
197Wiara jako zobowi¹zanie

Ks. Karol Starczewski � Kielce � Lublin

BIBLIJNE PODSTAWY LITURGII EGZORCYZMÓW

W ODNOWIONYM RYTUALE RZYMSKIM

Przez prawie 400 lat w Ko�ciele rzymskokatolickim sprawuj¹c liturgiê
egzorcyzmów1, pos³ugiwano siê formularzem Rytua³u Rzymskiego z 1614 r.
W 1999 r. wprowadzono nowy obrzêd zatytu³owany Egzorcyzmy i inne
modlitwy b³agalne2, który jest owocem reformy liturgicznej II Soboru Waty-
kañskiego3. Zosta³ on zatwierdzony przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 1 pa�-
dziernika 1998 r. Drukiem ukaza³ siê na mocy dekretu Kongregacji Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 22 listopada 1998 r., a polski jego
przek³ad zatwierdzono 16 listopada 1999 r.4

Przedmiotem artyku³u bêdzie ukazanie biblijnych podstaw liturgii egzor-
cyzmów w odnowionym Rytuale Rzymskim. Aby jednak by³o to mo¿liwe,
zostan¹ najpierw przedstawione argumenty ze Starego i Nowego Testamentu
przemawiaj¹ce za istnieniem obrzêdów, maj¹cych na celu uwolnienie czy wy-
zwolenie cz³owieka spod wp³ywu z³ych duchów.
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1 Egzorcyzm (gr. eksorkizein) nale¿y rozumieæ jako �obrzêd liturgiczny maj¹cy
na celu wyjêcie cz³owieka lub rzeczy spod wp³ywu szatana�. W. G³owa, Egzorcyzm,
w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin, 1983, s. 735. Akt ten dokonywany jest, gdy
�Ko�ció³ publicznie i na mocy swojej w³adzy prosi w Imiê Jezusa Chrystusa, by jaka�
osoba lub przedmiot by³y strze¿one od napa�ci Z³ego i uwolnione od jego panowania�.
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, Poznañ 2002, nr 1673.

2 Rytua³ Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy b³agalne (dalej: EMB), Katowice
2007.

3 W Konstytucji o liturgii ojcowie Vaticanum II polecili opracowanie i w miarê
potrzeby dodanie nowych sakramentaliów. Zob. Konstytucja o liturgii �wiêtej Sacro-
sanctum Concilium, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Po-
znañ 2002, nr 79.

4 Por. EMB, s. 5�8.
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1. Modlitwy egzorcystyczne w Starym Testamencie

W Starym Testamencie w odniesieniu do walki z duchami nieczystymi
trzeba wyró¿niæ dwa okresy: przed niewol¹ babiloñsk¹ i czas powygnanio-
wy5. Ksiêgi z pierwszego okresu niewiele mówi¹ o z³ych duchach. Po niewoli
babiloñskiej mo¿na ju¿ zauwa¿yæ podzia³ na �wiat anielski i diabelski6. Jed-
nak¿e w tym punkcie uwaga zwrócona zostanie tylko na wydarzenia, które
mog¹ �wiadczyæ o praktykach podobnych do wspó³czesnych egzorcyzmów.
Nie bêd¹ natomiast opisywane �wiadectwa Biblii na temat istnienia oso-
bowego Z³a.

W Pismach Starego Testamentu nie znajdziemy egzorcyzmów w �cis³ym
tego s³owa znaczeniu7, gdy¿ w czasach Starego Przymierza wszelkie praktyki,
które mog³yby sprawiaæ wra¿enie magii, by³y zabronione8. Stosowano je jed-
nak w przypadkach uzdrawiania z chorób, które nosi³y w sobie przes³anki
opêtania, jak równie¿ przy zaklinaniu duchów zmar³ych, o czym �wiadcz¹: opo-
wiadanie o królu Saulu, który przychodzi do wró¿ki z Endor (1 Sm 28,7-25),
praktyki Manassesa wzbudzaj¹ce gniew Boga (2 Krl 21,6) czy te¿ dzia³ania
ludu wzmiankowane przez proroka Izajasza (Iz 8,19). Stosowano tak¿e ró¿ne
formu³y i obrzêdy egzorcystyczne, które zwi¹zane by³y ze �wiêt¹ wojn¹ (na-
maszczenie tarczy olejem, o którym mowa jest w 1 Sm 1,21 i Iz 21,5), b³ogo-
s³awieñstwami przez gest na³o¿enia r¹k (Rdz 48,13-20) oraz przekleñstwami
za wystêpki (Pwt 28,15-68), po�wiêceniem (Lb 8,11), uzdrawianiem
z chorób lub obrzêdami maj¹cymi na celu rytualne oczyszczenie, jak obmycie
trêdowatego w Jordanie (2 Krl 5,10.14), obmycie z nieczysto�ci seksualnych
(Lb 15), usuniêcie nieczysto�ci po dotkniêciu zmar³ego (Lb 19)9.

Ponadto �ladów czynno�ci egzorcystycznych mo¿na upatrywaæ np.
w czasie zwyciêstwa Gedeona nad Madianitami, gdzie dêto w rogi, t³uczono
dzbany i u¿ywano pochodni (Sdz 7,16-25), w nak³adaniu r¹k przy wyznaczaniu
przywództwa (Lb 27,18-23; Pwt 34,9), w ochronie przed demonem �mierci
(Wj 12,21-23), w dzia³aniach Eliasza (1 Krl 17,21) i Elizeusza (2 Krl 4,34)
przy wskrzeszaniu zmar³ych10 czy przy uzdrawianiu wody przez proroka
Elizeusza za pomoc¹ soli (2 Krl 2,21-22).

5 Por. J. Ziêba, Egzorcy�ci. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo, Kraków
2012, s. 40�42.

6 P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, Olsztyn 2008, s. 24.
7 Por. J. Ziêba, Egzorcy�ci. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo, dz. cyt.,

s. 43.
8 J. Królikowski, Z historii egzorcyzmów w Ko�ciele, w: Wyklinam ciê i wypê-

dzam. Podstawy teologii i praktyki egzorcyzmów, red. J. Królikowski, Kraków 2003,
s. 59.

9 Por. P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 24�25.
10 Por. tam¿e, s. 25.
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Formu³y, które mo¿emy traktowaæ jako egzorcyzmy, odnajdujemy rów-
nie¿ w Ksiêdze Psalmów. S¹ to pro�by o ochronê przed przeciwnikami (Ps 3),
s³owa z³orzeczeñ �wystêpnym� i �g³osicielom k³amstwa� z Psalmu 58 (7-10)
czy Ps 91, który mówi o Bo¿ej opiece i ochronie przed niebezpieczeñstwami11.

W okresie powygnaniowym zanik³a obawa przed praktykami antydemo-
nicznymi. Przyk³adem ilustruj¹cym to zjawisko jest Ksiêga Tobiasza, w której
m³ody Tobiasz, za namow¹ Archanio³a Rafa³a, spala w¹trobê i serce ryby,
co powoduje wypêdzenie demona Asmodeusza (Tb 8,1-4). Równie¿ w 1 Sm
16,14-23 odnajdujemy praktykê egzorcyzmowania: Dawid poprzez grê na
cytrze odpêdza od Saula z³ego ducha12.

Choæ w Pismach Starego Testamentu nie znajdujemy wprost rytua³ów
egzorcyzmów w postaci s³ów czy znaków materialnych, to jednak odnajduje-
my w nich takie same, b¹d� podobne dzia³ania, które s¹ praktykowane przez
egzorcystów równie¿ i naszych czasów. Zaliczyæ do nich mo¿emy na³o¿enie
r¹k, namaszczenie olejem, obmycie (pokropienie) wod¹ �wiêcon¹, dym kadzi-
d³a, recytacjê psalmów, modlitwê b³agaln¹ czy kap³añskie b³ogos³awieñstwo13.
St¹d te¿ wnioskujemy, ¿e Stary Testament zawiera w sobie ryty �ci�le zwi¹za-
ne z praktyk¹ wypêdzania z³ych duchów.

2. Egzorcyzmy w Nowym Testamencie dokonywane
przez Jezusa

W Nowym Testamencie znajdujemy wiele informacji o istnieniu duchów
nieczystych, niemniej wzmianki dotycz¹ce egzorcyzmów mo¿emy znale�æ
jedynie w Ewangeliach synoptycznych i Dziejach Apostolskich. Ewangeli�ci
nie odró¿niali dok³adnie choroby od opêtania, poniewa¿ w Biblii wszelkie z³o,
grzech albo choroby, przypisywano dzia³aniu z³ego ducha. Jednak¿e choroba
i opêtanie by³y traktowane jako zjawiska odrêbne. Przyk³adem tego s¹ frag-
menty Ewangelii, gdzie mowa jest o tym, i¿ do Jezusa przynoszono �chorych
i opêtanych� (Mk 1,32; 3,10-11; 6,13; £k 6,18-19; 7,21; 13,32)14. Jak zatem
mo¿na by³o odró¿niæ jedno od drugiego? W trakcie choroby demony wp³ywa³y
na cz³owieka z zewn¹trz, natomiast przy opêtaniu dzia³a³y wewn¹trz, przeby-
waj¹c w jego ciele15.

11 Por. tam¿e, s. 26.
12 Por. J. Ziêba, Egzorcy�ci. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo, dz. cyt.,

s. 42�43.
13 Por. P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 33.
14 Por. J. Czerski, Egzorcyzmy w Pi�mie �wiêtym, w: Egzorcyzmy w tradycji

i ¿yciu Ko�cio³a, red. A. ̄ ¹d³o, Katowice 2007, s. 14�15.
15 Por. M. Rosik, Jezus i Jego misja. W krêgu orêdzia Ewangelii synoptycznych,

Kielce 2003, s. 184.
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Egzorcyzmów w Ewangeliach dokonuje przede wszystkim Jezus Chry-
stus i s¹ one zwi¹zane z przychodz¹cym i urzeczywistniaj¹cym siê królestwem
Bo¿ym (por. Mt 12,28). Staj¹ siê one trwa³ym elementem Jego zbawczej mi-
sji16. Tu¿ przed pocz¹tkiem publicznej dzia³alno�ci, w czasie kuszenia na pusty-
ni (Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; £k 4,1-13) Jezus jawi siê nam ju¿ jako ten, który
potrafi pokonaæ demony. Najwiêkszym jednak zwyciêstwem nad szatanem
jest mêka, �mieræ i zmartwychwstanie Chrystusa, w którym to misterium do-
konuje siê klêska z³ych duchów, a owoce p³yn¹ce z tajemnicy paschalnej staj¹
siê nieustannym �ród³em uwalniania stworzenia od wp³ywów demonicznych
(por. Ap 12,10-11).

Miêdzy kuszeniem na pustyni a �mierci¹ i zmartwychwstaniem Jezusa
ewangeli�ci wielokrotnie opisuj¹ egzorcyzmy dokonywane przez Mistrza
z Nazaretu. Mowa jest tu o opêtanym z Kafarnaum (Mk 1,21-28; £k 4,31-37),
opêtanym ch³opcu epileptyku (Mt 17,14-21; Mk 9,14-29; £k 9,37-43), dziew-
czynce kananejskiej (Mt 15,21-28; Mk 7,24-30), opêtanym Gerazeñczyku (Mt
8,28-34; Mk 5,1-20; £k 8,26-39), opêtanym niemowie (Mt 9, 32-34; 12,22),
opêtanym niewidomym i niemym (Mt 12,22-29; Mk 3,22-27; £k 11,14-22),
kobiecie, która od osiemnastu lat mia³a ducha niemocy (£k 13,13), o córce
Syrofenicjanki (Mt 15,21-28; Mk 7,24-30)17. Wynika z tego jasno, i¿ pos³uga
uwalniania od z³ych duchów, by³a bardzo istotna w dzia³alno�ci Jezusa Chry-
stusa, choæ b³êdem by³oby s¹dziæ, i¿ najwa¿niejsz¹. Jezus przyszed³ na �wiat,
by g³osiæ Królestwo Bo¿e, a wyrzucanie demonów, którego dokonywa³ s³o-
wem (Mt 8,16) i palcem Bo¿ym (£k 11,20), sta³o siê jednym z elementów
ukazywania potêgi Boga.

Oprócz wy¿ej wymienionych, szczegó³owo opisanych w Ewangeliach
przypadkach wypêdzania duchów nieczystych, nale¿y uwzglêdniæ równie¿ i te,
o których synoptycy tylko wspominaj¹: wypêdzenie siedmiu z³ych duchów
z Marii Magdaleny (£k 8,2; Mk 16,9), uwolnienie wielu opêtanych (Mk 1,32-
34; Mk 1,39; Mt 8,16; 3,10-11; 6,13; £k 4,40-41; £k 6,18-19; 7,21; 13,32), czy
s³owa Jezusa skierowane do faryzeuszów i uczonych w Pi�mie (Mt 12,22-29;
Mk 3,22-27), innych ludzi (£k 11,18-20) i do Heroda (£k 13,32)18. W Ewangelii
wg �w. Jana nie ma opisanego ¿adnego egzorcyzmu, jednak¿e misja Jezusa
ukazana jest jako bezpo�rednia konfrontacja ze Z³ym, w której Syn Bo¿y
objawia siê po to, by zniszczyæ dzie³a diab³a (por. 1 J 3,8)19.

Wa¿nym podkre�lenia wydaje siê byæ schemat, w jaki dokonuje siê egzor-
cyzm sprawowany przez Jezusa. Za przyk³ad we�my Ewangeliê wg �w.
Marka (1,23-28): demony reaguj¹ na widok Chrystusa, próbuj¹ siê broniæ czy

16 Por. S. Harêzga, Jezus � egzorcysta, �Pastores�, 51 (1) 2012, s. 10.
17 Por. F. MacNutt, Uwalnianie od z³ych duchów. Zapis do�wiadczenia, Kraków

2012, s. 52.
18 Por. R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczywisto�æ?, Warszawa 1997, s. 29�30.
19 F. MacNutt, Uwalnianie od z³ych duchów. Zapis do�wiadczenia, dz. cyt., s. 54.
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wchodziæ z Nim w dialog. Jezus rozkazuje im milczeæ i wyj�æ z osoby opêtanej.
Demony musz¹ Mu byæ pos³uszne � wychodz¹, targaj¹c cz³owiekiem i g³o�no
krzycz¹c, po czym nastêpuje wyzwolenie osoby i reakcja zadziwionego
t³umu20. Na podobne zachowania demonów wskazuj¹ równie¿ wspó³cze�ni
egzorcy�ci21.

Skoro chorobom i opêtaniom ¯ydzi przypisywali to samo demoniczne
�ród³o, watro wspomnieæ tak¿e o symbolicznych gestach, które towarzyszy³y
uzdrowieniu czy uwolnieniu spod dzia³ania duchów nieczystych. Jezus wy-
zwalaj¹c ludzi od ich wp³ywu, stosowa³ ró¿ne gesty: na³o¿enie r¹k, np. przy
uzdrowieniu kobiety w szabat (£k 13,13), dotkniêcie �lin¹ jêzyka i w³o¿enie do
uszu palców przy uzdrowieniu g³uchoniemego (Mk 7,31-37), na³o¿enie niewi-
domemu na oczy b³ota ze �liny i nakaz obmycia w Siloam (J 9,6-7). Równie¿
dotkniêcie siê Jezusa powodowa³o uzdrowienie � tak by³o w przypadku ko-
biety cierpi¹cej na up³yw krwi (Mk 5,25-34). Czasem Jezus pyta³ demona
o imiê (£k 8,30), co podkre�la³o Jego przewagê nad nim22. Zaleca³ ponadto
modlitwê i post w szczególnych rodzajach opêtania (Mk 9,14-29), a w mo-
dlitwie Ojcze nasz wskaza³ na Tego, który nas zachowuje od wszelkiego z³a
(Mt 6,13). Egzorcyzmy dokonywane przez Jezusa odbywa³y siê moc¹ Jego
Imienia, przez s³owo i dotyk.

3. Egzorcyzmy w Nowym Testamencie dokonywane
przez uczniów Jezusa

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e Jezus formowa³ swoich aposto³ów i przygoto-
wywa³ ich do szczególnej misji g³oszenia Dobrej Nowiny, która mia³a siê
przejawiaæ tak¿e poprzez wypêdzanie z³ych duchów. Dlatego te¿ Mistrz
z Nazaretu przekaza³ im m.in. w³adzê nad demonami (Mt 10,1.8; Mk 3,14-15;
£k 9,1). W³adzy tej udzieli³ równie¿ innym siedemdziesiêciu dwóm uczniom
(£k 10,1.17), którzy skutecznie w Imiê Jezusa wypêdzali duchy nieczyste.

Egzorcyzmy sprawowane przez uczniów Jezusa i opisane w Ewangeliach
nie zawsze przynosi³y zamierzony efekt23. Tak by³o w przypadku epileptyka,
który mia³ w sobie ducha niemego i g³uchego (Mk 9,14-29) i którego to ducha

20 Por. P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 34�35.
21 Zob. F. D. Goodman, Egzorcyzmy Anneliese Michel, Gdañsk 2005; G. Amorth,

Wyznania egzorcysty, Czêstochowa 2007; G. Amorth, Nowe wyznania egzorcysty,
Czêstochowa 2008; G. Amorth, �wiadectwo egzorcysty, Kraków 2008; H. Dominiczak,
Strze¿ siê cz³owieku szatana, Marki 2008; Beginus, Moja droga do egzorcyzmów,
Kraków 2010.

22 Por. M. Rosik, Jezus i Jego misja. W krêgu orêdzia Ewangelii synoptycznych,
dz. cyt., s. 187; P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 38.

23 Por. P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 40.
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wyrzuci³ dopiero Jezus. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy by³ fakt, ¿e pewien rodzaj
z³ych duchów mo¿na wyrzuciæ tylko modlitw¹ i postem (Mk 9,29). Jednak
przy tym egzorcyzmie Jezus zwraca te¿ uwagê na potrzebê wiary (Mk 9,19.23).
Istotnym jest tak¿e, by wspomnieæ o cz³owieku, który nie by³ uczniem Jezusa,
a który w Jego Imiê wyrzuca³ z³e duchy (Mk 9,38-39; £k 9,49-50). Wydarze-
nie to ma znaczenie w kontek�cie egzorcyzmów wspó³czesnych, gdzie tylko
kap³an wyznaczony przez biskupa mo¿e sprawowaæ tê modlitwê24.

W ostatnim rozdziale Ewangelii wg �w. Marka, kiedy Jezus daje swym ucz-
niom nakaz g³oszenia Ewangelii, mówi równie¿ o tych, którzy uwierz¹ i przez to
w Imiê Jego z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ (Mk 16,17). A zatem nie tylko aposto-
³owie, ale tak¿e i ci, którzy bêd¹ wierzyæ w Imiê Jezusa, stan¹ siê egzorcystami.

W Dziejach Apostolskich, po zes³aniu Ducha �wiêtego, uczniowie Pana
zaczynaj¹ pe³niæ powierzon¹ im misjê. Do aposto³ów znoszono chorych
i drêczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia
(Dz 5,16); Filip w Samarii dokonuje czynów, po których duchy nieczyste wy-
chodzi³y z krzykiem (Dz 8,7); Pawe³ rozkazuj¹c w Imiê Jezusa Chrystusa,
uwalnia opêtan¹ kobietê (Dz 16,16-18). Chusty i przepaski z cia³a Paw³a, które
k³adziono na chorych, stawa³y siê przyczynkiem do ustêpowania chorób i wy-
chodzenia z³ych duchów (por. Dz 19,11-12).

Dzieje Apostolskie wspominaj¹ równie¿ o wêdrownych egzorcystach ¿y-
dowskich, którzy próbowali wzywaæ imienia Pana Jezusa nad opêtanymi
przez z³ego ducha (Dz 19,13-17). Jednak ich egzorcyzm nie przyniós³ oczeki-
wanych rezultatów, gdy¿ traktowali go oni jako rodzaj magii. Tymczasem, �
o czym przypomina �w. £ukasz � aby wyrzuciæ z³ego ducha, potrzebna jest,
oprócz wezwania Imienia Jezus, wiara w Zbawiciela25.

Dzieje Apostolskie wskazuj¹ ponadto na walkê ze z³ym duchem, ukrywa-
j¹cym siê pod przykrywk¹ magii. Mowa tu o Szymonie Czarnoksiê¿niku, cz³o-
wieku podziwianym w �rodowisku, w którym Filip g³osi³ Ewangeliê26. Chcia³
on kupiæ w³adzê udzielania Ducha �wiêtego (Dz 8,13-24). Mowa równie¿
o magu Elimasie, chc¹cym odwie�æ prokonsula Sergiusza od wiary (Dz 13,
4-12). Warto wspomnieæ tak¿e o paleniu ksi¹g przez tych, którzy przyjêli
wiarê w Chrystusa, a wcze�niej uprawiali magiê27.

24 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks
Prawa Kanonicznego, Poznañ 1984, (dalej KPK), s. 469. �Nikt nie mo¿e dokonywaæ
zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opêtanymi, je�li nie otrzyma³ od ordynariusza
miejsca specjalnego i wyra�nego zezwolenia� (KPK 1172 §1). �Takiego zezwolenia or-
dynariusz miejsca mo¿e udzieliæ tylko prezbiterowi odznaczaj¹cemu siê pobo¿no�ci¹,
wiedz¹, roztropno�ci¹ i nieskazitelno�ci¹ ¿ycia� (KPK 1172 § 2).

25 Por. P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 40�41.
26 Por. R. Pindel, Magia czy Ewangelia? Konfrontacja g³osicieli Ewangelii

ze �wiatem magicznym w ujêciu Dziejów Apostolskich, Kraków 2003, s. 284.
27 Por. R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczywisto�æ?, dz. cyt., s. 32.
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W Listach Paw³owych nie ma wzmianek o egzorcyzmach, ale uwidacznia
siê w nich postawa Paw³a, który potêpia czary i uprawianie ba³wochwalstwa
(Ga 5,20), troszczy siê o czysto�æ wiary, przestrzegaj¹c przed kultem duchów
nieczystych (por. 1 Kor 10,20-21)28 czy ostrzegaj¹c przed duchami zwodni-
czymi i naukami demonów (por. 1 Tm 4,1). Pawe³ przypomina te¿ o walce
z szatanem, któr¹ tocz¹ wierz¹cy w Chrystusa (por. Ef 6,10-20).

Spo�ród innych aposto³ów �w. Piotr zachêca do czuwania, gdy¿ przeciw-
nik, diabe³, jak lew rycz¹cy kr¹¿y szukaj¹c kogo po¿reæ (por. 1 P 5,8),
a �w. Jakub nawo³uje do przeciwstawiania siê diab³u (por. Jk 4,7). Z kolei
�w. Jan w Apokalipsie pisze o walce z tymi, którzy czcz¹ demony (por. Ap
9,20) oraz ze s³u¿¹cymi Smokowi i Bestii (por. Ap 16,13nn)29.

Egzorcyzmy praktykowane przez uczniów Mistrza z Nazaretu dokony-
wane by³y w Imiê Jezusa, w odró¿nieniu od tych sprawowanych przez Chry-
stusa, który wypêdza³ z³e duchu moc¹ w³asnego autorytetu. Mia³y one jednak
podobny przebieg do tych opisanych w Ewangelii (por. Mk 1,23-28 i Dz 16,
16-18) i by³y jednym z najbardziej istotnych argumentów ewangelizacyjnych30.

Po ukazaniu biblijnych podstaw modlitwy o charakterze egzorcystycznym
b¹d� samych egzorcyzmów, zostanie teraz przedstawiony i omówiony w dwóch
czê�ciach odnowiony Rytua³ Rzymski. W pierwszej czê�ci opisana bêdzie struk-
tura Rytua³u, w drugiej za� szczegó³owo wykazane zostan¹ biblijne w¹tki
Obrzêdu egzorcyzmu wiêkszego.

4. Struktura odnowionego Rytua³u Rzymskiego

Na pocz¹tku odnowionej ksiêgi Egzorcyzmów i innym modlitw b³agal-
nych znajduje siê dekret zatwierdzaj¹cy polski przek³ad Rytua³u Rzymskiego
oraz dekret Kongregacji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów og³aszaj¹cy
odnowione Egzorcyzmy i inne modlitwy b³agalne. Nastêpnie umieszczono
Wstêp, Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, Rozdzia³ I � obejmuj¹cy
obrzêdy egzorcyzmu wiêkszego, Rozdzia³ II � zawieraj¹cy teksty, które mog¹
byæ stosowane wed³ug uznania, oraz Dodatki.

We Wstêpie do Rytua³u Rzymskiego z 1999 r. uchwycono g³ówne my�li
Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego mówi¹ce dobrych anio³ach, pe³ni¹cych
plan Bo¿y i o demonach sprzeciwiaj¹cych siê Bogu, chc¹cych zniszczyæ cz³o-
wieka. Nastêpnie, opieraj¹c siê na Pi�mie �wiêtym, przytoczono szereg okre�leñ
z³ego ducha, po czym przypomniano o zwyciêstwie Jezusa nad szatanem oraz
o modlitwie Ko�cio³a maj¹cej chroniæ ludzi przed zasadzkami diab³a31.

28 Tam¿e.
29 Por. P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 40.
30 Por. J. Królikowski, Z historii egzorcyzmów w Ko�ciele, dz. cyt., s. 63.
31 Por. EMB, s. 9�10.
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Wprowadzenie teologiczne i pastoralne zosta³o podzielone na sze�æ
czê�ci, których okre�lenia �oddaj¹ wiarê i naukê Ko�cio³a na temat egzorcy-
zmów�32. S¹ to nastêpuj¹ce tytu³y33:

I. Zwyciêstwo Chrystusa i w³adza Ko�cio³a nad z³ymi duchami: dzie³o
stworzenia (1�2), upadek anio³ów (1) i cz³owieka (2), pos³anie przez Boga
Ojca na �wiat Jezusa (3) i tajemnica Jego zwyciêstwa (4�5), w³adza udzielona
uczniom (6) i Ko�cio³owi (7);

II. Egzorcyzmy w u�wiêcaj¹cej pos³udze Ko�cio³a: cel i charakter drogi
chrze�cijañskiego wtajemniczenia w kontek�cie walki duchowej z diab³em (8),
potrzeba czujno�ci wiernych odrodzonych w Chrystusie (9), tajemnica Bo¿ego
dopustu udrêczenia i opêtania przez diab³a oraz pomoc Ko�cio³a (10), egzorcyzm
uroczysty jako forma pomocy (11), dzia³ania Ko�cio³a w Imieniu Boga (12);

III. Szafarz egzorcyzmu wiêkszego i warunki sprawowania: warunki
pos³ugi egzorcysty (13), ostro¿no�æ i roztropno�æ w pos³udze egzorcysty
(14�18), objawy opêtania (16), konsultacje ze specjalistami (17), pobo¿no�æ
i dyskrecja liturgii egzorcyzmu (19);

IV. Obrzêdy egzorcyzmu: formu³y, gesty i ryty (20), pokropienie wod¹
(21), modlitwa litanijna (22), recytacja psalmu/psalmów (23), czytanie Ewan-
gelii (24), na³o¿enie r¹k na drêczonego i mo¿liwo�æ tchniêcia w jego twarz
(25), wyznanie wiary lub wyrzeczenie siê szatana i odnowienie chrzcielnego
wyznania wiary oraz Modlitwa Pañska (26), ukazanie wizerunku krzy¿a (27),
formu³a b³agalna i rozkazuj¹ca (28), mo¿liwo�æ powtórzenia czynno�ci (29),
obrzêdy zakoñczenia (30);

V. Okoliczno�ci i akomodacje: zwrócenie uwagi na modlitwê i post (31),
¿ycie modlitw¹ przez drêczonego i jego bliskich (32), miejsce sprawowania
egzorcyzmu (33), dostosowanie formu³ i modlitw do potrzeby ka¿dej osoby,
przy uwzglêdnieniu stanu drêczonego, pamiêci, i¿ w tej osobie uobecnia siê
Ko�ció³, jak równie¿ dbanie, by osoba drêczona by³a podczas egzorcyzmu
w miarê mo¿liwo�ci zwrócona z wiar¹ ku Bogu, nawet mimo narastaj¹cych
udrêk (34), warunki uczestniczenia innych osób w modlitwie (35), zalecenia
dla uwolnionego z udrêki (35);

VI. Adaptacje nale¿¹ce do Konferencji Episkopatu: obowi¹zek ada-
ptacji tekstów, znaków i gestów do wymogów kultury i umys³owo�ci danego
narodu (37), mo¿liwo�æ dodania Dyrektorium duszpasterskiego dotycz¹ce-
go stosowania egzorcyzmu wiêkszego (38).

Rozdzia³ I zawiera obrzêdy egzorcyzmu wiêkszego i bêdzie omówiony
szczegó³owo w punkcie pi¹tym.

W  Rozdziale II odnowionego Rytua³u Rzymskiego umieszczono teksty
podzielone na trzy czê�ci, które mo¿na stosowaæ wedle uznania. Pierwsz¹

32 P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 146.
33 Por. EMB, s. 11�22.
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czê�æ stanowi¹ psalmy: Psalm 3 (Bóg moim opiekunem), Psalm 11 (Pan na-
dziej¹ sprawiedliwego), Psalm 13 (Lament sprawiedliwego, który ufa
Panu), Psalm 22 (Bóg wys³uchuje skargi sprawiedliwego w utrapieniu),
Psalm 31 (Ufne b³aganie udrêczonego), Psalm 35 (Wyst¹p, Panie przeciw
moim napastnikom), Psalm 54 (B³aganie o pomoc), Psalm 68 (Triumfalny
pochód Boga) oraz Psalm 70 (Racz mnie wybawiæ, o Bo¿e). Utwory te
umieszczone s¹ w numerach 67�75. Ka¿dy z nich koñczy siê adekwatn¹ do
psalmu modlitw¹.

Drug¹ czê�æ (76�80) zajmuj¹ Ewangelie: Mt 4,1-11 (O kuszeniu Jezusa na
pustyni), Mk 16,15-18 (Ostatni nakaz skierowany do uczniów, w którym Jezus
mówi m.in. o tych, którzy uwierz¹, i¿ w Imiê Jego z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ),
Mk 1,21b-28 (Uzdrowienie opêtanego w synagodze), £k 10,17-20 (Powrót
siedemdziesiêciu dwóch uczniów, którym przez wzgl¹d na Imiê Jezusa z³e
duchy siê poddaj¹), £k 11,14-23 (Jezus palcem Bo¿ym wyrzuca z³e duchy).

W trzeciej czê�ci Rozdzia³u II znajduj¹ siê inne formu³y b³agalne (81, 83)
i rozkazuj¹ce (82, 84).

Ostatnia czê�æ odnowionego Rytua³u Rzymskiego nosi nazwê Dodatki
i podzielona jest na dwie grupy. W pierwszej (1�12) znajduj¹ siê b³agania
i egzorcyzmy, które mo¿na stosowaæ w szczególnych okoliczno�ciach ¿ycia
Ko�cio³a (np. gdy z³e duchy wywieraj¹ wp³yw na przedmioty i miejsca oraz
gdy mog¹ byæ sprawcami sprzeciwu wobec Ko�cio³a, równie¿ w formie prze-
�ladowania). Uwzglêdnione s¹ tutaj modlitwy do Boga w Trzech Osobach,
rozkazy skierowane ku Z³emu, modlitwa Pod Twoj¹ obronê oraz do �w. Mi-
cha³a Archanio³a. Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ dodawania innych modlitw (Litanii
do wszystkich �wiêtych, modlitwy powszechnej i Modlitwy Pañskiej).

W drugiej czê�ci Dodatków umieszczono modlitwy b³agalne, które wier-
ni, zmagaj¹cy siê z ciemno�ciami, mog¹ u¿ywaæ prywatnie. Rytua³ przytacza
dziesiêæ takich modlitw. Skierowane s¹ one do Boga w Trzech Osobach, Naj-
�wiêtszej Maryi Panny, �w. Micha³a Archanio³a i �wiêtych.

5. Biblijne w¹tki w Obrzêdach egzorcyzmu wiêkszego

Rozdzia³ I � zawieraj¹cy obrzêdy egzorcyzmu wiêkszego � rozpoczyna
siê modlitw¹ przygotowawcz¹ egzorcysty, któr¹ szafarz odmawia po cichu
(39). Zwraca siê w niej bezpo�rednio do Jezusa, bêd¹cego S³owem Ojca (por.
J 1,1n), Bogiem wszelkiego stworzenia (por. Rdz 1,1nn), daj¹cym aposto³om
w³adzê, aby w Imiê Jego wypêdzali z³e duchy (por. Mt, 10,1.8.; Mk 16,17)
i deptali wszelk¹ moc nieprzyjaciela (por. £k 10,19). W modlitwie Bóg okre�la-
ny jest jako �wiêty (por. Kp³ 19,2; Iz 6,3) i mocny (por. Iz 9,5), którego potêg¹
szatan spad³ z nieba na kszta³t b³yskawicy (por. £k 10,18). Kap³an z czci¹
i boja�ni¹ pe³n¹ pokory (por. Prz 22,4; 1 P 5,5) wzywa Imienia Jezusa, aby
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uzbrojony w Jego moc (por. Rz 13,14), móg³ wyst¹piæ do walki ze z³ym du-
chem (por. Ap 12,7) drêcz¹cym Bo¿e stworzenie (por. Rdz 1,27). Koñcz¹c
modlitwê, egzorcysta mówi o Jezusie jako tym, który przyjdzie s¹dziæ ¿ywych
i umar³ych (por. Dz 10,42; 2 Tm 4,1) i podda �wiat dzia³aniu ognia (por. £k
12,49). W Rytuale widnieje informacja, i¿ mo¿na dodawaæ równie¿ inne
modlitwy, zawarte w Dodatkach.

Nastêpuj¹ obrzêdy wstêpne (40). Zaleca siê, by kap³an by³ ubrany w albê
lub kom¿ê na³o¿on¹ na sutannê oraz aby mia³ na sobie fioletow¹ stu³ê (por.
Wj 28,2-5). Egzorcysta, a wraz z nim zebrani, czyni¹ znak krzy¿a. Kap³an
pozdrawia wiernych s³owami: �Bóg, Ojciec wszechmog¹cy, który pragnie, aby
wszyscy ludzie zostali zbawieni, niech bêdzie z wami wszystkimi� (por. 1 Tm
2,4) b¹d� s³owami �Pan z wami� (por. Mt 28,20). Zgromadzeni odpowiadaj¹:
�I z duchem twoim� (por 2 Tm 4,22). Szafarz egzorcyzmu mo¿e wtedy krótko
i ¿yczliwie zwróciæ siê do drêczonego i obecnych oraz przygotowaæ ich do
celebracji.

Je�li zajdzie potrzeba, kap³an b³ogos³awi wodê, wypowiadaj¹c jedn¹ z dwóch
umieszczonych w Rytuale modlitw (41, 42). W pierwszej formule wspomina
siê o najwiêkszych znakach, które Bóg dokona³ przez wodê (por. Wj 13,
17-14,31; Mt 3,13-17), oraz czyni¹c nad ni¹ znak krzy¿a, prosi o jej b³ogos³a-
wieñstwo, by s³u¿y³a do odpêdzania z³ych duchów i chorób (por. J 9,6-7),
a tak¿e by chroni³a miejsca, w których przebywaj¹ wierni, przed podstêpem
z³ego ducha i zasadzkami ukrytego nieprzyjaciela. Na koñcu przypomniana
zostaje prawda, ¿e to wezwanie Imienia Boga zabezpiecza przed wszelkimi
atakami (por. Jl 3,5; Rz 10,13).

Druga formu³a wskazuje na Boga jako na �ród³o i pocz¹tek wszelkiego
¿ycia cia³a i duszy (por Rdz 1,1nn). W modlitwie, w trakcie której czyni siê
znak krzy¿a nad wod¹, wystêpuje pro�ba o jej pob³ogos³awienie dla uproszenia
przebaczenia grzechów (por. Mt 6,12) oraz o obronê przed chorobami i nie-
przyjacielskimi zasadzkami (por. Ps 91,3). Wystêpuje te¿ pro�ba, by zdroje
¿ywej wody nieustannie tryska³y dla naszego zbawienia (por. Ap 22,1), aby
mo¿na by³o zbli¿yæ siê do Boga z czystym sercem (por. Ps 51,12) i unikn¹æ
tego wszystkiego, co zagra¿a cia³u i duszy (por. 1 Tes 5,23).

Nastêpnie mo¿na dodaæ do po�wiêconej wody sól (43). Kap³an czyni¹c
nad ni¹ znak krzy¿a, prosi o jej pob³ogos³awienie i zanosi pro�bê do Pana, by
tam, gdzie padn¹ krople tej wody, usta³y napa�ci szatana, a ludzi strzeg³ Duch
�wiêty (por. 2 Krl 2,21-22).

Egzorcysta kropi pob³ogos³awion¹ wod¹ drêczonego cz³owieka, obec-
nych na modlitwie i pomieszczenie (44) oraz prosi, by ta woda przyczyni³a
siê do ¿ycia i zbawienia zgromadzonych (por. Lb 8,7; Dz 8,25-40). Kap³an
koñczy modlitwê formu³¹ trynitarn¹. Mo¿e te¿ u¿yæ innej modlitwy, w której
przypomniana jest tajemnica chrztu, a przez ni¹ Misterium Chrystusa (por.
Ap 22,1).
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W dalszej czê�ci obrzêdów nastêpuje litania b³agalna, któr¹ nale¿y odma-
wiaæ na klêcz¹co. Mo¿na do niej dodawaæ imiona �wiêtych (np. wa¿nych
w ¿yciu drêczonego).

Kap³an zachêca do modlitwy litanijnej (45), a nastêpnie (46) on lub kto�
z obecnych rozpoczyna modlitwê aklamacj¹ Panie zmi³uj siê nad nami (por.
£k 18,38) i prosi o wstawiennictwo �wiêtych oraz b³aga Boga o wybawienie
od z³a (por. Mt 6,13), grzechu (por. Ps 25,11), side³ szatañskich (por. 2 Kor
2,11) i �mierci wiecznej (por. Ap 20,6).

W litanii zanoszona jest modlitwa do Jezusa, by wybawi³ nas przez swe
narodzenie, post, krzy¿ i mêkê, �mieræ i pogrzebanie, zmartwychwstanie i wnie-
bowst¹pienie oraz przez zes³anie Ducha �wiêtego. Dalej prosimy o zmi³owa-
nie (por. Ps 51,1), przypominaj¹c zwyciêstwo Jezusa nad szatanem przy
kuszeniu (por. Mt 4,1-11) i uwalnianiu od duchów nieczystych (por. Mk 1,
21b-28), wspominaj¹c moc przekazan¹ uczniom (por. Mk 16,15-18) oraz prze-
bywanie Jezusa w niebie (por. Mk 16,19) i Jego przyj�cie, by s¹dziæ ¿ywych
i umar³ych (por. 2 Tm 4,1).

Nastêpnie prosimy, jako grzesznicy, o wys³uchanie modlitwy (por. Ps 102,1)
oraz o przebaczenie grzechów (por. Mt 6,12), darowanie kary (por. Jud 1,
14-15), zachowanie i utwierdzenie w �wiêtej s³u¿bie (por. £k 1,74), a tak¿e
by nasze serca Pan porwa³ do umi³owania nieba (por. 1 Kor 2,9), by Ko�ció³
s³u¿y³ Bogu w wolno�ci (por. J 8,36), by Pan da³ narodom pokój i prawdziw¹
zgodê (por. J 14,27) oraz by spe³ni³ nasze b³agania (por. Mk 11,24). Modlitwa
koñczy siê wezwaniem Chryste us³ysz nas, Chryste wys³uchaj nas.

Po zakoñczeniu litanii odnowiony Rytua³ daje mo¿liwo�æ wypowiedzenia
jednej z dwóch modlitw. W pierwszej (47) zanoszona jest pro�ba do Boga,
który zawsze lituje siê i przebacza (por. Mt 18,21-35), aby wys³ucha³ modlitw
i uwolni³ s³ugê/s³u¿ebnicê od wiêzów diabelskiej potêgi (por. Ps 51,4). W dru-
giej (48) prosimy Boga, który widzi nasze upadki, by uwolni³ naszego brata/
nasz¹ siostrê od z³ego ducha i przywróci³ mu/jej wolno�æ dziecka Bo¿ego
(por. 1 J 1,3), ¿eby móg³/mog³a chwaliæ Boga wraz ze �wiêtymi i wybranymi
(por. Ps 145,10-11).

Kolejny etap obrzêdu to recytacja psalmu. Uwzglêdniono mo¿liwo�æ
modlitwy jednym lub kilku psalmami (zamieszczonymi w Rozdziale II), b¹d�
tylko niektórymi, wybranymi wersetami (49). W tym miejscu (50) Rytua³ Rzym-
ski umieszcza Psalm 91 � O Bo¿ej opiece, który ju¿ przez naród ¿ydowski
by³ u¿ywany w charakterze modlitwy egzorcystycznej34. Po recytacji psalmu
kap³an odmawia modlitwê, bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na ten w³a�nie psalm. Ukazu-
je ona Boga jako Ucieczkê i Obroñcê (por. Ps 91,9). Egzorcysta prosi w niej,
by Pan uwolni³ s³ugê od side³ szatañskich (por. 2 Kor 2,11) i od tych, którzy
go prze�laduj¹ zgubnymi s³owami (por. Ps 90,3). Prosi równie¿ o ukrycie go

34 Por. P. Towarek, Egzorcyzmy. Historia, liturgia, teologia, dz. cyt., s. 155.
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w cieniu skrzyde³ Najwy¿szego (por. Ps 91,1.4), o ochronê tarcz¹ potêgi
(por. Ps 91,4) i okazanie zbawienia (por. Ps 91,16).

Po recytacji psalmu odczytana zostaje Ewangelia, której nale¿y wys³u-
chaæ w postawie stoj¹cej. Rytua³ przewiduje mo¿liwo�æ wybrania innej z kilku
perykop, zamieszczonych w Rozdziale II. W Rozdziale I (52) umieszczono
fragment z Ewangelii wg �w. Jana (1,1-14), mówi¹cy o Jezusie jako o S³owie,
o �wiat³o�ci oraz o Jego wcieleniu, o zamieszkaniu miêdzy lud�mi i o Jego
chwale. Fragment ten przypomina, ¿e liturgia egzorcyzmu to walka miêdzy
ciemno�ci¹ i �wiat³o�ci¹35. Szatan wchodz¹c i przebywaj¹c we wnêtrzu osoby
ludzkiej, sprawia, ¿e panuje w niej ciemno�æ. Jezus, je�li zostanie przyjêty przez
cz³owieka, staje siê jego �wiat³o�ci¹ i przez to zwyciêzc¹ ciemno�ci36.

Po Ewangelii nastêpuje gest na³o¿enia r¹k na osobê drêczon¹ (53). Gest
ten by³ znany zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie (por. Rdz 48,
13-20; Lb 27,18-23; Pwt 34,9; £k 13,13; Dz 6,6; 13,3; 19,6). W czasie modli-
twy kap³an prosi Boga o mi³osierdzie, gdy¿ w Nim jest pok³adana nadzieja
(por. Ps 17,7; 25,5-6), o zes³anie Ducha, ¿eby powsta³o ¿ycie i zosta³o odno-
wione oblicze ziemi (por. Ps 104,30; Dz 19,6), o wybawienie swego s³ugi,
w którym on pok³ada nadziejê (por. Ps 86,2). W czasie na³o¿enia r¹k wystê-
puje te¿ pro�ba o to, by Pan by³ dla drêczonego wie¿¹ warown¹ przeciwko
nieprzyjacielowi (por. Ps 61,4) oraz by nieprzyjaciel nic nie zyska³ na drêczo-
nym (por. Mt 13,39), a duch nieprawo�ci (por. 2 Tes 2,10) mu nie szkodzi³.
Ostatnie wezwanie dotyczy wo³ania o pomoc z Bo¿ego przybytku (por. Ps
46,5-6) i o obronê ze Syjonu (por. Ps 14,7; 20,3).

Po modlitwie z na³o¿eniem r¹k nastêpuje wyznanie wiary (54) w postaci
Sk³adu apostolskiego b¹d� Symbolu nicejsko-konstantynopolitañskiego
(55), lub w formie odnowienia przyrzeczeñ chrzcielnych (56), czyli wyrzecze-
nia siê szatana i wszystkiego co jest z nim zwi¹zane oraz wyznanie wiary
w Boga Trójjedynego. Obydwie formu³y poprzedzone s¹ odpowiednim wpro-
wadzeniem. W przypadku symbolu wiary przypominamy, i¿ jest ona naszym
zwyciêstwem nad �wiatem (por. 1 J 5,4), a przy odnowieniu przyrzeczeñ
wspominamy o chrzcie (por. Rz 6,3-4), przez który wyrzekli�my siê szatana
i jego uczynków, a tak¿e przyrzekli�my s³u¿yæ Bogu w Ko�ciele.

Nastêpnie egzorcysta wprowadza uczestników liturgii do Modlitwy Pañ-
skiej (57), przypominaj¹c o b³aganiu Boga, by nas wybawi³ od Z³ego (por. Mt
6,13), b¹d� w innych s³owach, w których zachêca do wo³ania w Duchu �wiê-
tym (por. Ef 6,18), który nam pomaga w braku umiejêtno�ci modlitwy (por. Rz
8,26). Rozpoczyna siê Modlitwa Pañska oparta na tek�cie Mt 6,9-13. Na jej
zakoñczenie kap³an dopowiada s³owa: �Bo Twoje jest królestwo i potêga
i chwa³a na wieki� (por. Ap 7,12; 12,10).

35 Por. tam¿e, s. 161.
36 Por. W. Wo³yniec, Szatan w Obrzêdach chrztu i w odnowionym Rytuale

egzorcyzmów, �Pastores�, 54 (1) 2012, s. 118.
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Po modlitwie Ojcze nasz egzorcysta ukazuje krzy¿ i b³ogos³awi nim
drêczonego (58). Wypowiada przy tym jedn¹ z trzech mo¿liwych formu³
zawieraj¹cych s³owa nakazuj¹ce odej�cie nieprzyjacielowi, b¹d� pro�bê, by
Bóg przez znak krzy¿a uwolni³ osobê drêczon¹ od nieprzyjaciela (por. Flp 2,
6-11) lub te¿ by krzy¿ by³ dla tej osoby �wiat³em i ¿yciem (por. J 8,12; 14,2).
Krzy¿ Chrystusa jest najwiêksz¹ pora¿k¹ Z³ego i �ród³em wszelkiego b³ogos³a-
wieñstwa (por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne do EMB, p. 27),
st¹d wierz¹cy winien w nim upatrywaæ si³ê do walki z przeciwnikiem. Znak
krzy¿a kre�lony nad opêtanym to wyraz w³adzy Jezusa nad szatanem (por.
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne do EMB, p. 27), który przyszed³,
aby zniszczyæ dzie³a diab³a (por. 1 J 3,8).

Nastêpnie egzorcysta mo¿e (nie musi) tchn¹æ w stronê twarzy osoby
drêczonej (59). Jest to echo s³ów z Rdz 2,7, gdzie Bóg tchn¹³ w nozdrza cz³o-
wieka tchnienie ¿ycia, ale tak¿e z Ez 37,5-6, gdzie duch o¿ywia ko�ci, oraz
z Ewangelii wg �w. Jana (20,22), w której mowa jest o tym, ¿e Jezus tchnie
na uczniów, daj¹c im Ducha �wiêtego. Tchnienie zatem ma wnie�æ now¹
jako�æ w ¿ycie cz³owieka. Taki te¿ jest sens s³ów wypowiadanych przez
kap³ana, w których prosi, aby przez tchnienie swoich ust, Pan odpêdzi³ z³e
duchy (2 Tes 2,8), rozkaza³ im, by odesz³y (por. Mk 1,25), gdy¿ przybli¿y³o siê
królestwo Bo¿e (por. Mt 10, 7-8; £k 10, 9).

Teraz nastêpuj¹ formu³y egzorcyzmu (60): b³agalna (61) i rozkazuj¹ca (62).
W zaleceniach mowa jest o tym, ¿e formu³ê rozkazuj¹c¹ mo¿na dodaæ w za-
le¿no�ci od okoliczno�ci, ale nie nale¿y jej stosowaæ bez b³agalnej (por. Wpro-
wadzenie teologiczne i pastoralne do EMB, p. 28). Inne formu³y b³agalne
i rozkazuj¹ce podane s¹ w Rozdziale II. Wszystkie one jednak maj¹ korzenie
w Biblii i ukazuj¹ jej naukê o szatanie37.

Pierwsza formu³a b³agalna sk³ada siê z sze�ciu wezwañ. Na pocz¹tku ka-
p³an zwraca siê do Boga Stwórcy (por. Rdz 1,1nn; Ap 10,6) i Obroñcy ludzko�ci
(por. Ps 27,1; Iz 51,22), aby wejrza³ na swojego s³ugê [s³u¿ebnicê] (por. Ps 116,16),
którego stworzy³ na swój obraz (por. Rdz 1,27) i powo³uje do udzia³u w swej
chwale (por. Rz 8,17; 2 P 1,4). Nastêpnie mówi o drêczeniu przez odwiecznego
wroga (por. 1 J 3,8), który prze�laduje osobê okrutn¹ przemoc¹ i nape³nia prze-
ra¿aj¹cym lêkiem (por. Mt 15,22; 17,14-18; Mk 9,14-27; £k 9,38-42).

W drugim wezwaniu egzorcysta prosi Boga, aby zes³a³ na osobê drêczon¹
Ducha �wiêtego, by Ten umocni³ j¹ w walce (por. Dz 1,8; Ef 3,16), nauczy³
modliæ siê w chwilach do�wiadczeñ (por. J 14,26; Rz 8,26) i otoczy³ przemo¿n¹
opiek¹ (por. 1 Kor 12,3-11).

Trzecie wezwanie to modlitwa do Boga Ojca, by us³ysza³ wo³anie Ko�cio-
³a i nie dozwoli³, aby Jego dziecko (por. 1 J 3,1), jakim jest osoba drêczona,

37 Por. G. Ferraro, Nowy rytua³ egzorcyzmów: narzêdzie w³adzy Chrystusa, �Anam-
nesis�, 4 (1998/99), s. 57�58.
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by³o ow³adniête przez ojca k³amstwa (por. J 8,44). To b³aganie tak¿e o to, by
ta osoba, która zosta³a odkupiona Krwi¹ Chrystusa (1 Kor 6,16; por. Ef 1,7;
1 P 1,18-19), nie pozostawa³a w niewoli diab³a (por. Hbr 2,14) i wreszcie, aby
�wi¹tynia Ducha �wiêtego, jakim jest cia³o cz³owieka (por. 1 Kor 3,16; 2 Kor
6,16), nie by³a mieszkaniem ducha nieczystego.

W czwartym wezwaniu prosimy Boga, aby wys³ucha³ modlitwy Dziewicy
Maryi, której Syn umieraj¹c na krzy¿u, zmia¿d¿y³ g³owê wê¿a (por. Rdz 3,15),
a ludzi odda³ pod Jej macierzyñsk¹ opiekê (por. J 19,26-27). Prosimy równie¿,
¿eby w osobie drêczonej zaja�nia³o �wiat³o prawdy (J 16,13; 1 J 1,5), zago�ci³a
rado�æ i pokój (por. Rz 14,17), a tak¿e by ow³adn¹³ ni¹ Duch �wiêto�ci (por.
1 Tes 4,7-8), który zamieszkuj¹c w jej sercu (por. Rz 5,5), przywróci wewnêtrzn¹
pogodê i czysto�æ.

Pi¹te wezwanie zawiera w sobie pro�bê o wys³uchanie b³agania Mi-
cha³a Archanio³a i wszystkich anio³ów s³u¿¹cych Bogu (por. Ap 12,7-8; Joz
5,14). Kap³an b³aga Boga niebieskich mocy (por. Iz 2,12), Boga prawdy (por.
J 14,6; 1 J 4,8) i zmi³owania (por. Ps 51,1), Boga wolno�ci (por. 2 Kor 2,17)
i ³aski (por. £k 1,25; £k 2,40; J 1,17), by oddali³, rozerwa³ i zniweczy³ przemoc
i sid³a szatañskie (por. 2 Kor 2,11; 1 Tm 3,7) oraz jego kajdany nieprawo�ci
(por. 116,16).

W szóstym wezwaniu prosimy Boga, mi³o�nika ludzkiego zbawienia (por.
J 3,16), by wys³ucha³ modlitwy aposto³ów Piotra i Paw³a oraz wszystkich
�wiêtych, którzy dziêki ³asce Bo¿ej zwyciê¿yli z³ego ducha (por. Dz 3,1-8; 16,
16-18), aby uwolni³ osobê drêczon¹ od wszelkiej wrogiej mocy, by mog³a Mu
s³u¿yæ, mi³owaæ ca³ym sercem i s³awiæ pie�ni¹ uwielbienia oraz swoim ¿yciem
(por. Pwt 6,5; Ps 9,2-5; Mt 22,37; £k 1,46-56).

Po formule b³agalnej egzorcysta mo¿e dodaæ formu³ê rozkazuj¹c¹ (62).
Sk³ada siê ona z potrójnego rozkazu, w którym kolejno wymienia siê Boga
Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha �wiêtego. W pierwszym rozkazie szatan,
nazwany wrogiem ludzkiego zbawienia (por. Ap 12,13-17), ma uznaæ sprawie-
dliwo�æ i dobroæ Boga Ojca (por. Ps 116,5-9), karz¹cego z³ego ducha s³usznym
wyrokiem za jego pychê i nienawi�æ (por. Rdz 3,15; £k 10,18). Z³y ma odej�æ
od osoby drêczonej, któr¹ Pan stworzy³ na swój obraz i podobieñstwo (Rdz
1,27), obdarzy³ j¹ obfitymi darami (por. Ps 8) i uczyni³ przybranym dzieckiem
(por. Rz 8,15-16; Ga 4,4; 1 J,3).

Drugi rozkaz wskazuje na szatana jako w³adcê tego �wiata (por. J 12,31;
14,30; 16,11). Musi on uznaæ wszechmoc Jezusa Chrystusa, który odniós³ nad
nim zwyciêstwo na pustyni (por. Mt 4,1-11) w Ogrodzie Oliwnym (por. £k 4,13),
obezw³adni³ go na krzy¿u (por. Hbr 2,14), a przez zmartwychwstanie podepta³
jego potêgê (por. 1 Kor 15,20-25) i wszed³ do królestwa �wiat³o�ci jako Zwyciêz-
ca (por. Mk 16,19; Kol 1,13). Rozkaz zawiera te¿ odst¹pienie od osoby drêczo-
nej, któr¹ przez narodzenie Jezus uczyni³ swoim bratem/siostr¹ (por. Rz 8,29),
a przez �mieræ naby³ na w³asno�æ za cenê przelanej krwi (por. 1 P 1,18-19).
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W trzecim rozkazie szatana nazwano zwodzicielem cz³owieka (por. Rdz
3,13), który musi uznaæ Ducha prawdy (por. J 14,17; 15,26; 16,13) i ³aski (Hbr
10,29), udaremniaj¹cego zasadzki i k³amstwa z³ego ducha (por. J 8,44). Szatan
ma odej�æ od osoby drêczonej, poniewa¿ ta jest naznaczona niebieskim zna-
mieniem (por Lb 6,7; Ap 13,16), a przez namaszczenie Duchem �wiêtym (por.
Iz 61,1; Ef 1,13; 4,30; 1 J 2,20.27), stanowi równie¿ Bo¿¹ �wi¹tyniê (por. 1 Kor
3,16-17; 6,19).

Formu³a rozkazuj¹ca koñczy siê nakazem wobec szatana odej�cia w Imiê
Boga Trójjedynego. W trakcie wypowiadania tej formu³y, kre�li siê trzykrotnie
znak krzy¿a. Nastêpnie kap³an ka¿e odej�cie z³emu duchowi za przyczyn¹ wiary
(por. Mk 9,23) i modlitwy Ko�cio³a (por. Jk 5,16) oraz mocy znaku krzy¿a
króluj¹cego na wieki Jezusa Chrystusa (por. 1 Kol 1,19-20; Ap 12,9-10; 15,3).

Po uwolnieniu osoby drêczonej egzorcysta wraz z uczestnikami liturgii
jako dziêkczynienie (63) za ³askê wyzwolenia spod w³adzy szatana �piewa
hymn Magnificat (£k 1,46-55) b¹d� Benedictus (£k 1,67-79).

Po hymnie egzorcysta odmawia modlitwê (64), w której wskazuje na Boga,
Stwórcê i Wybawiciela cz³owieka (por. Ps 18,3), okazuj¹cego mi³osierdzie (por.
Iz 63,7-9) umi³owanemu s³udze. Prosi, by Bóg os³ania³ uwolnion¹ osobê opatrz-
no�ci¹ (por. Ps 91) i strzeg³ jej wolno�ci, któr¹ otrzyma³a od Jezusa (por. Ga
5,1). Prosi równie¿, by Pan sprawi³, aby duch nieprawo�ci nie mia³ ju¿ w³adzy
nad uwolnion¹ osob¹ (por. Rz 6,8-11) oraz by nape³ni³ j¹ dobroci¹ i pokojem
Ducha �wiêtego (por. Ga 5,22-23) tak, by nie lêka³a siê Z³ego (por. Ps 23,4),
skoro jest z nami Jezus Chrystus (por. Mt 28,20), króluj¹cy z Bogiem Ojcem na
wieki (por. 1 Kor 15,24-25).

Nastêpuj¹ obrzêdy zakoñczenia, w których kap³an ma do wyboru dwie
modlitwy. W pierwszej egzorcysta b³ogos³awi obecnych formu³¹ zaczer-
pniêt¹ z Ksiêgi Liczb � tzw. b³ogos³awieñstwem Aaronowym (Lb 6,24-26).
Potem kre�li nad nimi znak krzy¿a, wypowiadaj¹c s³owa: �Niech was b³ogo-
s³awi Bóg wszechmog¹cy: Ojciec i Syn, + i Duch �wiêty�. Wszyscy odpowia-
daj¹ �Amen�.

W drugiej b³ogos³awi wiernych, mówi¹c, by Bo¿y pokój strzeg³ ich serc
i umys³ów (por. Flp 4,7) oraz nape³nia³ ich m¹dro�ci¹ (por Syr 17,7; £k 2,40)
i mi³o�ci¹ (por. 1 J 5,1-3) Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Nastêpnie, podobnie
jak w pierwszej propozycji, kre�li nad wiernymi znak krzy¿a.

6. Cechy wspólne i ró¿nice dzia³añ egzorcystycznych
opisanych w Biblii i odnowionym Rytuale Rzymskim

Biblia wyra�nie wskazuje na to, i¿ czynno�ci egzorcystyczne by³y prakty-
kowane zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Do gestów starotesta-
mentalnych zaliczyæ mo¿emy na³o¿enie r¹k, namaszczenie olejem, u¿ywanie
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soli, obmycie wod¹, dym kadzid³a, recytacjê psalmów, modlitwê b³agaln¹ czy
kap³añskie b³ogos³awieñstwo.

W Nowym Testamencie egzorcyzmy dokonywane by³y powag¹ Imienia
Jezus. W Ewangeliach mowa jest o tym, i¿ Chrystus uzdrawia³ i uwalnia³
przez dotyk i s³owo oraz ró¿ne gesty i zalecenia: na³o¿enie r¹k, nakaz obmycia
oraz dotyk �lin¹ lub b³otem. Mistrz z Nazaretu przekaza³ równie¿ pomocne
wskazówki do walki z duchami nieczystymi. W�ród nich wymieniæ nale¿y
siln¹ wiarê, stanowczo�æ w konfrontacji z demonem, a tak¿e modlitwê i post.

Egzorcyzmy i cuda uzdrowienia dokonywane przez uczniów Zbawiciela,
by³y czynione w Imiê Jezusa i mia³y podobny przebieg do tych opisanych
w Ewangelii.

W Obrzêdach egzorcyzmu wiêkszego, zawartych w Rozdziale II odno-
wionego Rytua³u Rzymskiego znajdujemy wiele dzia³añ opartych na Biblii.
Zaliczyæ do nich mo¿emy u¿ywanie wody i soli, modlitwê litanijn¹, recytacjê
psalmów i Ewangelii, na³o¿enie r¹k i wyznanie wiary, Modlitwê Pañsk¹, auto-
rytet Krzy¿a i Imienia Bo¿ego, tchniêcie, modlitwê b³agaln¹ i stanowczy roz-
kaz skierowany w stronê demona, ponadto za� dziêkczynienie i kap³añstwie
b³ogos³awieñstwo.

Do czynno�ci nieuwzglêdnionych w Obrzêdach egzorcyzmu wiêkszego,
a maj¹cych uzasadnienie w Pi�mie �wiêtym i praktykowanych przez kap³a-
nów egzorcystów zaliczyæ nale¿y: pytanie o imiê demona (aby go zdemasko-
waæ, a tym samym mo¿liwie szybciej uwolniæ osobê drêczon¹), namaszczenie
olejem egzorcyzmowanym i u¿ywanie kadzid³a oraz ró¿ne modlitwy (np. Ró-
¿aniec).

Trzeba równie¿ przypomnieæ o zaleceniach zawartych we Wprowadze-
niu teologicznym i pastoralnym i maj¹cych �ród³o w Pi�mie �wiêtym, w�ród
których wymieniany jest post i modlitwa (w tym modlitwa wspólnoty) oraz
¿ycie sakramentalne i uczynki mi³osierdzia.

W�ród ró¿nic miêdzy EMB a Pismem �wiêtym najwa¿niejsz¹ wydaje siê
byæ osoba szafarza egzorcyzmu. Odnowiony Rytua³, zgodnie z KPK przypo-
mina, i¿ tylko kap³an wyznaczony przez ordynariusza miejsca mo¿e dokony-
waæ zgodnie z prawem egzorcyzmu wiêkszego (por. 1172 § 1 i 2). W Pi�mie
�wiêtym Nowego Testamentu egzorcyzmów dokonuje nie tylko Chrystus, apo-
sto³owie i uczniowie Mistrza z Nazaretu, ale tak¿e ci, którzy w tym dzia³aniu
powo³uj¹ siê na Imiê Jezusa (por. Mk 9,38-39). Nie oznacza to jednak, i¿ inni
wierz¹cy nie mog¹ zmagaæ siê w mocami ciemno�ci. EMB w Dodatkach
umieszcza przyk³adowe modlitwy b³agalne, odwo³uj¹ce sie do Biblii i pomocne
w walce z duchami nieczystymi, które wierni winni zanosiæ prywatnie.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e liturgia Obrzêdu egzorcyzmu wiêkszego oparta
jest wyra�nie na biblijnych wzorach. �wiadczy o tym nie tylko powo³ywanie
siê na odno�ne fragmenty Pisma �wiêtego, ale tak¿e ca³a struktura obrzêdu.
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Summary

THE BIBLICAL BASIS OF THE RENEWED LITURGY OF EXORCISM

IN THE ROMAN RITUAL

For almost 400 years in the celebration of exorcism in the Roman Catholic Church
the Roman Ritual of 1614 has been in use. In 1999 the new rite: Exorcism and other
prayers imploring was introduced. The article presents the biblical basis of exorcism
in the renewed liturgy of the Roman Ritual. The points 1-3 describe the prayers
of exorcism as found in the Old and New Testaments. In the point 4 the structure
of the renewed Roman Ritual is presented. In the point 5 the Author gives detailed
description of the Chapter I of the Roman Ritual, to underline biblical roots
of the Rite of Greater Exorcism. In point 6 the common features and differences
of exorcism activities described in the Bible and in the renewed Roman Ritual are listed
and compared.
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