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-ten kto grzeszy 
znajduje się 
w niewoli 
szatana..............



KAŻDY, kto zamiast 
jasno nazwać zło - złem, 

broni i usprawiedliwia 
grzechy bliźniego staje 

się współwinny!



Postępujmy tak, byśmy 
nigdy nie mieli 

na sumieniu udziału 
w grzechach 
innych ludzi.



Serce Pana Boga mojego 
w Najświętszym Sakramencie..
Panie, Ty, co pod Zasłoną 
Świętych Postaci Żyjesz i Bijesz, 
Cześć Ci oddaję 

NAJGŁĘBSZĄ!



Diabeł nigdy nie przychodzi pod 
swoją prawdziwą postacią ani nie 

kusi nas jako brzydka istota, 
dobrze wie, co nam się podoba 

i co nas przyciąga. Szepcze ci do 
ucha to, co lubisz słyszeć, 

pokazuje to, na co lubisz patrzeć, 
daje rzeczy, które lubisz dotykać 
i karmi cię tym, co najbardziej ci 

smakuje..



Módl się: 
ten kto się modli, 
w Pełni przeżywa 

Tajemnicę Egzystencji, 
ten kto tego nie robi,

jest na skraju 
życia i śmierci.



Gdy oszust fałszuje złoto, zamienia je na 
coś bardzo podobnego, lśniącego 

i żółtego. Tak też robi diabeł z Obrazem 
Pana Boga – Który Jest Miłością – bierze 
to, co ludzie nazywają miłością i miesza 

z Panem Bogiem, Który Nią Jest. 
Instynktowne uczucia, namiętności, więzi
uczuciowe, zniewalające przyzwyczajenia 

służą diabłu do zwodzenia człowieka, 
gdy szuka on Bożej Prawdy, 
Życiodajnej Miłości...........



Na początku diabeł sprawia, 

że człowiek się śmieje aby na końcu 

wtrącić go w rozpacz. 

To właśnie wtedy, kiedy jeszcze się 

śmieje, zabiera go do piekła 

a tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. Człowiek, który teraz 

weseli się z diabłem, 

z pewnością będzie później płakał....



Pierwszą i główną bronią przeciwko 

szatanowi jest Prawdomówność: 

każde Słowo Prawdy,

jakie wypowiadasz, jest strzałą wycelowaną 

w serce złego a każde szczere wyznanie 

grzechu jest włócznią, 

którą przeszywasz jego serce.

Kolejną podstawową bronią jest Pokora. 

Szczerość i Pokora.... Wyznaj swoje grzechy

w Świętej Spowiedzi a zabijesz zło, 

które jest w tobie..



Diabłu zależy tylko na tym aby odłączyć 

cię od Pana Boga. Uważaj! Próbuje cię 

oddzielić od Niego nawet wtedy, gdy jesteś 

przy Nim. Odsuwa cię od pojmowania 

znaczenia słów, którymi się modlisz 

i zwraca twą uwagę na same słowa. 

Gdy uwielbiasz Pana, oddala cię

od Niego i sprawia, że skupiasz się 

na melodii Hymnu Uwielbienia....



Pan Bóg Może Doprowadzić cię do łez 

na początku, lecz na końcu zawsze będzie 

Radość. Twój płacz wywołany przez Pana 

Boga ma cię zdyscyplinować, podczas gdy 

diabeł przychodzi cię rozweselić i sprawić 

abyś się odwrócił od Pana. 

Kiedy natomiast Pan Bóg Daje ci Radość, 

diabeł przychodzi i daje ci powody do 

płaczu; nie daj mu się oszukać!



..diabeł oddala cię od Pana Boga nawet 

podczas Świętej Modlitwy, przez Którą się 

do Pana Boga zwracasz.

Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie 

zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz 

przed Panem Bogiem. Diabeł nie wejdzie 

przez zamknięte okna i zakneblowane 

drzwi. Diabeł wchodzi przez drzwi, które 

są otwarte....................



Rodzina ludzka na ziemi Jest Obrazem Świętej 
Rodziny w Niebie. Rodzina przekazuje Plan 

Pana Boga, Jego Miłość i Słowo z Pokolenia na 
Pokolenie. Upadek Rodziny oznacza upadek 

Boskiego Planu dotyczącego ludzkości. 
Oznacza odrzucenie Przesłania Zbawienia 

i Świętości. Każda Rodzina jest Świętą Rodziną, 
ponieważ Jest Obrazem Jedynego Pana Boga 

w Trójcy Przenajświętszej Obecnego. 
Zniszczenie Rodziny jest niszczeniem Obrazu 

Pana Boga. Rodzina niesie Płonącą Lampę 
i przekazuje Ją kolejnemu Pokoleniu aby świat 

mógł być oświetlony Światłem Pana..



..Rodzina JEST Podstawą Bożego Planu, 
więc wszystkie siły zła skupiają się 

na zniszczeniu Rodziny, ponieważ wiedzą, 
iż niszcząc Ją spowodują, że Cały Boży Plac 
Zadrży w Posadach. Wojna złego przeciwko 
Panu Bogu jest wojną przeciwko Rodzinie 

a wojna złego przeciwko Rodzinie ma 
na celu zniszczenie Obrazu Pana Boga. 

Ponieważ od początku stworzenia świata 
Rodzina Jest Obrazem Pana Boga, 

zły skupia się na tym aby Ją unicestwić.



..Krusz skałę i nie bój się, bo choć ramię jest 
twoje, to ani ziemia, ani młot nie należą do ciebie. 

Nie marudź i nie wykręcaj się: źdźbła pszenicy 
muszą poddać się ciężarowi maszyn w młockarni, 

nie skarżą się na potrzebny proces 
przygotowywania chleba i sycącego pokarmu. 

Winogrona nie wykręcają się i nie wiercą, kiedy 
mają być zmiażdżone i wyciskane, ponieważ staną 

się winem i radością. Bez bólu nie będzie ani 
chleba, ani wina. Kto chce stać się chlebem 

i winem, musi nieść Krzyż. Musi Go dźwigać i iść 
w kierunku PANA BOGA. Na tym świecie człowiek 
przemieszcza się z brzegu ciemności i nieistnienia 

na Drugi Brzeg
Wiecznej Światłości-NIEBA..



O Panie Jezu 

w Przenajświętszej Hostii Utajony. 

Serce moje Cię czuje. I choć kryją Cię 

zasłony, Ty Wiesz, że Cię miłuję............................



Bądź Święta Wola Twoja 
Panie Boże..



..wąż zła pełznie, 
dociera do umysłu, 
do myślenia ludzi..

CZUWAJ W DUCHU 
BOŻYM....MARYJNYM....



-trwać mocnymi 
w Świętej Wierze, 

wzmacniać Ją POPRZEZ 
ŚWIĘTE, GODNE, 

ŻYCIE..



Prosta Droga, 
Która Wiedzie 

do Życia Wiecznego....
DO NIEBA...............



-demony mają jedno 

zadanie: zabłocić złem 

umysły ludzi..

-W IMIĘ NIEBA 

CZUWAJ



Najdroższe i Niepokalane 
Serce Mateńki Maryi..

-za Wszystkie Święte Łaski, 
Które nam Zsyłasz, Pomóż 
nam dziękować Ci naszym 

życiem............... 



..O DUSZE..! 
powierzcie się 

z ufnością Panu 
Jezusowi, On nigdy! 
Nie Pozostawi was 

samych..



Podstawowym ratunkiem dla 
człowieka w starciu ze złym duchem 
jest Święta Miłość do Pana Boga 

i bliźniego oraz Święta Wiara. 
Bezwarunkowe zaufanie Panu 

Jezusowi, powierzenie się Matce 
Bożej Niepokalanej Maryi 

– to Najpewniejsze Środki do wejścia
na Właściwą Drogę 

w duchowym rozwoju.



Dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi 
możemy się zmieniać. I pamiętajmy, 

że tutaj, na ziemi jest czas zasług i Czas 
Miłosierdzia. Tutaj dzięki Łasce Bożej 

wszystko możemy zmienić. 

, w Którym 
wprawdzie oczyścimy się ze wszelkich 

przywiązań i zaniedbań ale też skażemy się 
na takie cierpienie, jakiego nawet nie 

jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

-Ksiądz Egzorcysta Marcin Hołuj

Jeśli tego nie 
wykorzystamy, skazujemy się na 

potępienie albo na Czyściec



W walce o swą duszę 
absolutnie niezbędne jest 

Życie Sakramentalne – 
częsta Święta Spowiedź, 

Msza Święta 
i Komunia Święta.

Ksiądz Egzorcysta Marcin Hołuj



Moc egzorcyzmującą mają też 
poświęcone Dzwony Kościelne.

Może właśnie dlatego coraz 
częściej piękny dźwięk Tych 

Dzwonów przeszkadza
tak wielu współczesnym ludziom...

Ksiądz Egzorcysta Marcin Hołuj



- Musimy mieć świadomość, że szatan 
został pokonany na Świętym Krzyżu przez 

Pana Jezusa - mówi Ksiądz Egzorcysta 
Marcin Hołuj. Dlatego w walce duchowej, 

jaką toczymy z diabłem, konieczna jest 
Adoracja Świętego Krzyża. Bardzo ważne 
jest Jego ucałowanie każdego dnia. Święty 
Krzyż Pana Jezusa Chrystusa Jest Źródłem 
Ogromnej Mocy..diabeł o tym wie, dlatego 

nienawidzi Świętego 
Krzyża...................................



EGOCENTRYZM – 
zbytnie zajmowanie się sobą, 
nieliczenie się ze zdaniem drugich, 
brak krytycyzmu względem 
własnego zdania.........................



SŁABOŚĆ WOLI I NIEOPANOWANIE – 
postępowaniem takiej osoby 
kierują popędy, pożądliwość, 
zachcianki, wybuchy złości 
czy hałaśliwej radości.



ŹLE USTAWIONA SKALA WARTOŚCI – 
przecenianie przyjemności, 
poddawanie się "ideałowi"
wygodnego życia 
i "kult świętego spokoju".



BRAK POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
I PRZEWIDYWANIA SKUTKÓW 
SWOICH CZYNÓW – niepoważne 
traktowanie swoich obowiązków.



- wyspowiadać się z całego 

życia..ŚWIĘTA SPOWIEDŹ 

GENERALNA....TAK BARDZO 

KONIECZNA..



"Głos Krwi Nienarodzonych Dzieci Woła do 
Pana Boga przez szczepionki skażone aborcją, 

przez lekarstwa skażone aborcją..."
- powiedział Biskup Schneider. 

"Ten Głos Krzyczy na całym świecie i musimy 

się obudzić..."

I dodał: "Nikt, kto jest naprawdę 

zaniepokojony; Obroną Życia i Prawem 

Moralnym, nie może milczeć lub zachować 

spokój i pogodzić się z tą sytuacją..................."
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