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„ Z nie zba da nej i ła ska wej ta jem ni cy Bo że go zrzą dze nia lu ‐
dzie po łą cze ni są mię dzy sobą nad przy ro dzo ną wię zią, dzię ki

któ rej grzech jed ne go szko dzi tak że in nym, po dob nie jak świę ‐
tość jed ne go przy no si do bro dziej stwo in nym. W ten spo sób

wier ni po ma ga ją so bie wza jem nie w osią gnię ciu nad przy ro ‐
dzo ne go celu. W Ada mie, któ re go grzech prze cho dzi na wszyst ‐
kich lu dzi dro gą prze ka zy wa nia ży cia, jest wy raź ny do wód tej

łącz no ści. Ale znacz nie więk szą i do sko nal szą za sa dą, pod sta wą

i wzo rem tej nad przy ro dzo nej wię zi jest sam Chry stus, do zjed ‐
no cze nia z któ rym po wo łał nas Bóg”.

Pa pież Pa weł VI, In dul gen tia rum do ctri na
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WPROWADZENIE

Ty tuł tro chę pro wo ku ją cy: „Oczysz cze nie pa mię ci. Jan Pa ‐
weł II i uzdro wie nie mię dzy po ko le nio we” . To już moja druga

książka, która dotyka problemu modlitwy o uzdrowienie

drzewa genologicznego. Mogę śmiało powiedzieć, że to

drugie wydanie trochę zmienione i poprawione. Nowo‐
ścią tego drugiego wydania jest przytoczone świadectwo

św. Jana Pawła II o modlitwie „oczyszczenia pamięci”,

które w rzeczywistości oznacza modlitwę o uzdrowienie

z wpływów grzechu międzypokoleniowego albo uzdro‐
wie nie mię dzy po ko le nio we w Ko ście le.

Pierwsza moja książka pod tytułem: „Nie zakazowi Epi‐
skopatu Polski modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe”,

która jest próbą refleksji i zarazem wyrażeniem mojego

„sprzeciwu” wobec zakazowi Episkopatu Polski modlitwy

o uzdrowienie międzypokoleniowe wyrażone w: Uchwa ła
15/370/2015 Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski

z dnia 6 października 2015 roku w sprawie tzw. grzechu

mię dzy po ko le nio we go i uzdro wie nia mię dzy po ko le nio we go 
1 .

Od razu po wydaniu mojej pierwszej książki spotkałem

się ze „wściekłym” atakiem osób, które starały się w róż‐
ne sposoby uzasadnić absurdalność modlitwy o uzdro‐
wienie międzypokoleniowe, z drugiej strony jednak,

większości czytelników była przyjęta z entuzjazmem

dziękując mi za odwagę w podjęciu dyskusji na tak kon‐
tro wer syj ny te mat.
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Mam nadzieje, że nie będę na indeksie książek zakaza‐
nych 

2 , dlatego że w niej nie dotykam tylko problemu

modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe ale także

przywołuję na świadka papieża polaka, który jest nie tyl‐
ko wielkim przykładem wiary ale jest także polakiem.

Oczywiście żartuję, co do indeksu książek zakazanych,

bo jak czy ta my w przy pi sie ta li sta już nie ist nie je . Je stem

pewny, że nie będę prześladowany także przez inkwizy‐
cję 

3 , z bardzo prostej przyczyny, dlatego, że także ona

już nie ist nie je. Upew nio ny, ze nie gro zi mi żad ne nie bez ‐
pieczeństwo mogę spokojnie kontynuować pisanie mojej

książ ki, wie dząc, że ist nie je wol ność sło wa.

Papież Polak świadczy w sposób jasny przeciw decyzji

Episkopatu Polski. Jako jego świadectwo przywołuję to co

zrobił w pierwszą niedziele Wielkiego Postu 12 marca

2000 w roku Wielkiego Jubileuszu: „W tej perspektywie

akty dokonane przez Papieża i akty, o które prosi, w odniesie‐
niu do win przeszłości nabierają wartości wzorcowej i profe‐
tycznej zarówno dla religii, rządów i narodów, jak również

dla Kościoła katolickiego (ja dodałbym dla każdego człowieka),

któremu w ten sposób pomoże się w skuteczniejszym przeżywa‐
niu wielkiego Jubileuszu wcielenia jako wydarzenia łaski i po‐
jed na nia dla wszyst kich” 

4 .

Dzi siaj nie jest żad ną ta jem ni cą, że w prze szło ści i te raź ‐
niejszości historii Kościoła zdarzyły się i zdarzają rzeczy

absurdalne ze strony ludzi w Kościele, którzy nie mają

nic wspólnego z ludźmi Kościoła 
5 , którzy nie promie‐

niowali i nie promieniują zapachem Chrystusowego Ko‐
ścioła, lecz fanatyzmem i siarką: „Odnosimy wrażenie, że
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przez jakąś szczelinę, wdarł się do Kościoła Bożego swąd (dym)

sza ta na” 6 .

Jeden z nich to teoria, że słońce krąży wokół ziemi. Na‐
ukowiec, który się z nią nie zgadzał to Galileusz 

7 : „ Jest

22 czerwca 1633 roku. Drżący starzec klęczy przed trybunałem

rzymskiej inkwizycji. Ów człowiek to jeden z najsłynniejszych

uczonych tego okresu. Swoje teorie poparł wynikami wielolet‐
nich badań. Dlatego jest całkowicie pewien słuszności swych po‐
glądów. Jeśli jednak chce ocalić życie, musi się ich wyrzec” 

8 .

Wyrzekł się prawdy, ze strachu, by uratować swoje życie.

Galileuszowi zakazano nauczania o heliocentryzmie 
9 .

Trybunał Rzymskiej Inkwizycji stosunkiem głosów 7 do

3, który początkowo skazał 69-letniego wówczas uczone‐
go na dożywotni areszt domowy, jednak ostatecznie wy‐
rok zła go dzo no do 3 lat wię zie nia.

Kto miał rację? Dzisiaj wiemy, że Galileusz. Kto miał

jed nak „ra cję”? Kto miał wła dzę, lu dzie w Ko ście le  
10 .

Dlaczego to piszę? Bo mam wątpliwości. Kto wie może

w przypadku zakazu celebrowania Mszy świętych i wszelkich

nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokolenio‐
wych czy o uzdrowienie międzypokoleniowe, powtarza się

błąd za ist nia ły w pro ce sie Ga li le usza?

Ludzie w Kościele  nie wzięli pod uwagę doświadczenie

wiedzy, która w czasach Galileusza nie była rozwinięta

tak jak dzisiaj. Dlatego decyzja ludzi w Kościele siedem‐
nastego wieku może być w jakiś sposób usprawiedliwio‐
na. Ale dzisiaj? Przy wiedzy jaką posiadamy, wydaje się,

że Episkopat Polski nie wziął pod uwagę doświadczenie
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psy cho lo gi i psy chia trii 
11 .

Aby zapoznać się głębiej z tym problemem, proponuję

przeczytać książkę Ancelin Schutzenberger Anne  
12 : „Ta ‐

jemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny”, Virgo, 2016 .

Oto cytat tej książki: „Niniejsza książka, została sprzedana

we Francji w 500 tysiącach egzemplarzy, miała tam dotąd

osiemnaście wydań i osiągnęła status bestsellera. Polecają ją so‐
bie kolejni czytelnicy. Przetłumaczona została na wiele języ‐
ków, wielokrotnie była wznawiana i stała się punktem odnie‐
sienia w swojej dziedzinie. Dzięki niej psychogenealogia i

transgeneracyjność przyjęły się w psychoterapii. Jest niezmien‐
nie ak tu al na – dla wszyst kich, któ rzy chcą

zrozumieć tajemnice swojego rodu, wyleczyć i opatrzyć rany

po traumatycznych przeżyciach osobistych i członków swojej ro‐
dziny. Nieodbyta żałoba po przeszłych traumach, które z powo‐
du licznych dramatycznych wydarzeń przeorały nie tylko histo‐
rię danego kraju ale i jego „psycho - historię”, jest często przy‐
czyną różnych lęków, koszmarów, trudności w życiu i proble‐
mów pogarszających jakość egzystencji. Dlatego jest tak ważne,

by osobistą historię danej osoby czy rodziny zobaczyć w szer‐
szym kontekście, by mogli oni odbyć, w razie potrzeby żałobę,

osobistą, rodzinną czy też narodową. To jednak już zupełnie

inna hi sto ria, któ rą ktoś może kie dyś opo wie” .

Pożyteczne by było przeczytać również artykuł dr.

Alessandro Gambugiati: „Psychosynteza drzewa genealogicz‐
ne go” , gdzie w zakończeniu napisał: „Na życie każdego

członka rodziny może wpływać „niewidzialna lojalność”, która

może mieć rzeczywisty wpływ na los podmiotu i jego drzewa

genealogicznego poza czasem (syndrom rocznicy) i przestrzeni
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(koncepcja „tele”) , wszystkie zjawiska, które psychologia i staty‐
styki badają metodą naukową. Chociaż sposób przekazywania

tych losów nie jest jeszcze jasny, wiemy na pewno, że to zjawi‐
sko ma miejsce i wpływa na nasze życie, nawet jeśli chodzi o ży‐
cie i śmierć (np. Syndrom rocznicowy)” 

13 . Znów znajdujemy

w konflikcie między nauką a wiarą? Zgodnie z decyzją

Epi sko pa tu Pol ski wy da je się, że na uka nie ma ra cji.

Jestem pewien, że Episkopat Polski miał uzasadnione

powody, aby opublikować Uchwałę 15/370/2015 z dnia 6

października 2015 roku, jednak nie biorąc pod uwagę tak

bardzo ważnych faktów historycznych, które się wyda‐
rzyły przed wydaniem wyżej wymienionej Uchwały Epi‐
skopatu, jak ten papieża w czasie Wielkiego Jubileuszu z

12 marca 2000 roku w pierwszą Niedzielę Wielkiego Po‐
stu, oraz bardzo ważny dokument Międzynarodowej Ko‐
misji Teologicznej „ Pamięć i pojednanie. Kościół i winy

prze szło ści” , przytoczony na końcu książki uzasadniający

akt św. Jana Pawła II  . M oim skromnym zdaniem

Uchwała Episkopatu jest zbyt pochopna, powierzchowna

i nie przemyślana do końca. W sposób naturalny pytanie

pojawia się samo: Episkopat Polski nie wziął tych dwóch

faktów pod uwagę, bo ich nie znał albo ich zapomniał? W

co nie wierzę. Albo po prostu nie chciał ich wziąć pod

uwa gę, bo były nie wy god ne.

Decyzja Konferencji Episkopatu wzbudziła we mnie

ciekawość poszukiwań. Moja intuicja mnie nie oszukała.

Także Francuska Konferencja Episkopatu, jeszcze przed

polską, opublikowała dokument z 19 stycznia 2007: „Sur

la guérison des racines familiales par l’Eucharistie” 
14 , na trzy
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lata przed Wielkim Jubileuszem 2010 roku, co oznacza,

że nie mogli znać ani dokumentu Międzynarodowej Ko‐
misji Teologicznej, ani tego, miał dokonać Jan Paweł II.

Także ten dokument na zakończenie potwierdza: „Lecz,

że dusze zmarłych, które wciąż są w czyśćcu, mogą w sposób ak‐
tualny i decydujący zaszkodzić duchowemu zdrowiu ich potom‐
ków i że uwolniwszy jednego, możemy również uzdrawiać in‐
nych, wydaje się to nową prawdą w Kościele katolickim, który

nie znajduje żadnych śladów w Tradycji, dlatego też nie nale‐
żał by je uznać ani prak ty ko wać”.

W Polsce istnieje przysłowie: „Nie wylewaj dziecka z

woda” . Myślę, że to przysłowie może być użyte w przy‐
padku modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe albo

lepiej powiedzieć od następstw, które prowokują grzechy

międzypokoleniowe. Ta modlitwa, jak to podkreśla Epi‐
skopat Polski i Francuski nie ma podstaw w Piśmie Świę‐
tym i Tradycji Kościoła, przez co nie może być uznana

przez Kościół i nie może być praktykowana. W konse‐
kwen cji zo sta ła za bro nio na.

Chciałbym podkreślić, że intencją mojej książki nie jest

wykazać, że Episkopaty Polski i Francuski nie mają racji,

lecz po móc w re flek sji w dys ku sji uka zu jąc opi nię nie tyle

przeciwną, ale te, która pobudza do refleksji. Nie ukry‐
wam, że osobiście jestem zwolennikiem modlitwy o

uzdrowienie międzypokoleniowe, lecz to nie znaczy, że

za wszelką cenę chcę ją promować. Mnie interesuje praw‐
da, bo praw da czy ni nas wol ny mi (por. J 8,32).

Wielu katolików, wśród nich także i kapłani są przeko‐
nani, opierając się na doświadczeniu własnym i innych,

że modlitwa o uzdrowienie z konsekwencji grzechów
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międzypokoleniowych jest skuteczna. Nie jest ona też

przeciwna ani Pismu Świętemu ani Tradycji Kościoła, co

po sta ram się wy ka zać w dal szej czę ści książ ki.

Uwaga! Jednak nie zawsze tam, gdzie człowiek otrzyma

pomoc albo uzdrowienie oznacza, że to działanie pocho‐
dzi od Boga, co podkreśla słusznie bp Andrzej Siemie‐
niew ski 

15 : „ Fakt znalezienia źródeł modlitwy o uzdrowienie

międzypokoleniowe w niekatolickich formach pobożności (do

tego powstałych całkiem niedawno) oczywiście nie dyskwalifi‐
kuje samej modlitwy, ale na pewno zachęca do roztropnego

zbadania jej zasadności. O. prof. Aleksander Posacki SJ twier‐
dzi, że we wspomnianej książce DeGrandis zwodzi ludzi, od‐
wołując się do ezoterycznych hipotez, do ideologii, do wizuali‐
zacji (RoseMary, Nie krocz za mną /konsultacja teologiczna

Aleksander Posacki SJ/, Warszawa 2013). O. Posacki zauważa,

że autorzy, z których korzysta DeGrandis, z aprobatą odnoszą

się do gnozy i wielu teorii okultystycznych, co grozi uwikłaniem

w gnostycki sposób myślenia. I rzeczywiście tak jest: sam De‐
Grandis zachęca do snucia szczegółowych wizualizacji w mo‐
dlitewnej wyobraźni, co ma spowodować łańcuch uzdrowień

przepływający przez minione pokolenia. DeGrandis zaprasza

też do stosowania okultystycznych kategorii Carla Junga (przed

jungowskimi wtrętami do chrześcijańskiej pobożności przestrze‐
gał w 2003 roku watykański dokument o New Age Jezus Chry‐
stus dawcą wody żywej). Dotyczy to zwłaszcza idei nieświado‐
mości kolektywnej (należącej do metody o. DeGrandisa), która

wprowadza gnostyckie wątki New Age do katolickiej pobożno‐
ści. Trzeba też dodać z naciskiem, że sam Kenneth McAll, two‐
rząc metodę pomagania udręczonym ludziom przez badanie
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drzewa genealogicznego i przez modlitwę o uzdrowienie mię‐
dzypokoleniowe, stosował ją jako psychiatra” 

16 . Inna wypo‐
wiedź bp. Siemieniewskiego, którą popieram w stu pro‐
centach: „Paradygmat apostolski mówi: Poznacie Prawdę i

Prawda was wyzwoli. Paradygmat New Age mówi: Cóż to jest

prawda? Jeśli coś ci pomaga, to jest to prawdą, niezależnie od

tego, czy wy ra ża po praw ną na ukę Ewan ge lii, czy nie! Pa ra dyg ‐
mat New Age'owski ujęty jest w watykańskim dokumencie Jezus

Chrystus dawca wody żywej tak: Zasadniczą kwestią jest znale‐
zienie swojej własnej prawdy zgodnej z dobrym samopoczu‐
ciem: ocena religii jest zależna od czyichś uczuć i doświadczeń”
17 . Paradygmat New Age jest zawarty w dokumencie Pa‐
pieskiej Rada Kultury i Papieskiej Rady do Spraw Dialo‐
gu Międzyreligijnego, która na pytanie: Czy stwarzamy

praw dę, czy też ją przyj mu je my, od po wia da w ten spo sób

: „Prawda New Age dotyczy dobrych wibracji, kosmicznych od‐
powiedniości, harmonii i ekstazy, związanych z reguły z przy‐
jemnymi doświadczeniami. Zasadniczą kwestią jest znalezienie

swojej własnej prawdy zgodnej z „dobrym samopoczuciem”.

Ocena religii i pytania dotyczące etyki są w takim przypadku

oczywiście zależne od czyichś uczuć i doświadczeń. Jezus Chry‐
stus w chrześcijańskim nauczaniu jest przedstawiany jako

„Droga, Prawda i Życie” (J 14,6). Ci, którzy chcą iść za Nim,

proszeni są o otwarcie swojego całego życia na Niego i na war‐
tości, które On proponuje, a inaczej mówiąc na obiektywny

zbiór wymagań, które są częścią obiektywnej rzeczywistości

moż li wej do po zna nia przez wszyst kich” 
18 .

Według nauczania Pisma Świętego: „ 15 Strzeżcie się fał‐
szywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
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a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich

owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?

17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo

wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owo‐
ców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo,

które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień

wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach” (Mt 7,15-

20) .

Papież Benedykt XVI w homilii w czasie konsekracji bi‐
skupów tak się wypowiedział: „Drugą cechą, której Jezus

wymaga od sługi, jest roztropność. Musimy od razu wyjaśnić

pewne nieporozumienie. Roztropność jest czymś innym niż

przebiegłość. W greckiej tradycji filozoficznej roztropność jest

pierwszą z cnót kardynalnych; ustanawia ona prymat prawdy,

która dzięki roztropności staje się kryterium naszego działania.

Roztropność wymaga, by umysł był pokorny, zdyscyplinowany i

czujny; nie pozwalał, by zaślepiały go uprzedzenia; nie osądzał

pod wpływem pragnień i namiętności, ale szukał prawdy -

również prawdy niewygodnej. Roztropność oznacza, że szuka

się prawdy i zgodnie z nią postępuje. Sługa roztropny jest

przede wszystkim człowiekiem prawdy i człowiekiem szczerego

umy słu” 
19 . Natomiast św. Paweł Apostoł narodów tak na‐

ucza: „19 Ducha nie gaście 
20 , 20 proroctwa nie lekceważcie!

21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikaj‐
cie wszyst kie go, co ma choć by po zór zła” (1Tes, 5,19-22).

„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Na ucza nie

św. Paw ła moż na ro zu mieć w dwo ja ki spo sób:

Z punktu widzenia Episkopatu Polskiego, modli‐
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twa uzdrowienia od efektów grzechów międzypo‐
koleniowych ma pozór zła, więc nie należy jej prak‐
ty ko wać.

Z punktu widzenia osób, którzy ją popierają, de‐
cyzja Episkopatu ma pozór zła, a więc należałoby ją

roz pa trzyć na nowo.

Kto ma rację? Dialog między dwoma opiniami nie ma

na celu wykazania własnej racji, władzy czy wyższości, ale

przede wszyst kim praw dy.

Chciałbym na koniec przytoczyć jeszcze jeden głos,

który według mnie może być ubogaceniem w zrozumie‐
niu modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowej: „Ks.

Płusa zauważa, że nie można do jednego worka wrzucać „grze‐
chu międzypokoleniowego” i „uzdrowienia międzypokoleniowe‐
go”. Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Odnowy

w Duchu Świętym stwierdziła, że „idea uzdrowienia międzypo‐
koleniowego nie jest sama w sobie niezgodna z katolickim na‐
uczaniem” – ripostuje. Zwraca także uwagę, że choć chrzest

gładzi grzechy, to w ochrzczonym pozostają skłonności do grze‐
chu. Cen na jest tak że jed na z kon klu zji ks. Płu sy: O ile sfor mu ło ‐
wanie uzdrowienie międzypokoleniowe rodzi zbyt dużo niepo‐
trzebnych i fałszywych skojarzeń dotyczących podważania war‐
tości sakramentu chrztu i pokuty, to praktyka dobrze rozumia‐
nej mo dli twy za przod ków w ich re la cji do osób ży ją cych nie bu ‐
dzi za strze żeń” 

21 .

Moja rada jest, aby w tym momencie przeczytać do‐
głębnie dokument numer 1: Uchwała 15/370/2015 Kon fe ‐
rencji Episkopatu Polski z dnia 6 października 2015 roku

w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdro‐
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wienia międzypokoleniowego który się znajduje na koń‐
cu książ ki.

[1]

Cały do ku ment moż na prze czy tać na koń cu książ ki w Do ku men ty.

[2]

In deks ksiąg za ka za nych (łac. In dex li bro rum pro hi bi to rum lub In dex
Expur ga to rius) – opra co wy wa ny i ogła sza ny przez Ko ściół ka to lic ki spis
dzieł, któ rych nie wol no było czy tać, po sia dać i roz po wszech niać bez ze ‐
zwo le nia władz ko ściel nych. W in dek sie umiesz cza ne były pu bli ka cje
uzna ne za nie zgod ne z dok try ną ka to lic ką, wśród nich zna la zły się też
dzie ła na uko we i fi lo zo ficz ne, m. in. Ga li le usza, Im ma nu ela Kan ta, Kar te ‐
zju sza, Ke ple ra, Mi ko ła ja Ko per ni ka, Mon te skiu sza, An drze ja Fry cza Mo ‐
drzew skie go czy Wol te ra. Ostat nie wy da nie In dek su, opu bli ko wa ne w
1948 roku, za wie ra ło 4126 dzieł. W no ty fi ka cji z dnia 14 czerw ca 1966
Kon gre ga cja Na uki Wia ry stwier dzi ła, że In deks po zba wio ny jest zna cze ‐
nia dys cy pli nar no-kar ne go, na to miast za cho wu je swo ją war tość mo ral ną
jako ostrze że nie przed tre ścia mi szko dli wy mi dla wia ry i do brych oby ‐
cza jów. Od tąd prze strze ga nie In dek su jest kwe stią su mie nia wier nych.
Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go z 1983 roku za le ca bi sku pom czu wa nie, by
wpływ środ ków prze ka zu i sło wo pi sa ne nie szko dzi ły wie rze i oby cza ‐
jom wier nych. W przy pad ku szcze gól ne go za gro że nia ze stro ny ja kiejś
pu bli ka cji bi sku pi po win ni pod jąć środ ki za rad cze o cha rak te rze in for ‐
ma cyj nym. Ne ga tyw ne re ko men da cje dla nie któ rych po zy cji mogą wy ‐
da wać kra jo we Kon fe ren cje Epi sko pa tu czy po szcze gól ni bi sku pi. Przy ‐
kła dem w Pol sce jest sta no wi sko Epi sko pa tu wo bec książ ki Kod Le onar da
da Vin ci. Dzia ła nia te re gu lu je Ko deks pra wa ka no nicz ne go w s. 822-832.
„Dla za cho wa nia nie ska zi tel no ści wia ry i oby cza jów, pa ste rze Ko ścio ła
po sia da ją pra wo i są zo bo wią za ni czu wać, by wia ra i oby cza je wier nych
nie do zna ły uszczerb ku przez sło wo pi sa ne lub uży cie środ ków spo łecz ‐
ne go prze ka zu”. W wy jąt ko wych przy pad kach Kon gre ga cja Na uki Wia ry
wy da je pu blicz ne orze cze nie, iż dana pu bli ka cja jest nie zgod na z na uką
Ko ścio ła. https:// pl. wikipedia. org/ wiki/ Indeks_ ksi%C4%85g _ zakazanych
(11.09.2018).

[3]

In kwi zy cja, In qu isi tio ha ere ti cae pra vi ta tis, Sanc tum of fi cium (łac. In qu ‐
isi tio – śledz two, ba da nie) – na zwa in sty tu cji śled czo-są dow ni czej Ko ‐
ścio ła ka to lic kie go dzia ła ją cej od XIII do XIX wie ku, utwo rzo nej w celu
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wy szu ki wa nia, na wra ca nia i ka ra nia he re ty ków w opar ciu o po sta no wie ‐
nia uję te w do ku men tach so bo ro wych, sy no dal nych oraz bul lach pa pie ‐
skich. https:// pl. wikipedia. org/ wiki/ Inkwizycja (11.09.2018).

[4]

Mię dzy na ro do wa Ko mi sja Teo lo gicz na, Pa mięć i po jed na nie. Ko ściół i
winy prze szło ści, Wpro wa dze nie.

[5]

Po zwo lę so bie na za ba wę sło wa mi: „w Ko ście le” a „nie Ko ścio ła”. Co to
zna czy? Nie wszy scy, któ rzy są w Ko ście le nie s ą praw dzi wy mi świad ka ‐
mi Ko ścio ła.

[6]

Pa weł VI, Swąd sza ta na, 29 czer wiec 1972.

[7]

https:// pl. wikipedia. org/ wiki/ Galileusz (11.09.2018).

[8]

https:// wol. jw. org/ pl/ wol/ d/ r12/ lp- p/ 102003284 (11.09.2018).

[9]

(gr. ἡλιος he lios – słoń ce, κέντρον ken tron – cen trum) – teo ria bu do wy
Ukła du Sło necz ne go, we dług któ rej w wer sji hi sto rycz nej Słoń ce znaj du je
się w środ ku Wszech świa ta, zaś w jego współ cze snym wy da niu w cen ‐
trum Ukła du Sło necz ne go jest Słoń ce, a wszyst kie pla ne ty, łącz nie z Zie ‐
mią, je obie ga ją. https:// pl. wikipedia. org/ wiki/ Hel ioce ntry zm
(11.09.2018).

[10]

W 1965 So bór Wa ty kań ski II w Kon sty tu cji Gau dium et spes nr.36: „Dla ‐
te go nie chaj wol no bę dzie wy ra zić ubo le wa nie nad nie któ ry mi po sta wa ‐
mi umy sło wy mi, ja kich daw niej na sku tek nie dość ja sno ro zu mia nej
słusz nej au to no mii nauk nie bra ko wa ło tak że mię dzy sa my mi chrze ści ja ‐
na mi, a któ re wy wo ław szy wa śnie i spo ry do pro wa dzi ły umy słu wie lu do
prze ciw sta wie nia wia ry i wie dzy”. Od nie sie nie do Ga li le usza jest wy raź ‐
nie za zna czo ne w przy pi sie nr 7, któ ra cy tu je książ kę mons. Pio Pas chi ni
Vita e ope re di Ga li leo Ga li lei, edi to dal la Pon ti fi cia Ac ca de mia del le
Scien ze nel 1964. W 1979 r. Pa pież Jan Pa weł II wy gło sił sław ne prze mó ‐
wie nie, w któ rym wy wyż szył po stać Ga li le usza i otwar cie przy znał, że
na uko wiec "miał bar dzo cier pieć przez ręce lu dzi i in sty tu cji Ko ścio ła".
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Dwa lata póź niej pa pież usta no wił ko mi sję na uko wą w spra wie Ga li le ‐
usza. W 1992 r. wy ni ki do cho dze nia zo sta ły przed sta wio ne przez Pa pie ‐
ską Radę ds. Kul tu ry (kie ro wa ną przez kar dy na ła Pau la Po upar da), któ ry
usta lił, że po tę pie nie Ga li le usza w 1633 r. było nie spra wie dli we z po wo ‐
du nad mier nej in ge ren cji pa pie skiej ko mi sji w tam tej epo ce. https:// it. 
wikipedia. org/ wiki/ Sistema_ geo cent rico# Dibattito_ teologico_ e_ 
posizioni_ storiche_ della_ Chiesa_ cattolica (12.09.2018).

[11]

Na stro nie in ter ne to wej www. ilf atto quot idia no. it 2 grud nia 2013 opu bli ‐
ko wa no ar ty kuł: „Wspo mnie nia dziad ków dzie dzi czo ne przez wnu ków
po przez DNA” opar ty na ba da niach przez gru pę na ukow ców z Emo ry
Uni ver si ty w Atlan cie. „Od dziad ka do wnu ka. Jest to szcze gól ne dzie ‐
dzic two, któ re po przez dzie dzic two ge ne tycz ne jest prze ka zy wa ne ko lej ‐
nym po ko le niom. Wspo mnie nia na szych dziad ków mogą być prze ka zy ‐
wa ne po przez na druk w DNA, co wpły wa na roz wój mó zgu i przy szłe za ‐
cho wa nie. To wła śnie su ge ro wa ły ba da nia nad świn ka mi mor ski mi opu ‐
bli ko wa ne w cza so pi śmie Na tu re Neu ro scien ce (…) Ba da nie do star czy ło ‐
by rów nież pew nych do wo dów na te mat zja wi ska zwa ne go "dzie dzicz ‐
ność epi ge ne tycz na mię dzy po ko le nio wa", pod wzglę dem wpły wu, jaki
ze wnętrz ne śro do wi sko wy wie ra na jed nost kę po przez mo dy fi ka cję jego
DNA i uczy nie nie tej zmia ny dzie dzicz ną przez ko lej ne po ko le nia”.
https:// www. ilf atto quot idia no. it/ 2013/ 12/ 02/ neu rolo gia- studio- usa- i- 
ricordi- dei- nonni- ereditati- dai- nipoti/ 798364/ (11.09.2018).

[12]

Prof. Anne An ce lin Schützen ber ger, ur. w 1919 r., pro fe sor psy cho lo gii na
uni wer sy te cie w Ni cei i psy cho te ra peut ka o mię dzy na ro do wej re no mie,
któ ra wpro wa dzi ła do psy cho lo gii pra cę z psy cho ge ne alo gią i trans ge ne ‐
ra cyj no ścią. Ta jem ni ce przod ków to książ ka, któ ra sta ła się be st sel le rem
we Fran cji i we szła do ka no nu lek tur obo wiąz ko wych na wy dzia łach psy ‐
cho lo gii.

[13]

Por. http:// www. psi cosi ntes iogg i. it/ psi colo gia/ psi cosi ntes i- albero- gen 
ealo gico (13.09.2018).

[14]

"O uzdro wie niu ko rze ni ro dzin nych przez Eu cha ry stię". http:// www. per 
fett alet izia. it/ archivio/ inf omaz ione/ albero_ gen ealo gico/ documento_ 
francese. html (13.09.2018).

[15]

https:// pl. wikipedia. org/ wiki/ Andrzej_ Sie mien iews ki (13.09.2018).
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[16]

http:// www. oaza. pl/ wp- content/ uploads/ SPOTKANIE- LISTOPAD. pdf
(13.09.2018).

[17]

bp An drzej Sie mie niew ski, Szko dli we prak ty ki obec ne w ko ście le od 3
lat, Deon. pl, https:// www. deon. pl/ drukuj/ ZJG j3qV kZ6n GcmW qZ4w. 
html (13.09.2018).

[18]

Pa pie ska Rada Kul tu ry - Pa pie ska Rada Do Spraw Dia lo gu Mię dzy re li gij ‐
ne go 
Je zus Chry stus daw cą wody ży cia. Chrze ści jań ska re flek sja na te mat New
Age.

[19]

Be ne dykt XVI, Słu dzy wier ni, do brzy i roz trop ni, Msza św. i kon se kra cja
no wych bi sku pów, 12 IX 2009.

[20]

Mowa o cha ry zma tach. Por. 1 Kor 14,1.

[21]

„ Kwe stie dys ku to wa ne w teo lo gii dzi siaj”, red. ks. Ma rek

Ja go dziń ski, Ra dom 2017.

http:// radom. gosc. pl/ doc/ 4020114. Prz ebac zeni e- a- uzdrowieni
(25.09.2018).
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