowi i 

dzikim bestiom (kto jest otoczony płotem przykazań, jest niedostępny dla dzika polnego i nie zaszkodzi mu dzik leśny, Ps 80, 14)”… 

Sformułowanie „ogród zamknięty” św. Hieronim w Vulgacie przetłumaczył jako Hortus conclusus. 

Gdybyśmy używali tej samej terminologii, to ogród otwarty po łacinie można by przetłumaczyć jako hortus 

inclusus – „ogród niezamknięty”. Wydaje się, że ten wyraz byłby bliższy wielu współczesnym teologom, dla 

których kwestia inkluzywności stała się ważniejsza od zbawienia. Kościół nie jest duchowym 

https://pch24.pl/o-dr-roman-laba-osppe-o-kosciele-zamknietym/


supermarketem, do którego każdy może wejść i wziąć, co sobie życzy. Nie jest również ogrodem, do 

którego można wchodzić i dewastować rośliny. Do takiego ogrodu jakim jest Kościół, zaprasza nasz 

Ogrodnik, Zmartwychwstały Pan przez głoszenie Dobrej Nowiny. 

Pierwotny Kościół miał świadomość, jaki skarb zawiera wewnątrz siebie, dlatego w swoje szeregi 

dopuszczał jedynie przez WTAJEMNICZENIE! Podczas trwania katechumenatu obowiązywała zasada arcana 

fidei – „tajemnicy wiary”. Niewtajemniczonym nie wolno było powtarzać, o czym była mowa na zebraniu i 

co się dokonywało na Liturgii. Aby ktoś z zewnątrz nie wdarł się na zebranie, lub ktoś z katechumenów nie 

schował się w tłumie, Kościół wyznaczył nawet specjalnych ludzi – ostjariuszy, którzy pilnowali takiego 

porządku. Do dziś w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma diakon wygłasza: „Drzwi! Drzwi! W mądrości 

bądźmy uważni!”[1] W starożytności było to przypomnienie dla ostiariuszy, że rozpoczyna się Liturgia 

Eucharystyczna i należy pilnować, aby nikt z pogan nie wtargnął na spotkanie[2]. 

Kościół w dosłownym znaczeniu tego wyrazu był ZAMKNIĘTY na jakieś wpływy z zewnątrz. Dziś dochodzi 

do paradoksów, jaki stał się w jednej z włoskiej diecezji w święto Objawienia Pańskiego. Biskup Derio 

Olivero, ordynariusz diecezji Pinerolo pominął wyznanie wiary, aby nie urazić tych, którzy nie są 

katolikami[3]… W pierwotnym Kościele ci, którzy nie są katolikami, nie mogliby nawet trafić na 

celebrowanie Eucharystii i nawet by nie wiedzieli, w którym miejscu dokonuje się zebranie. 

Nie twierdzę, że mamy skopiować katechumenat pierwszych wieków, lecz zdecydowanie mamy 

kontynuować jego istotę. Pierwotna praktyka Kościoła oraz całe duszpasterstwo miało rzeczywisty wymiar 

WTAJEMNICZENIA. Zauważmy to słowo. Wtajemniczenie a nie „wszystkim-mówienie”! Punktem wyjścia 

owego wtajemniczenia było głoszenie kerygmatu i wezwanie do nawrócenia (Dz 2, 14 – 37; 4, 4; 8, 26 – 

40) oraz świadomość, którą wyraził Tertulian: chrześcijaninem nie rodzi się, lecz się staje. Według takiego 

rozumienia, ewangeliczna wiara daleka jest od tego, by być czymś naturalnym (factum naturaea) 

otrzymanym przez sam fakt narodzin, a więc wymaga długiego czasu dyspozycyjności i pracy ze strony 

wierzącego. Obecnie coraz częściej się mówi, że wiara to coś tak naturalnego, że właściwie nie ma ludzi 

niewierzących. Niewątpliwie do tego przyczynił się Karl Rahner ze swoją koncepcją o „anonimowych 

chrześcijanach”[4]. 

W odróżnieniu od dzisiejszego duszpasterstwa, w starożytnym Kościele przygotowanie Sakramentów 

polegało nie tylko na przekazaniu doktryny (obecnie to często nauczanie różnych definicji), lecz także na 

sprawdzeniu postaw moralnych. A kto nimi się nie wykazywał, nie był dopuszczany do Świętych Tajemnic, 

aż dokona właściwych wyborów[5]. 

Wydaje się, że dziś zapomnieliśmy pewne ewangeliczne polecenie. Dziś brzmi ono bardzo politycznie 

niepoprawnie: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie 

poszarpały was samych” (Mt 7, 6). Pierwotna wspólnota chrześcijan te słowa rozumiała jednoznacznie: nie wolno 

wyjawiać boskich prawd tym, którzy nie weszli na drogę nawrócenia. Nie wolno takich osób dopuszczać do 

życia sakramentalnego! Św. Augustyn tłumaczy, że psami są ci, którzy atakują prawdę, natomiast świnie to 

ci, którzy znieważają prawdę[6]. 

W średniowieczu obraz Kościoła jako ogrodu zamkniętego prezentowały klasztory benedyktyńskie, 

cysterskie, w których zawsze był ogród otoczony murem. Taki klasztorny wirydarz symbolizował oddzielenie 

od wpływów świata. Dziś słowo „mury” stały się symbolem skostniałości, czymś, co należy zburzyć. 

Otwartość Kościoła dotyczy głoszenia Ewangelii i wezwania do nawrócenia. Reszta skarbów jest 

przewidziana jedynie dla tych, którzy odpowiadają na to wezwanie i odbywa się przez stopniowe 

wtajemniczenie. O. dr Roman Laba OSPPE   
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 https://youtu.be/Lyb9Wh8JFNI   

 

 

Wołyń 1943 - https://youtu.be/-KYYlrCiuRA   
 
 
Cisza – WOLNI SŁOWIANIE (wordpress.com) 

Proszę Polsko nie umieraj - https://youtu.be/w3Lj1mTjQw8   
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https://banbye.com/watch/v_wlhQkQG0Y6Af 

      

.PILNE! UJAWNIAMY jak Ukraińscy "uchodźcy" robią Polaków w ... na forsie z polskich socjali?! Głupi jak 
Polak? Sklepowicz/ Rola! 
 

 

https://banbye.com/watch/v_1fUMWNNqOvXa  

 

 
 

Prawdziwa 
Wartość: ŻYCIE. 
Krzysztof Hofler 
Lektoring 

 

Bajka o dwóch 

wilkach: Czarnym i 

Białym (czyta 

Krzysztof Hofler). 
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Struktura Wszechświata                                   
przypomina gigantyczny mózg. 
ARGUMENTY ZA WIARĄ,     Na początku było Słowo... 

 

1 Na początku było Słowo [Logos], a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
2 Ono było na początku u Boga. 
3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  [Ewangelia według św. Jana – rozdział 1] 

Idealizm – stanowisko filozoficzne głoszące tezę o pierwotności czynnika duchowego (myśli, idei, 
świadomości) wobec materialnej rzeczywistości. Przeciwstawiane materializmowi i naturalizmowi. 
Wyróżnia się dwa podstawowe kierunki idealizmu: obiektywny oraz subiektywny. Idealizm 
obiektywny zakłada, że jedynym obiektywnym bytem rzeczywistym jest idea, która istnieje 
niezależnie od materii i świadomości ludzkiej. Główni przedstawiciele tego kierunku: Platon, 
Tomasz z Akwinu i G.W.F. Hegel. Idealizm subiektywny oparty jest na twierdzeniu, że świat realny 
jest jedynie wytworem podmiotu poznającego, neguje istnienie obiektywnej rzeczywistości. 
Reprezentanci: G. Berkeley, D. Hume, H. Bergson. Logos (gr. λόγος) – według stoików „rozum 
świata”. Tak jak Heraklit, tak i stoicy uważali, że wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli 
logosu. Uważali, że człowiek to świat w miniaturze, czyli mikrokosmos, będący odbiciem 
makrokosmosu. Heraklit stwierdza, że „duszy jest logos sam siebie wspierający”. W 
chrześcijaństwie utożsamiany z Jezusem Chrystusem. Logos jest słowem wieloznacznym. Może 
oznaczać „rozum”, lecz także „słowo”, „myśl” i „prawo”; pochodzi od czasownika λέγω (lego), 
znaczącego „liczyć”, a także „mówić” i „zbierać”, „łączyć”, „układać”. Stąd u Heraklita ci, którzy 
słuchają logosu „mają jeden wspólny świat” – są połączeni we wspólnym zrozumieniu. Dochodzą 
tu do głosu trzy znaczenia terminu „logos”  
– 1. logosu się słucha, bo jest on słowem,                                                                                                              
2. logos obdarza zrozumieniem, gdyż jest rozumem,                                                                                                    
3. logos łączy ludzi, bo oznacza „połączenie”.  
Sir James Hopwood Jeans – angielski fizyk, astronom i matematyk. 
Profesor uniwersytetu w Cambridge, prowadził badania w dziedzinie teorii 
kinetycznej gazów. Pisał prace teoretyczne na temat budowy wnętrza 
gwiazd. Stworzył przypływową teorię powstawania układu słonecznego 
(pod wpływem siły grawitacji obcej gwiazdy).                                                                

Kilka cytatów tego wybitnego naukowca: 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/category/argumenty-za-wiara/
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/tag/na-poczatku-bylo-slowo/


Strumień wiedzy zmierza coraz bardziej w kierunku rzeczywistości nie-
mechanicznej; Wszechświat zaczyna wyglądać bardziej jak wielka myśl, 
niż wielka maszyna. Umysł przestaje dłużej wyglądać jako przypadkowy 
intruz w świecie materii… powinniśmy raczej sławić go jako stwórcę i 

zarządcę królestwa materii [The Mysterious Universe (1930), page 137]. 

W wywiadzie opublikowanym w The Observer (London) Jeans został 
spytany o to czy wierzy, że życie na tej planecie jest rezultatem jakiegoś 
przypadku czy też zostało zaplanowane według większego schematu? 

Uczony odpowiedział: 

Przychylam się do teorii idealistycznej, która mówi, że świadomość jest 
czymś fundamentalnym, i że materialny kosmos pochodzi od niej, a nie 
odwrotnie… Mówiąc w skrócie wszechświat wydaje mi się być bliższy 
wielkiej myśli niż wielkiej maszynie. Wydaje mi się również, że każda 
indywidualna świadomość powinna być porównywana do komórki 

mózgowej w uniwersalnym umyśle. 

[Wszechświat to] skończony obraz, którego wymiarami są: pewna 
przestrzeń i pewien czas; protony i neutrony są natomiast smugami farby 
nadającymi kształty czaso-przestrzennemu płótnu. Podróżowanie w czasie 
wstecz tak daleko jak to możliwe, nie przenosi nas do stworzenia dzieła, 
lecz do jego krawędzi; stworzenie obrazu leży tak daleko poza nim 
samym, jak artysta jest poza ramą. Utrzymując taki właśnie pogląd, 
dyskusje dotyczące stworzenia wszechświata pod względem czasu i 
przestrzeni, przypominają próby odkrycia artysty i czynność malowania 

poprzez zbliżanie się do ramy.  

To zbliża nas bardzo do tych filozoficznych systemów, które postrzegają 
Wszechświat jako myśl w umyśle Boga, i w ten sposób dowodząc 
daremności dowodzenia, że to materia jest stwórcza, [a nie umysł] [The 

Universe Around Us, page 317]. 

Sir James Jeans żył w pierwszej połowie XX wieku i nie mógł jeszcze 
wiedzieć do jakich odkryć dojdzie nauka badając strukturę wszechświata 

w skali makro.  

Teraz jednak wiemy, że jak spojrzymy na kosmos z najdalszej 
perspektywy, to zobaczymy sieć, która to w sposób niezwykły przypomina 
ludzki układ nerwowy z jego komórkami mózgowymi i połączeniami. 
Przypadek?                                                                     
https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2015/09/27/argumenty-za-wiara63-struktura-wszechswiata-przypomina-gigantyczny-mozg/ 

 

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2015/09/27/argumenty-za-wiara63-struktura-wszechswiata-przypomina-gigantyczny-mozg/


    
https://dobrewiadomosci.net.pl/30502-kobieta-z-boliwii-buduje-setki-domow-dla-ubogich-uzywajac-plastikowych-butelek/ 
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Ten szpital w Teksasie ma niezwykłą 
bożonarodzeniową tradycję  
 

      

Pewien szpital w USA ma bardzo 

ciekawą tradycję dla 

noworodków w grudniu. 
https://dobrewiadomosci.net.pl/64697-ten-szpital-w-teksasie-ma-niezwykla-bozonarodzeniowa-tradycje/
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https://youtu.be/-96X9FNiAZY

 

    
https://dobrewiadomosci.net.pl/64289-pojawil-sie-zwiastun-nowej-ekranizacji-akademii-pana-kleksa/

 

https://youtu.be/-96X9FNiAZY
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https://dobrewiadomosci.net.pl/64289-pojawil-sie-zwiastun-nowej-ekranizacji-akademii-pana-kleksa/
https://dobrewiadomosci.net.pl/64289-pojawil-sie-zwiastun-nowej-ekranizacji-akademii-pana-kleksa/


 Grób Łazarza                                                                            

Św. Łazarz z Betanii – został wskrzeszony przez Chrystusa. Mieszkał na wschodnim stoku Góry 
Oliwnej w Betanii razem z siostrami: Marią i Martą. Łazarz – imię, od hebrajskiego imienia Eleazar 
(co można przetłumaczyć jako Ten, któremu Bóg pomaga). Jan Ewangelista umiejscawia cud 
po drugiej stronie Góry Oliwnej, patrząc z perspektywy Jerozolimy, do której Jezus zmierzał na 
święto Paschy. Łazarz z Betanii, przyjaciel Chrystusa, rozchorował się i umarł. Choroba nie zostaje 
nazwana. Nie zostają też określone czynniki, które mogły mieć wpływ na pogorszenie się stanu 
chorego. Jezus, na wieść o chorobie przyjaciela, nie zdecydował się na szybsze wyruszenie do 
Jerozolimy z miejsca, w którym się ukrywał. W końcu jednak Chrystus wyrusza, a na jego 
spotkanie wychodzi najpierw Marta, a potem, wezwana przez swą siostrę, Maria. Ciało Łazarza już 
od czterech dni spoczywało w pieczarze, której wejście zamknięto blokiem skalnym. Na swoją 
prośbę Chrystus został zaprowadzony do grobu. Nakazał odtoczenie kamienia i wezwał zmarłego 
po imieniu. Zmarły wyszedł obwinięty, z zasłoniętą twarzą. Ostatnie słowa perykopy to nakaz 
Jezusowy: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!.  To jedna z najbardziej znanych  opowieści, 
świadcząca o cudach dokonywanych przez Chrystusa.  

 Grób Łazarza   

Łazarz po powrocie do świata żywych został wypędzony z rodzinnej Betanii i przeniósł się na Cypr. Tu, według przekazów, został 
pierwszym biskupem Kitionu, obecnie to Larnaka oraz jej świętym patronem. I tu został pochowany.

 

 

 



Starożytne Kition 

Jedno z najważniejszych starożytnych miast-państw, gdzie znajduje się wiele pozostałości architektonicznych, które pochodzą z XIII w.  p.n.e. 

Kościół św. Łazarza w Larnace 

Prawosławna cerkiew, zbudowana w IX wieku, odrestaurowana w XVII wieku. Wg cypryjskiej tradycji budynek został wzniesiony na miejscu pochówku 
Łazarza, który przez wiele lat był biskupem Kition (dawna nazwa Larnaki) 



Grób świętego Łazarza odkryto w 890 roku i nad nim wzniesiono istniejący do dzisiaj kościół p.w. 
św. Łazarza: Agiou Lazarou. Wybudowano go w zamian za część relikwii  cesarza bizantyjskiego 
Leona VI Filozofa (866-912 ) zwanego też Mądrym. Część relikwii przeniesiona do Konstantynopola 
została tam zrabowana w 1204 roku i to podobno one przechowywane są obecnie w katedrze 
w Marsylii, we Francji. 

Kościół Agiou Lazarou (Agios Lazaros) stoi w Larnace w odległości około 300 m od wybrzeża 
Morza Śródziemnego i nadmorskiego fortu z 1625 r. zwanego Zamkiem, obecnie Muzeum 
Archeologicznego. Świątynię znajdującą się u zbiegu trzech ulic, z dwu stron otacza plac, dzięki 
czemu jest doskonale wyeksponowana i świetnie się ją fotografuje. W architekturze tej budowli 
widać wpływy zarówno Wschodu jak i Zachodu. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, 
że pod władzą osmańską przez dwa wieki, od końca XVI w. świątynia służyła zarówno katolikom 
jak i wyznawcom greckiego prawosławia. 

Potwierdzają to tablice w językach: łacińskim, greckim i francuskim umieszczone na ścianie 
w portyku pod arkadami zaczynającymi się koło wieży ? dzwonnicy dobudowanej w roku 1857 
i biegnącymi wzdłuż świątyni. Jest to budowla i miejsce wyjątkowe, jeden z najważniejszych 
obiektów sakralnych na Wyspie Afrodyty. Byłem w niej już kilka lat temu podczas pierwszego 
pobytu w Larnace i zrobiła ona na mnie ogromne wrażenie. Ponownie ostatnio, w kwietniu 2011 
roku i wiem, że przy każdej następnej okazji będę do niej wracać. 

Grób św. Łazarza znajduje się w krypcie bezpośrednio pod głównym ołtarzem, gdzie stoi również 
kilkanaście kamiennych sarkofagów, wśród których są także otwarte i puste. Schodzi się do niej 
po dosyć stromych schodach po prawej stronie ołtarza. Wnętrze świątyni oparte jest na czterech 
potężnych filarach, a ona cała nakryta dachem z trzema półkopułami. Zgodnie z kanonem 
kościołów wschodnich całą ścianę zajmuje ? od podłogi do stropu ? ogromny ikonostas rzeźbiony 
w drewnie i złocony, ze starymi ikonami. 

Są także ikony w innych miejscach świątyni,  wśród nich m.in.: duża i piękna Matki Bożej 
w srebrnej koszulce oraz wspaniałej starej snycerskiej roboty oprawie o rozmiarach ołtarza, 
św. Jerzego zabijającego smoka przepięknie wyklepana z pozłacanej blachy miedzianej i inne 
na filarach podtrzymujących strop. Jest licząca ponad trzy wieki, bogato rzeźbiona w drewnie 
ambona, takież ołtarzyki pod ikony szczególnie cenionych świętych, w tym patrona, oraz sprzęty 
cerkiewne. Wrażenie nie tylko na wiernych robią poczerniałe od starości i okopcone dymem świec 
wyższe części ścian, filarów i stropy. Obraz skąpo rozświetlający wnętrze wielki żyrandol.                                                                                                                   

 

Według starej tradycji wschodniej Łazarz po Zesłaniu Ducha Świętego udał się na Cypr i był tam 
biskupem. Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu świętego rodzeństwa z Betanii 
na wygnanie. Umieszczono ich na statku bez steru, który odepchnięto od brzegu.                                                              
Po wielu miesiącach tułaczki przybyli oni do Marsylii. https://www.krajoznawcy.info.pl/u-grobu-swietego-lazarza-6458 

 
 

We francuskich źródłach czytamy, że relikwie Marii Magdaleny, Marty oraz Łazarza sukcesywnie 
„odnajdywały się” na południu Francji, około XII lub XIII wieku.  

Jednakże w tych samych źródłach próżno nam szukać najdrobniejszej wzmianki o tym, kiedy 
i w jakich okolicznościach ich szczątki w ogóle zaginęły. W cypryjskiej Larnace, gdzie do dziś stoi 
cerkiew św. Łazarza, wzniesiona w IX wieku, w miejscu, dawnej świątyni zbudowanej wokół grobu 
Łazarza z Betanii, dla wszystkich absolutnie oczywistym jest fakt, że relikwie świętego - 
najprawdopodobniej razem ze szczątkami jego dwóch sióstr - wywieźli z Cypru Francuzi, którzy 
zawładnęli wyspą pod koniec XII wieku.  

Koło zaczyna się zamykać. https://www.opiekun.kalisz.pl/relikwie-marii-marty-ilazarza/ 

 

 

https://www.krajoznawcy.info.pl/u-grobu-swietego-lazarza-6458
https://www.opiekun.kalisz.pl/relikwie-marii-marty-ilazarza/


Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain, a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy 
zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była 
wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: 
"Nie płacz". Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy nieśli, stanęli - rzekł: "Młodzieńcze, 
tobie mówię, wstań". Zmarły wstał i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął 
strach; wielbili Boga i mówili: "Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud 
swój". I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie (Łk 7, 11-17). 

Nain - nie tyle miasteczko, co osada niewielka. Z daleka wygląda jak stado białych owiec, 
zsuwających się po zielonym, łagodnym wzgórzu. Mimo położenia na północnym zboczu skąpane 
w słońcu. Na piaszczystej drodze, gdzie padały łzy matki-wdowy i krzyki zawodzących płaczek, 
wydarzyło się spotkanie Życia ze śmiercią. Padają krótkie słowa. Był w nich okruch pociechy, ale 
przede wszystkim polecenie. Pierwsze - skierowane do matki brzmiało: Nie płacz. Drugie - do 
zmarłego: tobie mówię, wstań. I oto wobec wszystkich zgromadzonych śmierć oddaje swój łup. W 
miejsce bezgranicznego żalu zstępuje niewypowiedziana radość. Lęk, podziw, cześć ogarnęły 
otaczających umarłego, który staje się żywym. Ale na ile ten psychologiczny stan entuzjazmu 

przemienił się w doświadczenie duchowe, trwałe, konsekwentne? 

Z okien domów w Nain, z każdego podwórka, z drogi, zewsząd, widać górę Tabor. Całe 
miasteczko swoim urbanistycznym układem jest niejako zwrócone ku niej. Dlatego nie sposób 
rozważać cudu wskrzeszenia młodzieńca, nie widząc "wierzchołka góry przemienienia". Jezus 
niedaleko stąd, na owym Taborze "wszedł" z ziemi w wieczność, odsłaniając uczniom swój 
prawdziwy wizerunek - Bożego Syna. W Nain odbywa się wędrówka z wieczności na ziemię. 
Pokonuje ją chłopiec owinięty śmiertelnym całunem. Dwie drogi, dwie sytuacje, dwa światy. 

Odsłaniają moc Pana i jakże głębokie Jego więzy z człowiekiem. 

Ewangelie odnotowują trzy wskrzeszenia:  

córeczki Jaira,  

Łazarza  

i młodzieńca z Nain.  

Ten ostatni, przywołany raz jeszcze do życia na ziemi, usiadł i zaczął mówić. Mówić o czym? 
Gotowi bylibyśmy wtedy oczekiwać, aby zdał nam sprawę ze swej podróży na drugą stronę, zadać 
mu pytania: Co tam jest? Jak było? Co widział? Ani młodzieniec, ani Ewangelista nie zaspakajają 
naszej ciekawości. Może chłopakowi została odjęta pamięć o tym, co go spotkało, a co czeka 
każdego? Żadna z osób, które powróciły żywe z owego tunelu śmierci, nie odsłoniła tajemnicy 
tamtego świata. Życie człowieka "przed akuszerem i za karawaniarzem otwiera się na dwie 
tajemnice. Przed narodzeniem i po śmierci oba końce naszego istnienia zanurzają się w 
niewiadomym. Wieczność czy nicość, skąd pochodzimy. Wieczność czy nicość, w które z 
pewnością się zagłębiamy" (Vittorio Messori). 

Jeśli jednak wróciło tych troje, to znaczy, wróciło skądś. Po śmierci nie rozsypali się w nicość. 
Istnieli nadal. Byli w innej rzeczywistości. Nie powrócili z niebytu, ani nie przybiegli z kolejnej 
reinkarnacji. Oddała ich wieczność - milczenie nieskończonych przestrzeni - którą zawiaduje Bóg. 
Wieczność wypełniona bez kresu tym, który Sam jest wiecznością. Wieczność, która ogranie 
każdego z nas w chwili ostatniego tchnienia. Wtedy u bram tamtego świata spotkamy tego 
samego Jezusa, który zatrzymał się na drodze z Nain. On powie, jak do tamtego młodzieńca: tobie 
mówię wstań i podniesie cię z prochu. Czyń zatem wszystko co możliwe, aby mógł oddać cię 
wtedy... Ojcu. https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/3/10zwykly-3.html
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