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Ks. Jan Reczek
kapłan archidiecezji 
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Grzegorz Górny
reporter, publicysta, 
reżyser, 
producent filmowy 
i telewizyjny

i współczesnymi formami czarnoksięstwa, 
szamanizmu i okultyzmu. Słowo „czarownica” 
jest dziś używane w znaczeniu groteskowym 
i prześmiewczym, gdyż stanowi symbol 
zamierzchłych czasów, ciemnoty i zabobonu. 
Człowiek nowoczesny – jak się uważa – 
wszystko może sobie wytłumaczyć. Niemniej 
ludzki los ciągle jest spowity w tysiące 
mglistych tajemnic i wydarzeń, których ani nie 
da się przewidzieć, ani uniknąć. Nie można się 
przed nimi zabezpieczyć. Kto po wyjaśnienie 
tej tajemnicy ludzkiej egzystencji nie sięga 
do nadziei chrześcijańskiej, opartej na wierze 
w miłosiernego Boga, tego ciekawość wiedzie 
ku wiedzy okultystycznej, o której można się 
dowiedzieć nawet z gazet i telewizji .

Praktyką typową dla czarów jest korzystanie 
z rozlicznych rytuałów przypisanych do 
określonych, pozytywnych lub negatywnych, 
skutków. Niemało jest osób, które zwracają 
się do czarownic z chęcią zaszkodzenia innym. 
W krajach byłego Związku Radzieckiego 
czary najczęściej służyły odpędzaniu 
nieszczęść lub chorób, może dlatego do dziś są 
praktykowane tam na dużą skalę. Komunizm 
niszcząc wiarę w Boga, popchnął ludzi 
z powrotem do pogańskich wierzeń i praktyk. 
Podobnie dzieje się w zdechrystianizowanej 
Unii Europejskiej. U podstaw tego zjawiska 
stoją bałwochwalstwo i gotowość do służby 
szatanowi, który jest poplecznikiem wszelkiego 
zła przeciwko człowiekowi.

Na obrazie Francisca Goi „Sabat czarownic” 
(„Wielki kozioł”) brzydkie, stare wiedźmy siedzą 
wokół rogatego  kozła, który symbolizuje diabła, 
i składają swemu panu małe dzieci w krwawej 
ofierze. Demon ma na rogach ozdobny wieniec 
z liści, nawiązujący do boga Dionizosa z mitologii 
greckiej, patrona rozpusty i seksualnych orgii. 
Brzydota starych wiedźm jest alegorią zła 
i grzechu, w której ma miejsce symboliczne 
połączenie rozwiązłości i zabójstwa. Można 
powiedzieć, że grzech rozpusty idzie w parze 
z grzechem morderstwa. W istocie więc zło, 
które tkwi w grzechu, jest jedno, bo ma jedną 
przyczynę – odwrócenie się od prawdziwego 
Boga – chociaż miewa różne odsłony: czasem 
ubrane w błyskotki, a czasem makabryczne.

Dzisiejsze wiedźmy są dużo młodsze, mają 
ładne buzie i pod pretekstem walki o prawo 
do własnej wolności domagają się prawa do 
zabijania dzieci nienarodzonych. Nie zważają 
na fakt, że współczesna nauka nie ma cienia 
wątpliwości, iż dziecko od momentu poczęcia 
jest nowym człowiekiem. Ma zatem prawo 
dojrzeć i dorosnąć, by móc kiedyś korzystać 
ze swojej wolności. Celowe ignorowanie 
tej podstawowej wiedzy nie przeszkadza 
współczesnym czarownicom chodzić ulicami 
z żenującymi postulatami, oskarżać innych o złą 
wole i zarzucać im ciemnotę czy zacofanie.

Fenomen czarownic składa się z dwóch 
nakładających się na siebie nurtów: 
starożytnego, który był praktykowany 
nieprzerwanie do czasów współczesnych, oraz 
nowożytnego, związanego z ruchem New Age Artur Winiarczyk

Redaktor Naczelny

Sabat na ulicy
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