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Termin: 25-27 listopada 2013 roku
Miejsce: Nałęczów, wygodne i przyjazne Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Energetyk”, 
                      ul. Paderewskiego 10

Prowadzący: Ks. Prof. Gabriele Nanni (diecezja Aquila, Włochy) – kanonista, teolog (demonologia),
                                 egzorcysta, wykładowca Lateranum, ekipa SFD

Biskupi Diecezjalni w ostatnim czasie zwrócili uwagę na pilną potrzebę usystematyzowania posługi egzorcystów 
i wypracowania dla niej dyrektorium. Cieszymy się, że trafnie wybraliśmy tematykę rekolekcji kapłańskich, na które 
zapraszamy Czcigodnych Kapłanów do Nałęczowa. Rekolekcje poprowadzi Ks. Prof. Gabriele Nanni, wykładowca 
prawa kanonicznego w Lateranum w Rzymie, specjalista w dziedzinie teologii i praktyki egzorcyzmów i posługi uwolnienia, 
który sam również jest egzorcystą.

Tematyka rekolekcji będzie się koncentrować wokół problemów duszpasterskich związanych z coraz częstszą potrzebą 
pomocy osobom dręczonym bądź zniewolonym duchowo oraz z potrzebą modlitwy o uwolnienie duchowe.  
Chcielibyśmy ustalić, jaki zakres kompetencji w tym wymiarze ma ksiądz niebędący egzorcystą. Celem rekolekcji będzie 
także określenie problemów duszpasterskich związanych z różnego rodzaju posługą charyzmatyczną, sprawowaną 
w wielu naszych parafiach, uporządkowanie pojęć i zasad zgodnie z nauczaniem Kościoła, np. Mszy św. i nabożeństw 
z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  sfd@kuria.lublin.pl

Kapłan 
w posłudze 

uzdrowienia 
i uwolnienia

Czego 
unikać, od 
czego nie 
uciekać

R e K o L e K C j e  K a P ł a ń s K i e

Konieczność walki duchowej przeciw szatanowi zamiast zmniejszyć się, wzrosła. (…) Scenariusz przepowiadany przez 
teologów, głoszących śmierć diabła, został zdecydowanie zakwestionowany bardziej przez tych, którzy szukając nowej wiary, 
otarli się o kulty demoniczne, niż przez wiernych katolików. Z drugiej zaś strony odpowiedź wiary w kręgach chrześcijańskich 
(…) odkryła na nowo w modlitwach o uwolnienie praktykowanych przez grupy charyzmatyczne możliwość skutecznej walki ze 
Złym. (…) Podstawową rzeczą jest formacja kapłanów, szczególnie proboszczów, odnośnie do teologii duchowości i specyfiki 
diabelskich ataków. Wierny może być zdezorientowany, jeśli prosząc o radę, spotyka się ze sceptycyzmem, wynikającym 
z nieznajomości zagadnień dotyczących duchowości 

(Gabriele Nanni, „Palec Boży i władza szatana. egzorcyzm”, 
Wyd. Księży Marianów, Warszawa 2007, s. 338-339). 
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„ducha 
czasu”

Czy warto ulegać  
intelektualnym 

modom?
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W jednej z WarszaWskich szkół grupka 
rodziców stanęła w zdecydowanej obronie 
halloween: Jest to święto jak każde inne, więc 
dlaczego nie świętować w szkole? Dlaczego 
dyrekcja nie zorganizuje odpowiednio czasu w ten 
dzień świąteczny? Skoro jest „święto papieskie”, 
to powinien być czas na święto duchów. Tak 
ma być sprawiedliwie. zrównanie wyznania od 
tysiąca lat dominującego w Polsce ze zwykłym 
happeningiem, obecnym u nas od niespełna 
20 lat, jest zdaniem niektórych przejawem 
sprawiedliwości. dla kogo halloween to święto? 
chyba nikt ze wspomnianych rodziców na 
poważnie nie kultywuje dziś wiary starożytnych 
celtów...

celtowie wierzyli, że w nocy z 31 października 
na 1 listopada na świat wychodzą duchy zmarłych, 
także tych złych, i szkodzą żywym. Ludzie 
ubierając się w dziwne, upiorne stroje, chcieli te 
duchy odstraszyć. reakcja prawidłowa – obrona 
przed złymi duchami.

Tymczasem zabawa z duchami i zmarłymi, 
jaką proponuje się na halloween, to raczej 
przywoływanie świata, którego nie znamy, i to 
jeszcze w formie banalizującej jego powagę. 

nieprawdą jest bowiem, że zmarli nie żyją. nic 
bardziej mylnego. zmarli to też żywi, dlatego 
należy im się szacunek. dodatkowa obecność 
duchów złych, demonów sprawę zasadniczo 
komplikuje. na ogół, jak uczą doświadczenia 
świętych i mistyków, to one podszywają się pod 
zmarłych.

W coraz bardziej popularnej metodzie 
psychoterapii wg hellingera, opartej na tzw. 
ustawieniach rodzinnych, chodzi o to, by problem 
życiowy konkretnej osoby rozwiązać poprzez 
teatralne i empatyczne przywołanie szerszego 
kontekstu rodzinnego z nieżyjącymi przodkami 
włącznie. Tzw. wiedzące pole, będące elementem 
ustawień, wchodzi w osobowość „reprezentanta”, 
odgrywającego rolę jakiegoś przodka. „Użycza” 
mu dziwnych emocji i kieruje jego zachowaniem, 
jak w transie czy hipnozie. a co znamienne, 
bezbłędnie odtwarza cechy tego przodka, 
o których „reprezentant” nie ma pojęcia, bo nie 
zna ani jego, ani nikogo z jego rodziny. kto tu tak 
naprawdę ustawia? a może podstawia?

zmarli
też żywi

Ks. Andrzej 
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warszawskiej
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Ks. dr hab. 
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Artur Winiarczyk
Redaktor  Naczelny

Szanowni Państwo, 
            „Miesięcznik Egzorcysta” ma nowego wydawcę, którym jest Wydawnictwo MONUMEN. 
Uczestniczyliśmy w pracach zmierzających do powołania Miesięcznika i współpracowaliśmy  
przy tworzeniu  jego pierwszych czternastu edycji. Uznaliśmy, że usamodzielnienie Miesięcznika  
i stworzenie dla niego odrębnej struktury wydawniczej dobrze posłuży jego dalszemu rozwojowi  
i celom, jakie pragnie osiągać.
              Z nadzieją myślimy o dalszej działalności Miesięcznika i cieszymy się, że wraz z jego Radą 
Programową, Redakcją, Autorami i Czytelnikami będziemy mogli współtworzyć to ważne i jedyne  
w swoim rodzaju przedsięwzięcie.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Błochowiak

Prezes Zarządu Wydawnictwa MONUMEN
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