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2116.
Należy
odrzucić
wszystkie
formy
wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub
demonów, przywoływanie zmarłych lub inne
praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość
(Pwt 18, 10; Jr 29, 8.). Korzystanie z horoskopów,
astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni
i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się
medium są przejawami chęci panowania nad
czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi,
a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie
ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią
i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią które należą się jedynie Bogu.
2117. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez
które dąży się do pozyskania tajemnych sił,
by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną
władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia
mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą
religijności. Praktyki te należy potępić tym
bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja
zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie
się do interwencji demonów. Jest również naganne
noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga
za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego
Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich.
Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk
medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania
złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności
drugiego człowieka. (KKK Rozdz.1, Art. 1; 2116 – 2117 )
ZAGROŻENIA DUCHOWE
YING—YANG – „NEW AGE” twierdzi,
że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły
przeciwne są działaniem tej samej boskiej
osobowości.
PIERŚCIEŃ ATLANTÓW – jeden ze sposobów

działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa,
jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka.

MOTYL – jest symbolem własnym zwolenników
"NEW AGE". Gąsienica oznacza minioną epokę,
w której ludzkość żyła według tradycji.
JEDNOROŻEC
SEKSUALNEJ:

homoseksualizm,
WSTĄŻKA

–

SYMBOL

miłość
seks
PRZEPLATANA

WOLNOŚCI

lesbijska,
grupowy,itd.
–

symbol
okultystyczny bezgranicznego połączenia
z mocami wszechświata.
GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA – dwa rogi

w górę: oznacza królestwo Lucyfera, dwa
rogi w dół: człowiek jest bogiem. Niektóre
muzyczne zespoły przyjęły te symbole jako
gwarancja sukcesu
KRZYŻ NERONA – „Krzyż złamany”, „Noga
kurza”, „pacyfka”. Okultystyczny symbol
propagowany
jako
amulet
ruchów
pacyfistycznych.
KRZYŻ Z KOKARDKĄ – symbol pogardy

dziewictwa i symbol możliwości wyboru
partnera według osobistego uznania. Jest to
zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym
praktykowano rytualne hulanki, orgie tp..
KRZYŻ ZAMĘTU – krzyż szatański.
KRZYŻ ODWRÓCONY – (odwrócenie =

zaprzeczenie), stosowany w obrzędach
okultystycznych i satanistycznych, nierzadko
noszony przez wyznawców tychże "światopoglądów”.
666 FFFCYFRA ta jest symbolem używanym przez

satanistów, występuje też w formie FFF ("f" jest
szóstą literą alfabetu). 666 – to imię apokaliptycznej
Bestii – Ap 13,11-18

W Piśmie Świętym błyskawica oznaczała
szatana (por. Łk 10,18 Wtedy rzekł
do nich: Widziałem szatana, spadającego
z nieba jak błyskawica). Symbol ten oznacza
"niszczyciela" i przedstawia moc szatana.
Wersja tego symbolu charakterystyczna
jest głównie dla satanizmu.
Coraz więcej dzieci, młodzieży, a także studentów
jest zniewolonych duchowo. Korzystają z pomocy
egzorcystów pomiędzy jedną a drugą lekcją
lub bezskutecznie wałęsają się po klinikach
psychiatrycznych, spotykając się ze szczerą
bezradnością psychiatrów i terapeutów. Tymczasem
liberałowie (w tym lewicujący, powierzchowni
i niedouczeni katolicy), ateiści, wolnomularze,
materialiści i sataniści – wszyscy zgodnie i od lat
z uporem maniaka, jak nakręceni – serwują naszym
dzieciom (w tym coraz częściej przedszkolakom)
okultystyczne i satanistyczne rytuały, które
w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane
są podczas strasznego i niebezpiecznego "święta"
Halloween, wywodzącego się z pogańskiego
celtyckiego święta ku czci boga śmierci.

Tego nie kupuj dzieciom pod choinkę!
Hary Potter, Hello Kitty, Monster High, Witch, kucyki
Pony, laleczki voodoo, bakugany, wampiry, , potwory,
duchy, czaszki, pentagramy, słoniki z trąbą do góry,
jemioły, drzewka szczęścia, jednorożców.

Stawia się Boga na pierwszym miejscu
w swoim życiu, gdy się w Niego wierzy.
„Pierwsze przykazanie domaga się od nas
umacniania
naszej
wiary,
strzeżenia
jej
z roztropnością i czujnością oraz odrzucania
wszystkiego, co się jej sprzeciwia.” (KKK 2088)

Pierwsze przykazanie:
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”
nakłada obowiązek stawiania Boga na pierwszym
miejscu w naszym życiu. Tego Boga mamy poznać
przez wiarę, Jemu w pełni zaufać i umiłować
Go przez wypełnianie Jego woli wyrażonej
w przykazaniach.
Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko
wierze, czyli zaniedbywania pogłębiania wiary,
niewiary, wątpienia, ateizmu i agnostycyzmu.
Przykazanie to zabrania też grzechów przeciwko
nadziei, tzn. zuchwałej nadziei, rozpaczy, dążenia
wyłącznie do celów ziemskich.
Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko
miłości Bożej czyli: obojętności, niewdzięczności,
oziębłości, lenistwa duchowego, nienawiści do Boga.
Oprócz wiary, nadziei i miłości pierwsze
przykazanie przypomina o obowiązku służenia
jedynemu Bogu. Służba ta wyraża się przez
adorację, modlitwę, ofiarę, składanie Bogu
przyrzeczeń i ślubów, które mają być wypełnione.
Potępionymi przez pierwsze przykazanie grzechami
przeciwko służeniu jedynemu i prawdziwemu Bogu
jest: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo,
praktyki magiczne, kuszenie Boga, świętokradztwo,
symonia (handel godnościami i urzędami
kościelnymi,
sakramentami
oraz
dobrami
duchowymi).
Niewiara jest grzechem przeciwko wierze
nakazanej przez pierwsze przykazanie Dekalogu.
Jest ona „lekceważeniem prawdy objawionej lub
dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią”.
(KKK 2089)
Niewiara może przyjąć formę herezji, apostazji
lub schizmy. ,,Herezją nazywa się uporczywe,
po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie,
w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką albo
uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją –

całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej,
schizmą – odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa
Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła
uznającymi to zwierzchnictwo." (KPK, kan. 751;
KKK 2089)
Zwątpienie - grzech przeciwko wierze może też
przyjąć
formę
dobrowolnego
podawania
w wątpliwość prawdy objawionej.„Dobrowolne
wątpienie dotyczące wiary lekceważy to,
co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia,
lub też odmawia uznania tego za prawdziwe.”
(KKK
2088)„Wątpienie
może
prowadzić
do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie
podtrzymywane." (KKK 2088)
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«Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej,
z
domu
niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!(...)
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz
im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem
Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców
na synach do trzeciego i czwartego pokolenia
względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję
zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy
Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

,,Ukochałem cię odwieczną miłością,,

(Wj 20, 2-5)

,,O, Maryjo bez grzechu pierworodnego
poczęta, módl się za nami, którzy się
do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,
którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła
Świętego i poleconymi Tobie"
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu i rozprowadzaniu

Kontakt: cp.cichy.przyjaciel@gmail.com
FB: Cichy Przyjaciel-Kielce
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dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.
Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana,
Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz się znów swymi
bębenkamii wyjdziesz wśród tańców pełnych
wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach
Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać".
(Jr 31, 3-5)
Główne Prawdy Wiary:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym,
który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie:
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu
i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie
potrzebna.

Przeczytaj i podaj dalej

