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Sakramentalia
Cudowne działanie wody egzorcyzmowanej
Na atak najlepiej jest odpowiadać, jeśli to tylko możliwe, kontratakiem, a więc nie tylko
nie uciekać z pola walki, lecz śmiało uderzyć w napastnika. Takie uderzenie umożliwia
nam właśnie woda święcona, co warto zilustrować na kilku przykładach.
W walce z nałogami
Duch nietrzeźwości często bardzo boi się tej wody, z wiarą używanej przez otoczenie osoby
nadużywającej alkoholu. Według relacji żon alkoholików nawet oni sami prosili, by ich
ratować przed atakami „okrutnych zjaw”, a woda egzorcyzmowana odpędzała te zjawy.
Kropla wody egzorcyzmowanej, wpuszczona do butelki z wódką, spowodowała w jednym
wypadku całkowitą utratę przez wódkę mocy („Wylałaś wódkę, a nalałaś wody!” - krzyczał
uzależniony), w drugim zaś - niemożność jej picia z powodu wymiotów.
Duch nikotynizmu, który bywa dość mocny (potrafi przy wypędzaniu miotać zniewolonymi,
a nawet odebrać przytomność), także mocno reaguje na wodę egzorcyzmowaną: łyk tej wody
może spowodować ustanie głodu nikotyny (bywa, że na zawsze), podobny skutek zauważono
przy pokropieniu nią paczki papierosów.
W życiu codziennym
Skoro przyglądamy się wpływowi wody egzorcyzmowanej na ciało, należy powołać się na
mnóstwo opowiadań, które aż szkoda, że nie zostały zapisane i zebrane w księdze. Dotyczą
one cudownych uzdrowień ludzi, zwierząt, a nawet roślin. Zacznijmy od końca:
•
Rośliny w czasie ogromnej suszy skrapiane codziennie odrobiną wody
egzorcyzmowanej (tam, gdzie ich podlewanie było niemożliwe ze względu na dużą
odległość) urosły tak ogromne, że budziły podziw sąsiadów, którym wszystko powysychało.
•
Woda egzorcyzmowana chroniła wielokrotnie uprawy (na polu i pod folią) przed
szkodnikami oraz chorobami, a nawet przed złodziejami.
•
Rośliny i drzewa, które zaczynały obumierać, woda egzorcyzmowana przywracała do
życia.
•
W chlewie wszystkie (duże już) prosięta padały z głodowego wycieńczenia, pomoc
weterynarza okazała się nieskuteczna. Gospodyni przypomniała sobie o wodzie
egzorcyzmowanej, pokropiła nią wieczorem koryto z karmą, a rano przekonała się, że zostało
opróżnione. Obok niego stało drugie - pełne, którego nie pokropiła... Przy codziennym
używaniu wody egzorcyzmowanej wyprowadziła wszystkie prosiaki z ciężkiego stanu [Ktoś
powie może:„l gdzie tu szatan...?” Z pewnością istnieje „duch śmiertelnego wygłodzenia",
który daje się we znaki także ludziom (nazwano jego działanie„anoreksją"). Dobry Bóg,
wysłuchując modlitwy Kościoła, przychodzi z pomocą używającym wody egzorcyzmowanej
na wiele różnych sposobów, aby tylko czynili to z wiarą (przejawiającą się w ufności,

najczęściej wyrażonej w ich modlitwie). Tak więc skrapiają nią oni mieszkanie,
gospodarstwo, pola i ogrody, osoby chore i atakowane przez szatana (nawet, jak wyżej
wspomniano, „na odległość”), ich łóżko i ubranie; dodają kilka kropli do pokarmu ludzi i
zwierząt, wpuszczają do studni dla oczyszczenia w niej wody i uczynienia jej zdrową.
Chorzy dotykają wodą egzorcyzmowaną zaatakowanych części ciała, stosują kroplę do
przemywań, do okładów, często do picia [Ponieważ woda egzorcyzmowana jest wyłączona z
tzw.„użytku świeckiego”, nie może być używana, jak zwykła woda, jako napój przez ludzi
spragnionych (chyba że na pustyni), także do mycia, do gotowania posiłków czy zwykłego
podlewania roślin. Może natomiast, w niewielkiej ilości, podobnie jak używa się w
niewielkich dawkach leków, mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jako
lekarstwo dla duszy lub ciała oraz jako broń przeciwko szatanowi. Tak więc łyk jej można
wypić w duchu modlitwy, nie powinno się natomiast gotować jej na herbatę (choć do herbaty
można wpuścić niewielką jej ilość)]. Użycie jej, połączone z krótkimi egzorcyzmami
dostępnymi dla ludzi świeckich, oddala burze i chmury gradowe, gasi ogień pożarów. Im
starsi będą świadkowie niezwykłych zdarzeń, tym więcej na ogół potrafią ich opowiedzieć,
jak też liczniejsze wskazać zastosowania wody egzorcyzmowanej.
To nie magia
Woda egzorcyzmowana nie działa w sposób „magiczny”, jak zaklęcie dobre na określone
sytuacje, gdyż Boga można tylko pokornie prosić o łaskę (jak przy użyciu także innych
poświęconych przedmiotów), a nie narzucać Mu swojej woli, nie dyktować, co ma dać, kiedy
i w jakich ilościach. Z tego względu nie zawsze odpowiedź Nieba będzie taka sama w
podobnych do siebie sytuacjach, lecz zależy w pierwszym rzędzie od samego Boga i Jego
planów względem nas, w drugim zaś od naszej wiary i ufności w Nim pokładanej.
Głęboka wiara cechowała prawdopodobnie pielęgniarza, który w B. P. rozchylił wargi
dziewczyny, od miesięcy po wypadku samochodowym sztucznie podtrzymywanej przy
życiu, i wlał jej kilka kropli wody egzorcyzmowanej. Zauważywszy, że się zakrztusiła,
wybiegł na korytarz z wołaniem: „B. żyje!" Gdy wrócił na czele personelu medycznego,
jakież było jego zdziwienie, gdy zastał ją już siedzącą na łóżku i usłyszał jej słowa do siebie
skierowane:„Co ty mi dałeś do picia...? Bo gdy mi to coś wlałeś do ust, jakiś głos mi
powiedział: «B., weź się za siebie!» I oto jestem zdrowa!” Rzeczywiście była zdrowa, po
krótkiej obserwacji opuściła szpital, choć przy tak mocnym stłuczeniu mózgu nikt nie dawał
jej szans na powrót do życia w ogóle, a tym bardziej do życia samodzielnego.
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