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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (1 Krl 17,10-16); (Hbr 9,24-28); Psalm: (146)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (12,38-44) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO    
Dzisiaj modlimy się o to, by móc pełnić służbę Bogu 

czyniąc Jego wolę i zachowując przykazania Bożego Prawa. 

Uboga wdowa jest dobrym przykładem 
tego, że relacja z Bogiem zaczyna się 
z chwilą, kiedy oddaję Mu wszystko, co 
mam, a nie tylko to, co mi zbywa i jest 
obojętne. Nie chodzi tutaj o wartość 
i wielkość ofiary, ale o jej intencje. Moje 
„wszystko”, co mam, to dla innych może 
być niewiele i bez znaczenia, lecz jest 

wszystkim, co mam i czym jestem, bo Bóg patrzy na serce, a nie 
na zewnętrzną wielkość. Ubodzy w duchu to nie ci, którym 
w życiu nie wyszło, ale ci, którzy zdecydowali się oddać Bogu 
wszystko ze względu na Niego samego, by On był ich wszystkim. 
Możliwe jest to tylko dzięki zaufaniu Bogu. Takie zaufanie 
okazała wdowa z Sarepty Eliaszowi, który złożył jej obietnicę od 
Boga. Jej hojność, – mimo że to było tak niewiele: garść mąki 
i odrobina oliwy – nie pozostała obojętna Panu.  

To zdjęcie, autor: 

http://www.czarze.parafia.net.pl/
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_von_Menz
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
KU ZAWIERZENIU 

Nieustanne osobiste powierzanie się Matce Najświętszej oraz oddawanie 

Jej wszystkiego, co Polskę stanowi, było codzienną praktyką w życiu 

wielkiego Prymasa. W jednej przejmujących duszę modlitw Ojciec zwracał 

się do Maryi: „Nie umiem jednego dnia spędzić bez Ciebie, bez Twojego 

Imienia, bez <Zdrowaś Maryjo>, bez różańca, bez aktu oddania się Tobie. 

Czym byłoby moje życie, gdybym o Tobie zapomniał?” Wiemy, że 

25 sierpnia 1960 r., w dniu św. króla Ludwika IX (zm. 1270), wielkiego 

czciciela Maryi, Ojciec na Jasnej Górze dokonał też swoistego osobistego, 

prywatnego oddania Polski Matce Najświętszej. Wtedy też przed 

cudownym wizerunkiem na Jasnej Górze wypowiedział wstrząsającą serce 

modlitwę: „Jasnogórska Królowo Polski! Tyle już razy zwyciężyłaś na Jasnej 

Górze i nadal zwyciężasz. Cokolwiek dzieje się z Kościołem Bożym 

w Ojczyźnie naszej – Tobie to zawdzięczamy. Jeśli pomimo ataków mocarzy 

ciemności Kościół Boży jeszcze pracuje – Twoje to zwycięstwo! Jeżeli lud 

opiera się niewierze – Twoje to zwycięstwo! Jeżeli nie ustaje w miłości ku 

Tobie – Twoje to zwycięstwo! Jeżeli kapłani dochowują wierności 

Kościołowi pomimo tylu przeciwności – Twoje to zwycięstwo! Jeżeli 

klasztory pełne są jeszcze ducha modlitwy w życiu wspólnym – Twoje to 

zwycięstwo! Jeżeli na progu Tysiąclecia poderwaliśmy się do owego życia, 

do pracy nad moralną przemianą Narodu – Twoje to zwycięstwo! Śluby 

Jasnogórskie, Wielka Nowenna Tysiąclecia – to Twoje zwycięstwo! 

Moglibyśmy tak wymieniać mnóstwo Twoich zwycięstw i za każde z nich 

osobno dziękować. Wszystkie, które w tej chwili pamiętamy, których nie 

jesteśmy nawet w stanie wyliczyć, są dla spotęgowania wiary w Twój 

przyszły triumf”. 

W ramach Wielkiej Nowenny zarówno przez cały rok 1961, jak i 1962, 

trwały na Jasnej Górze zawierzenia Matce Bożej różnych stanów, zawodów 

i grup społecznych. 15 marca 1961 r. indywidualnie oddali się Maryi 

pasterze Kościoła w Polsce. 4 września tegoż roku ponowili publicznie Akt                                        



Oddania Matce Bożej całego polskiego Episkopatu. Prymas osobiście 
przewodził grupom kapłanów i seminarzystów. 
Apogeum zawierzenia nastąpiło w roku milenijnym: 3 maja 1966r. cały 

Episkopat Polski oddał Ojczyznę, Naród, Kościół i wszystko, co Polskę 

stanowi, w opiekę Maryi. W wiekopomnym milenijnym dokumencie 

zatytułowanym „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki 

Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego” wszyscy zostaliśmy 

ubezpieczeni w matczynych dłoniach naszej niebieskiej Matki i Królowej. 

W opinii papieża Pawła VI był to w historii całego Kościoła akt wyjątkowy, a 

Polacy dokonali tego, czego nie uczynił żaden chrześcijański naród. Święty 

już dziś papież w specjalnym breve skierowanym do Kościoła w Polsce 

napisał: „Zaprawdę, nie mogliście wspanialej uczcić tysięcznej rocznicy 

owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrześcijańskiej i poddała 

się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa i Jego Matki. Bądźcie pewni, że w ten 

sposób katolicka Polska zostaje związana ze Stolicą Apostolską jeszcze 

ściślejszym węzłem i coraz głębiej zapada 

w serce tego, który będąc Następcą św. 

Piotra, zapragnął być razem z wami, aby 

wziąć osobiście udział w owych 

uroczystościach”. Niestety komuniści 

trzykrotnie odmówili Papieżowi prawa 

przyjazdu do Polski na uroczystości 

Tysiąclecia. 

Doświadczenie niezawodnej maryjnej 

drogi Kościoła w Polsce poniósł w świat 

św. Jan Paweł II – wielki uczeń wielkiego 

nauczyciela. W swoich podróżach setki 

razy zawierzał Maryi ludzi, miejsca, narody 

i państwa. W końcu 8 października 2000 r. 

na Placu św. Piotra, przed cudowną figurą 

Maryi przywiezioną z Fatimy, zawierzył Jej całą ludzkość. Odwagi! Jesteśmy 

w najlepszych, bo matczynych rękach. 

  



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 
OBJAWIENIA (2) 

Drugim objawieniem św. Józefa jest objawienie fatimskie. W trzeciej 

odsłonie tajemnicy fatimskiej wizjonerzy ujrzeli św. Józefa trzymającego 

Dzieciątko Jezus i błogosławiącego świat. Było to symboliczne 

przedstawienie rzeczywistości, która zaistnieje u kresu duchowej walki 

o Kościół i świat. Józefowi przypadnie szczególna rola błogosławienia 

świata. To św. Józef będzie przeprowadzał ludzi z największych ciemności 

do największego światła.  

Marta Robin, wielka stygmatyczka francuska, mówiła, że św. Józef będzie 

patronem Kościoła XXI wieku. 

Natomiast siostra Łucja napisała, że ostatnia walka szatana z Bogiem 

rozegra się w Kościele o rodziny i o małżeństwa. To będzie ostatni, 

straszliwy atak demona: próba zniszczenia każdego małżeństwa, każdej 

rodziny. Św. Józef otrzymał moc Boga, by przez błogosławienie, razem 

z Jezusem uratować rodziny, które mu zawierzą. W obecnych czasach 

obserwujemy plagę rozwodów, tragizm rozpadających się małżeństw, 

zniszczone rodziny. Na tym tle rola św. Józefa – opiekuna Świętej Rodziny – 

wskazuje na przesłanie z nieba, aby za jego przyczyną odnawiać każde 

małżeństwo i podnosić z ruiny każdą rodzinę. 

Pojawienie się św. Józefa w Fatimie świadczy o jeszcze jednym  

Jego zadaniu. To On chronił Jezusa przed śmiercią – najpierw w łonie Maryi, 

a później jako nowonarodzone Niemowlę. Być może wiąże się to z misją, 

jaką ów Święty ma do wypełnienia w czasach obecnych, kiedy najwięcej 

dzieci jest zabijane w łonach matek i zaraz po narodzeniu. 

NIEWĄTPLIWIE ŚW. JÓZEF JEST OPIEKUNEM DZIECI NIENARODZONYCH 

I NIEMOWLĄT. ON JEST CZYSTY 

I WYJĄTKOWO KOCHA CZYSTE DZIECI, 

A DZIECI NIENARODZONE SĄ NAJCZYSTSZE, 

NAJBARDZIEJ NIEWINNE, SZCZEGÓLNIE 

UKOCHANE PRZEZ BOGA OJCA.  



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (1) 

„Wy bądźcie gotowi”(Łk12,40). 

Większość z nas boi się śmierci, albo jej się bała. W tej wypowiedzi oprę się 

na książce Fulii Horak: Świeta Pani.F. Horak zmarła w 1994 roku. Była polską 

mistyczką, a w pierwszej połowie swojego życia zaciekłą ateistką, 

absolwentką filozofii, atakującą ludzi wierzących i samego Pana Boga. 

Próba drwiny z mocy Bożej, a raczej to , co Bóg z tą drwiną uczynił, 

przemieniło Fullę w osobę głęboko wierzącą. Prawdziwa wiara idzie                

w parze z czynem, dlatego autorka „Świętej Pani” stała się ewangelizatorką 

i wspomagającą tych, którzy błądzili w drodze ku Bogu. Powiadają, że nasz 

Niebieski Ojciec ma dobre poczucie humoru. Pewnego razu F. Horak 

wybrała się do Częstochowy, by włączyć się w modlitwy na Jasnej Górze. 

Zachowywała się wręcz nieprzyzwoicie, chcąc sprowokować Najświętszą 

Maryję Pannę i samego Pana Boga do uczynienia jakiegoś cudu. To dałoby 

jej powód do uwierzenia. Nic takiego się nie wydarzyło. W złości, tuż przed 

opuszczeniem Jasnogórskiej Świątyni, rzuciła Bogu wyzwanie: oświeć moją 

głowę. Trzy miesiące później Pan spełnił jej żądanie podczas jakiegoś 

towarzyskiego przyjęcia. Ludzie biorący w nim udział z podziwem patrzyli 

na jej głowę i wskazywali na cos tuż ponad nią. Było to bardzo jasne światło. 

Fulla zdezorientowana uciekła. Tak zaczęła się jej przygoda z Panem 

Bogiem, który ją przytulił, dał poznać, że ją miłuje i w bardzo powolnym 

procesie przemienił jej serce i obdarzył miłością. 

F. Horak otrzymała dar mistycznych widzeń. M. in. opis momentu śmierci. 

Dzisiaj zacytuję pierwszy fragment tego widzenia, jednego z kilku. 

„ŚMIERĆ. W chwili śmierci, kiedy dusza rozstaje się z ciałem, człowiek – 

choćby był nieprzytomny, choćby śmierć nastąpiła momentalnie czy we 

śnie – na błysk chwili, na ułamek sekundy ma świadomość własnej śmierci. 

 Bezpośrednio po śmierci staje dusza przed Sądem Najwyższej 

Sprawiedliwości. Skończyło się bowiem niewyczerpane dotąd Boże 

miłosierdzie. Kto przekroczy granicę życia, staje wobec Jego 

sprawiedliwości – samotny, nagi i czeka słusznego wyroku. 



POCZET ŚWIĘTYCH W biuletynie temat żywotów świętych już się 

pojawił. Powracam do niego, ponieważ przykład jest bardzo ważną metodą 
w procesie poznania. Tym bardziej jest ważny, gdy celem poznania jest 
PRAWDA. Teoria pozostaje teorią, jak na przykład teoria Darwina, ale gdy 
poprzedza ją praktyka, sprawdzenie idei w życiu, to niewątpliwie mówimy 
o prawdzie. Módlmy się, aby przykład życia opisywanych świętych był 
pomocny w ugruntowaniu się naszej wiary i abyśmy idąc za przykładem 
świętych, mogli naśladować Jezusa Chrystusa.  

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA Urodziła się 25 sierpnia 1903 roku jako 

trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, 

rolników ze wsi Głogowiec. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym           

w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa odznaczała 

się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wielką 

wrażliwością na ludzką biedę. W dziewiątym roku życia przystąpiła do             I 

Komunii świętej, którą głęboko przeżyła, świadoma obecności Boskiego 

Gościa w swej duszy. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata i jako 

kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie                      

u bogatych ludzi w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne 

utrzymanie i pomóc rodzicom. Głos powołania odczuwała w swej duszy już 

od siódmego roku życia, ale wobec braku zgody rodziców na wstąpienie do 

klasztoru próbowała go w sobie zagłuszyć. Przynaglona jednak wizją 

cierpiącego Chrystusa wyjechała do Warszawy i tam 1 sierpnia 1925 roku 

wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze, 

jako s. Maria, Faustyna przeżyła trzynaście lat pełniąc obowiązki kucharki, 

ogrodniczki i furtianki w wielu domach zgromadzenia, najdłużej 

w Krakowie, Wilnie i Płocku. 
Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle bogatego życia mistycznego. 

Gorliwie spełniała wszystkie prace, wiernie zachowywała reguły zakonne, 

była skupiona, milcząca, a przy tym naturalna, pełna życzliwej                                i 

bezinteresownej miłości. Jej życie, na pozór bardzo zwyczajne, monotonne 

i szare, kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia                 z Bogiem. 

Lata jej zakonnego życia obfitowały w nadzwyczajne łaski: objawiwnia, 



wizje, ukryte stygmaty, uczestnictwo w męce Pańskiej, dar bilokacji, 

czytania w duszach ludzkich, proroctwa czy rzadko spotykany dar 

mistycznych zrękowin i zaślubin, żywy kantakt z Bogiem, Matką 

Najświętszą, aniołami, świetymi, duszami czyśćcowymi – cały świat 

nadprzyrodzony był dla niej nie mniej realny i rzeczywisty niż ten, który 

dostrzegała zmysłami. Mimo tak wielkiego obdarowania łaskami 

nadzwyczajnymi wiedziała, że nie one stanowią o istocie świętości. 

W Dzienniczku pisała: Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne 

dary jej [duszy] udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne 

zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie 

stanowią treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość moja polega na 

ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą  Bożą (Dz. 1107). Posłannictwo             

s. Faustyny zostało zapisane w jej Dzienniczku, które prowadziła na życzenie 

Pana Jezusa oraz spowiedników. Zanotowała w nim wiernie wszystkie 

słowa Pana Jezusa, a także opisała zetknięcia jej duszy z Nim. Sekretarko 

najgłębszej tajemnicy Mojej – mówił do niej Pan Jezus – twoim zadaniem 

jest napisać wszystko, co ci daję poznać o Moim miłosierdziu dla pożytku 

dusz, które czytając te pisma doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi 

zbliżyć się do Mnie (Dz.1693). To dzieło w sposób niezwykły przybliża 

tajemnicę miłosierdzia Bożego. Zachwyca ono nie tylko ludzi prostych, ale 

także naukowców, którzy odkrywają w nim dodatkowe źródło dla badań 

teologicznych. Dzienniczek został przetłumaczony na wiele języków, m. in. 

angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, arabski, 

rosyjski, węgierski, czeski i słowacki. 

Siostra Faustyna wyniszczona chorobą i różnymi cierpieniami, które znosiła 

jako dobrowolną ofiarę za grzeszników wpełni dojrzała duchowo                          

i mistycznie zjednoczona z Bogiem zmarła w Krakowie 5 października 1938 

roku, mając zaledwie 33 lata. Sława świętości jej życia rosła wraz                          

z rozszerzeniem się nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i w miarę łask 

wypraszanych przez jej wstawiennictwo. 18 kwietnia 1993 roku, na Placu 

Św. Piotra w Rzymie, Ojciec Świety św. Jan Paweł II dokonał aktu jej 

beatyfikacji, a 30 kwietnia 2000 roku jej kanonizacji. 



P O K A R M  D L A  C I A Ł A 
PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY   

BOŻA APTEKA W NASZEJ KUCHNI 

Domowe metody leczenia są nie tylko skuteczne, ale też tanie i łatwo 

dostępne. 

1. SPOSÓB NA UPORCZYWE ZAPARCIA. Każdego dnia rano wypić powoli 

szklankę letniej wody z dodatkiem soku z połówki cytryny. Cytryna 

pobudza perystaltykę jelit, tym samym ułatwiając wypróżnienie. 

Miksturę można stosować regularnie albo w momencie, gdy 

zajdzie taka potrzeba. 

2.NAPAR Z PSZENICY OBNIŻA CIŚNIENIE. PSZENICA ROZSZERZA NACZYNIA 

KRWIONONE I DZIĘKI TEMU ZMNIEJSZA CINIENIE KRWI. 

PRZEPIS NA LECZNICZY NAPAR: 100 g ziaren pszenicy zalać 750 ml wrzątku. 

Odstawić na 8-10 godzin. Przecedzić. Pić po ½ szklanki 3 razy dziennie. 

Regularne stosowanie tej mikstury pomaga zredukować nadciśnienie. 

JESZCZE O PSZENICY. ORKISZ. Coraz popularniejsza staje się dawna odmiana 

pszenicy zwana orkiszem. Uprawia się ją przede wszystkim w 

gospodarstwach ekologicznych. Ziarna orkiszu są bogatsze w 

witaminy i sole mineralne od innych typów pszenicy. Dlatego 

zastąpienie mąki zwykłej orkiszową jest bardzo korzystne dla 

zdrowia. 

3. CYNAMON NA KATAR. 

Cynamon jest prawdziwym pogromcą bakterii i wirusów. Sproszkowana 

kora cynamonowca, której używamy jako przyprawy, jest również 

skutecznym lekiem ziołowym. W czasach starożytnych cynamon nie bez 

przyczyny nosił miano czarnego złota. Zawarte w nim olejki 

garbniki pomagają strawić ciężkie pokarmy, wyregulować 

poziom cukru we krwi oraz podnieść odporność organizmu. 

Jeśli dokucza ci katar, zrób gorącą czarną herbatę i wsyp do niej 

szczyptę cynamonu. Możesz dodatkowo posłodzić miodem. 



7 XI - Niedziela synodalna w parafiach diecezji toruńskiej 

Pan Jezus przekazał swoim uczniom obietnicę: „Oto Ja jestem 

z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20), która nie 

odnosi się wyłącznie do sakramentu Eucharystii. Ukazał nam również wiele 

innych znaków, świadcząc, że żyje i działa w Kościele. Wszędzie tam, gdzie 

udzielane i przyjmowane są sakramenty, działa sam Jezus Chrystus. Jest On 

obecny również wtedy, gdy wierni zbierają się na wspólną modlitwę, gdy 

czytają, słuchają i tłumaczą treść Pisma Świętego – „wówczas On sam 

mówi” (KL 7) Czytanie Świętych Ksiąg jest dialogiem między Bogiem 

a człowiekiem, bo: „do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, to Jego 

słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi” (KO 25). 

Dzisiaj naszą szczególną uwagę zwracamy na Pismo Święte, które 

jest znakiem obecności Boga pośród ludzi – w słowie Pisma Świętego jest 

sam Pan – powie św. Atanazy. Pismo Święte jest pokarmem, którym się 

karmimy. Jest ono obecnością mówiącego do nas Boga. Gdy słuchamy słów 

Pisma Świętego to tak, jakby się widziało Jego własne usta (św. Grzegorz 

Wielki). 

Na kartach Pisma Świętego Bóg otworzył przede mną swe serce. 

Moją odpowiedzią jest wiara, która przejawia się w modlitwie i życiu 

chrześcijańskim. I dlatego, jako wspólnota zgromadzonego Kościoła, 

pragniemy oddać szczególną cześć Księdze Pisma Świętego, w której 

zawarte jest Słowo Życia, przemawiający do nas Bóg w Trójcy Świętej 

Jedyny. 

Modlitwa za Synod 
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. 

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 

zamieszkaj w naszych sercach, 

naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. 

Jesteśmy słabi i grzeszni; 

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. 

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,  

albo stronniczość wpływała na nasze działania. 

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,  

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,  

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. 

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, 

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. 

Amen. 



K O B I E T A,  K T Ó R A  P O K O N A Ł A  Z Ł O! 
 JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIELEM 

 
Aby zgładzić grzech Jezus przychodzi na ten świat i dokonuje dzieła KRZYŻA. 
Bierze wszystkie grzechy na siebie i przebacza. To Jego Krew obmyła, 
zniszczyła moc grzechu oraz pojednała nas z Bogiem. Zmartwychwstanie, 
jako konsekwencja śmierci grzechu, daje nam ludziom nadzieję. A potem 

przychodzi Duch 
Święty, jako nowa moc 
pozwalająca ludziom 
żyć w Chrystusie. 
Wieczernik. Wołanie 
o Ducha Świętego. 
Przecież wszystko, 
czego Jezus dokonał, 
było uczynione w mocy 
Ducha Świętego, który 
przyszedł i umocnił 
Apostołów. Oni po 

9 dniach oczekiwania zostali Nim obdarowani. W Duchu Świętym stali się 
dziećmi Boga, a przez to dziedzicami Bożego życia w radości. Zstąpienie na 
nich mocy Bożej – Ducha spowodowało, że zostali uwolnieni od lęku przed 
Panem Bogiem za to, że opuścili Jezusa, od wstydu i poczucia winy. Przez 
9 dni i nocy, nieustannie prosili o przyjście Ducha Świętego. Taka uporczywa 
modlitwa daje rezultaty. Apostołowie dali nam przykład – oderwali się od 
wszystkiego i wszystkich, ale pozostali z Maryją. Serce Matki przywiodło ich 
do ewangelizowania, czynienia dobra i pragnienia Boga. Jezus: „Idźcie… i 
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,19-20).  
Jeżeli będziemy pragnąć Boga tak, jak tonący złapania oddechu, to On 
przyjdzie! Konieczna jest modlitwa pełna wiary, nadziei i miłości, by mogła 
nastąpić moc naszej przemiany. 
Gdzie dwóch albo trzech modli się razem, to Bóg Wszechmogący 
odpowiada na modlitwę i demon nas opuszcza. 
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