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10 września 2019 r., w naszym kościele parafialnym odbędzie się 
Doba Eucharystyczna. W tym roku będzie ona trwała od godz. 700 do 
2400. Po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18 rozpoczniemy 
uwielbienie Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 
Naszej modlitwie będzie przewodniczyć zespół Matula. Zakończy się 
ona wspólnym Apelem Jasnogórskim. Już dziś wszystkich bardzo 
serdecznie zapraszamy.  
 
 

 

Niezwykła, poetycka rozmowa 
ojca Leona Knabita z księdzem 
Janem Twardowskim. 
 
Na to niezwykłe spotkanie 
zapraszamy 19 września 2019r. 
(czwartek), o godz. 18.30 (po 
Mszy św.) do naszego kościoła 
parafialnego. 
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Na scenie dochodzi do niezwykłego spotkania dwóch wybitnych 
duszpasterzy, tak bardzo inspirujących kolejne pokolenia. Ksiądz 
Twardowski rozmawia z nami swoją poezją, a głosu użycza mu 
ojciec Leon. Ten oryginalny, sceniczny dialog prowadzi Agata 
Bernadt, dopełniając go wierszem śpiewanym. Kapitalne wspólne 
wyczucie i zrozumienie nie tylko sensu poetyckiego języka autora, 
ale także warsztatowych subtelności wierszy pełnych paradoksu, 
głęboka, a zarazem pełna humoru refleksja ojca Knabita, dowcip 
księdza Twardowskiego, trafna interpretacja muzyczna – zapewniają 
nie tylko wrażenia artystyczne, ale szczególny rodzaj wzruszenia... 
 
 
 Nie jest obojętne to co nosimy na swoim ciele. Symbole, jako 
umowne znaki rozpoznawcze, mogą mieć różne znaczenia, między 
innymi wyrażają rzeczywistość duchową. 

„Magiczne” przedmioty 
 Coraz częściej spotkamy się w codziennym życiu z tzw. „usługami 
magicznymi”. Mają one najczęściej zapewnić nam powodzenie, 
uchronić przed różnymi formami zła, czy zapewnić życiowy sukces. 
Zdarza się, że stajemy się posiadaczami przeróżnych przedmiotów, 
jak to wskazują sprzedający lub wręczający bezpłatnie, których nie 
kupienie lub nie przyjęcie grozi ciężkimi konsekwencjami a nabycie 
w „magiczny” sposób uchroni przed wszelkimi formami zła oraz 
niekorzystnymi zdarzeniami. 
Wśród takich „magicznych” przedmiotów możemy wyróżnić kilka 
grup, takich jak: 
Talizmany - najbardziej wyrafinowany produkt magii; jest on 
wytwarzany przez maga dla zaspokojenia konkretnej potrzeby; 
poprzez jego posiadanie możemy coś osiągnąć. 
Amulety - kawałki różnych substancji naturalnych, takich jak: skała, 
kość, drewno, muszla, kamień szlachetny; najczęściej mają na 
zadanie chronić przez niechcianymi zdarzeniami. 

CZY WIESZ CO NOSISZ? 
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Fetysze – rzeczy wytwarzane przez człowieka z surowców 
naturalnych, np. ususzone fragmenty roślin lub popiół ze spalonych 
kości, które mają dawać ludziom ich przychylność. 
Talizman a medalik 
 No tak - mógłby ktoś wyrazić wątpliwość - ale katolicy noszą także 
krzyżyki, medaliki itp. Czy to nie odmiana talizmanów? 
 Stanowczo nie. Otóż talizman, czy amulet mają rzekomo działać 
same, konieczne jest ich stałe noszenie przy sobie. Natomiast 
przedmioty religijne, które nosimy są wyrazem naszej wiary. W 
trakcie gdy prosimy z ich pomocą [świętych - przyp. autora], aby Pan 
pobłogosławił te przedmioty, nie zapominajmy, że Pan oczekuje od 
nas przede wszystkim konsekwentnego świadectwa życia". Zatem 
krzyżyk czy medalik, które nosimy, są wyrazem naszej wiary i mają 
być znakiem naszego pragnienia życia zgodnego z Ewangelią, 
świadectwem. Niech nasze życie potwierdza prawdę wyrażoną przez 
krzyż czy medalik, prawdę, że naszym Panem jest Jezus Chrystus, 
wczoraj, dziś, ten sam również na wieki (por. Hbr 13,5). Istotne jest 
źródło mocy. W medaliku płynie ono z wiary w Boga, natomiast za 
talizmanami stoi moc demonów. I to jest zasadnicza różnica.  
 Wiele osób, wśród nich szczególnie ludzie młodzi, nosi różne 
symboliczne emblematy np. zawieszone na szyi, wytatuowane na 
ciele, przypięte do plecaka, kurtki, czy umieszczone w innych 
miejscach garderoby. Niestety często nie zdają sobie sprawy z treści, 
jaką te symbole w sobie zawierają. Bywa, że są to emblematy, które 
nie tylko są sprzeczne z nauką Chrystusa i Jego Kościoła, ale wprost 
zwracają się przeciwko Chrystusowi. Smutne jest to tym bardziej, że 
noszą je także chrześcijanie. 
 Niektóre symbole były wykorzystywane w sztuce chrześcijańskiej, 
później niestety zostały przejęte przez grupy okultystyczne. 
W kolejnych numerach omówimy kilka dość powszechnie 
używanych symboli okultystycznych lub związanych z innymi 
religiami pogańskimi.  
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