
Komentarz do plakatu o bałwochwalstwie 
 

„… Ŝaden sługa nie moŜe dwóm panom słuŜyć. GdyŜ albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z 
tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie moŜecie słuŜyć  

Bogu i mamonie.”(Łk 16,13) 
 
 Doświadczyłem osobiście strasznych skutków grzechu bałwochwalstwa. Było to w trudnym 
okresie mojego Ŝycia (więcej poniŜej). Obecnie pracuję w Łagiewnickim Sanktuarium 
i w codziennych rozmowach z księŜmi, katechetami, nauczycielami, przewodnikami stwierdzam 
brak świadomości  grzechu bałwochwalstwa, związanym z  tzw.,,filozofią’’ NewAge. 
 Praktyki pogańsko-okultystyczne, które z jakąś ogromną siłą i z wielu stron, jak walec 
niszczy duchową tkankę naszego narodu, nasze najwyŜsze wartości, nasze człowieczeństwo. 
To przeraŜa i woła abyśmy nie byli obojętni wobec Zła, wszechobecnego, bo istniejącego w 
Internecie, w wielu kanałach radiowych i telewizyjnych, w prasie, w medycynie, w szkolnictwie. 
Konkretnie: noszenie amuletów, głównie pierścienia Atlantów, horoskopy, wróŜby np. tarot, 
numerologia, ćwiczenia jogi, medytacje transcendentalne, ćwiczenia relaksacyjne, „leczenie’’ 
bioenergią (posługiwanie się nie-BoŜą mocą), homeopatia (brak medycznego uzasadnienia „lek’’-
tym skuteczniejszy im bardziej rozcieńczony),nauka szybkiego uczenia się, szkoły steinerowskie.. 
Serwuje się to wszystkim, począwszy od dzieci – deprawujące bajki, gry  komputerowe, wyŜej 
wymienione nauczanie,  ,,leczenie’’.Dla młodzieŜy ,wraŜliwej ,często zagubionej podsuwa się wyŜej 
wymienione zło na Internetowych stronach – bywa Ŝe na katolickich .RównieŜ dorośli ,bardziej 
odpowiedzialn ,nawet uznający siebie za praktykujących katolików, ale bez pogłębionej wiary, 
często nie radzą sobie z oceną i wyborem tych praktyk, moŜe z braku wiedzy o NISZCZĄCYCH 
SKUTKACH OTWIERANIA DRZWI SZATANOWI .   

 KsięŜa egzorcyści informują o zniewoleniach duchowych juŜ u dzieci.!!!  
Osobiście przeŜyłem piekło zniewolenia, ćwicząc jogę i medytację  transcendentalną( MT.) 

Szukałem w tego typu praktykach osobistego szczęścia, zdrowia i rozwiązania moich problemów 
Ŝyciowych - pomijając Kościół  i naukę Jezusa Chrystusa. Pragnę uwiarygodnić to moim 
świadectwem zamieszczonym na  www.Królowapokoju.com.pl  (New Age, świadectwa „Bóg mnie 
ocalił”). Dlatego dzisiaj po opuszczeniu przedsionków piekła , dzięki łasce Pana Boga proszę 
wszystkich i błagam, porzućmy pogaństwo. Przygotujmy nasze umysły, serca, mieszkania, parafie, 
Ojczyznę na przyjście Jezusa Chrystusa. Ludzie starsi ,  rodzice ,dziadkowie-przypomnijmy sobie , 
swoim dzieciom i wnukom jak wyglądały nasze domy, atmosfera, stroje, nasze chrześcijańskie 
zwyczaje. OBUDśMY SIĘ – BROŃMY  PRAWDY.! 

. Nie dajmy sobą manipulować, powróćmy do korzeni, pięknych BoŜych tradycji naszych 
ojców. OCHRANIAJMY NASZE DZIECI I MŁODZIEś. W domu człowieka wierzącego-
praktykującego nie moŜe być obok KrzyŜa i obrazu Matki BoŜej  posąŜek Buddy, piramidka, 
drzewko szczęścia, dzwonek Feng Shui. RównieŜ noszenie amuletów, koszulek  
z nadrukiem pokemonów,(kieszonkowy demon), krzyŜy niechrześciańskich, kupowanie wulgarnej 
deprawującej, pornograficznej prasy jest niesamowicie groźne, bo oddziaływuje na naszą 
osobowość, niszcząc ją.  

My, Polacy, zostaliśmy w cudowny sposób uwolnieni z pęt komunizmu. Mieliśmy Wielkiego 
PapieŜa. Kraków szczyci się , Ŝe jest miastem papieskim i królewskim, a w krakowskich 
Łagiewnikach Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny:,, Stąd wyjdzie Iskra, która przygotuje 
świat na ostateczne Moje przyjście”(Dzienniczek św. S. Faustyny 1732) 

Nie lekcewaŜmy Dekalogu, Ewangelii, odkryjmy wartość słowa WOLNOŚĆ, która jest nam 
dana i zadana! – mówił Sługa BoŜy Jan Paweł II , prosił teŜ o radykalizm w wierze.  

Święty Paweł w Liście do Galatów 5,20-21 przestrzega:,, uprawianie bałwochwalstwa, czary, 
nienawiść (…) ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa BoŜego nie odziedziczą”.  
W Piśmie Św. jest wiele przestróg: 2Krl 23,24 / IŜ 2, 6-8/ Oz 4, 12 – 13/ Dz. 13, 6-12;  16-18/  
Ap. 9,21; 18,23; 21,8;  22,15 - nie są one zamachem na ludzką wolność, lecz ochroną przed zejściem 
z drogi Ŝycia na drogę śmierci.  

Jesteśmy Dziećmi BoŜymi ,dokonujmy wyborów jak prawdziwi uczniowie Chrystusa! 
       

Wdzięczny Bogu za ocalenie - Wiesław  


