
Spotkanie 5 

Temat: Krzyż jak tarcza 

 

Modlitwa do Ducha Świętego 

 

Widzieć 

Czym jest krzyż? – grupa odpowiada, przypominając sobie tematy poprzednich spotkań 

(przed Jezusem: kara śmierci, hańba; po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa dla nas, 

wierzących: znak zwycięstwa nad śmiercią, grzechem, szatanem, znak życia wiecznego, 

miłości Boga) 

Lb 21, 4-9 – wąż miedziany symbolizuje krzyż; kto na niego spojrzał, ten był uratowany – 

czym więc jest też krzyż? ratunkiem, ochroną 

J 12, 32 – Jezus wywyższony na krzyżu przyciąga nas do siebie, analogia do poprzedniego 

fragmentu 

Krzyż, który jest dla nas ochroną, możemy porównać do…? (coś, co chroni człowieka) – 

dojść do słowa TARCZA 

Krzyż jest tarczą – ale przed czym konkretnie nas chroni? Przed szatanem; jeśli grupa ma 

trudność z tym wnioskiem, przypominamy, że Jezus umierając na krzyżu i zmartwychwstając, 

pokonał szatana i mimo że ten wciąż działa w świecie, jest już przez Chrystusa (poprzez 

ofiarę krzyżową) pokonany. 

Ap 12, 9-12 -> szatan wie o swojej porażce 

 

Osądzić 

Znak krzyża jest więc egzorcyzmem. Czym jest egzorcyzm? Pytanie do grupy. 

Definicja KKK 1673 (jeśli nie ma potrzeby i/lub czasu, wystarczy przeczytać fragment do 

„…celebracji chrztu”):  

„Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś 

osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego panowania, mówimy o 

egzorcyzmach. Praktykował je Jezus (Por. Mk 1, 25n), a Kościół od Niego przyjmuje władzę 

i obowiązek wypowiadania egzorcyzmów (Por. Mk 3,15; 6, 7. 13; 16, 17). W prostej formie 

egzorcyzmy występują podczas celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane 

„wielkimi”, mogą być wypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. 

Egzorcyzmy należy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez 

Kościół norm. Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich 

demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi. Czymś 

zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy 



medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o 

obecność Złego, a nie o chorobę.” 

Czynienie znaku krzyża w imię Trójcy Świętej jest wyznaniem naszej wiary oraz 

poświęceniem naszego działania Bogu, co pozwala skutecznie walczyć z szatanem. Zatem 

znak krzyża jest podstawowym i dostępnym dla każdego egzorcyzmem. 

Egzorcyzm jest również jednym z elementów sakramentu chrztu, który uwalnia nas spod 

władzy grzechu pierworodnego. 

Czym jest woda święcona? Do czego i po co jej używamy? 

Woda święcona jest wodą pobłogosławioną przez kapłana. Ma nam przypominać chrzest, 

który dla każdego z nas jest zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a więc stał 

się dla nas uwolnieniem spod władzy szatana i przejściem pod czułą opiekę Jezusa.  

Często wykonujemy znak krzyża używając wody święconej (pomagamy grupie wyciągnąć 

wnioski na podstawie poprzednich treści). 

 

Działać 

1 P 5, 8-9 – jak przeciwstawić się szatanowi? 

Przez najbliższy miesiąc postaram się poświęcać Bogu wszystkie swoje zadania przez 

czynienie znaku krzyża. 

 

Nina Skoczylas 


