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rytua u uzdrawiania modlitw  na mszy w. z charyzmatyczn

modlitw  o uzdrowienie w Ko ciele rzymskokatolickim w Polsce
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Abstrakt
W niniejszym artykule autorka analizuje wybrane, wspó czesne rytua y zdrowotne praktykowane w obr bie tradycji 

ko cio a rzymskokatolickiego w Polsce, opieraj c si  na badaniach w asnych. W dobie rozkwitu biomedycyny, zastanawia
fakt niezwyk ej popularno ci postawy wierzeniowej, której ywotno  przejawia si  nie tylko w tradycyjnych praktykach 
relig  nych, lecz tak e w nowych tekstach zachowa  relig  no – zdrowotnych propagowanych w obr bie grup Katolickiej
Odnowy w Duchu wi tym. Przyczyn  tego mo e by  fakt, e w dyskursie relig  nym uzdrowienie jest czym  wi cej, ni
ma do zaoferowania nowoczesna medycyna. Jest do wiadczeniem relig  nym, do wiadczeniem sacrum, prze ywanym 
w sposób indywidualny i zarazem kolektywny (analizowane, zapami tywane i publicznie odtwarzane za pomoc  istnie-
j cych we wspólnocie wzorców narracji o uzdrowieniu).

S owa kluczowe: uzdrowienie duchowe, rytua , sensualizm, sacrum, numinosum, modus memorandi, decorum

Health and sickness in the religious discourse, in the light of an analysis of the healing through prayer ritual 
observed during a Holy Mass including a charismatic prayer for healing at the Roman-Catholic Church in Poland

Abstract
Based on her own research, the author analyses some modern health rituals observed in the Roman-Catholic Church 

in Poland. In the times of thriving biomedicine, it is surprising how extremely popular the religious a  itude is, manifested 
not only through traditional religious practices, but also presented in new texts about religious and pro-health behaviour, 
propagated by the Catholic Charismatic Renewal groups. It may result from the fact that in the religious discourse, healing 
is something more than modern medicine has to o  er. It is a religious experience, an experience of the sacrum, lived thro-
ugh individually and collectively at the same time (analysed, remembered and publicly recreated through stories about 
healing, spread in the community).
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W niniejszym artykule analizuj  wybrane rytua y i wierzenia zdrowotne praktykowane w obr bie tradycji ko cio a
rzymskokatolickiego w Polsce, opieraj c si  na badaniach w asnych przeprowadzonych na obszarze odzi oraz zgroma-
dzonych materia ach zastanych, dotycz cych ca ej Polski2. W dobie rozkwitu biomedycyny, zastanawia fakt niezwyk ej
popularno ci postawy wierzeniowej. Wyrazem tego s  tradycyjne praktyki relig  ne dotycz ce choroby oraz nowe prakty-
ki zdrowotne propagowane w obr bie ruchu Charyzmatycznej Odnowy w Duchu wi tym.

Za Ann  Engelking, pod poj ciem rytua u rozumiem: „sformalizowany rodzaj obrz du, czyli dzia a  indywidualnych 
b d  zbiorowych, cz sto podejmowanych publicznie i uroczy cie, maj cych charakter przede wszystkim symboliczny. 
Dzia ania te zawsze wi  si  ze sfer  relig  n , magiczn  czy te  symboliczn ”, któr  przeciwstawia si  sferze profanum3.

Opisuj c relig  ne rytua y zdrowotne nale y mie  na uwadze kontekst kultury. Ka dy rytua  jest bowiem „››zanurzo-
ny‹‹ w okre lonym systemie wiatopogl dowym – dokonuje si  w obr bie pewnego sposobu my lenia i wierze  ludzi
w nim uczestnicz cych”4, w tym przypadku kultury Polaków identyÞ kuj cych si  z Ko cio em rzymskokatolickim. Jak

1 Artyku  powsta  przy wsparciu Þ nansowym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w ramach konkursu Adulescentia est tempus discendi
w 2013 r.

2 Wi kszo  materia ów z odzi zosta a zebrana w trakcie obserwacji uczestnicz cej podczas mszy z modlitw  o uzdrowienie, które od-
bywaj  si  w ka d  ostatni  niedziel  i poniedzia ek miesi ca w ko ciele o. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60, organizowane we wspó pracy 
z O rodkiem Odnowy w Duchu wi tym w odzi.

3 A. Engelking, Rytua y s owne w kulturze ludowej. Próba klasyÞ kacji, [w:] J. Bartmi ski, R. Grzegorczyk (red.), J zyk a kultura, t. 4, Wroc aw 
1995, s. 75.

4 Zob. Tam e, s. 76.
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wyka emy, wyobra enia, które tworz  „teoretyczne zaplecze” tych rytua ów, to tre ci charakterystyczne dla wiatopo-
gl du, nazywanego przez badaczy wiatopogl dem relig  nym, mitycznym z elementami relig  no ci typu ludowego 
(takimi, jak np. sensualizm).

Rytua y przebiegaj  w sposób ci le okre lony formalnie, dlatego mo na mówi  o istnieniu ich scenariuszy i o ich 
strukturze. „Maj  one równie  swój wyra ny cel pragmatyczny, który – zgodnie z logik  my lenia mitycznego – jest mo -
liwy do osi gni cia dzi ki przywo aniu mocy sacrum”5. Istota dzia a  rytualnych umo liwiaj cych wprowadzenie zmian 
i przekszta ce  w wieckiej rzeczywisto ci profanum opiera si  na symbolicznej reaktywacji mitycznego precedensu6. A za-
tem, rytua y to dzia ania mediacyjne umo liwiaj ce kontakt i wzajemne oddzia ywanie mi dzy sferami sacrum i profanum.

Antyczne korzenie rytua u
Na kszta t zachowa  zdrowotnych wspó czesnych katolików du y wp yw wywar  antyczny kult boga medycyny - 

Asklepiosa oraz redniowieczny kult wi tych i relikwii.
W ród Greków, Asklepios mia  opini  boga yczliwego dla ludzi, wspó czuj cego i ch tnie pomagaj cego w potrze-

bie. Z tego powodu nazywano go s t r (wybawca). Wdzi czni wyznawcy postawili mu ponad 320 wi ty  – lecznic zwa-
nych asklepionami, w których kap ani, tzw. Asklepiadzi, nie li pomoc medyczn  ci gaj cym tu t umnie pielgrzymom, 
jako wykonawcy woli boga – lekarza. Uzdrowiony sk ada  tam w podzi ce jak  oÞ ar  w charakterze wota. Móg  ni  by  
marmurowy lub terakotowy wizerunek wyleczonej cz ci cia a, rze bione p yty przedstawiaj ce Asklepiosa osobi cie 
uzdrawiaj cego chorego lub marmurowe stele z opisem wyleczonego przypadku. O sposobach leczenia i wierzeniach 
dotycz cych Asklepiosa jako uzdrowiciela mówi  tabliczki wotywne zawieraj ce podzi kowania za uleczenie i krótki 
opis okoliczno ci wyzdrowienia7. Opisy uzdrowie  tworz  tzw. aretalogi  sakraln .

Rozkwit tego rodzaju lecznictwa przypada na V w. p.n.e., niemniej kult Asklepiosa przetrwa  a  do IV w. n.e., ciesz c 
si  nieprzerwan  popularno ci  nawet wtedy, gdy era chrze c  a ska spowodowa a, wyludnienie wi ty  innych bóstw. 
Fakt, e jeden z ojców Ko cio a, w. Hieronim, pot pi  w swoich pismach chrze c  an ucz szczaj cych do asklepionów 
i uczestnicz cych w tamtejszych praktykach, wskazuje, e nie by o to zjawisko marginalne8.

Popularno  Asklepiosa i asklepionów w ród pierwszych chrze c  an wynika  mog a z kompleksowej opieki, jak  za-
pewnia y jego wi tynie oraz du ego podobie stwa Asklepiosa i Chrystusa. Jak zauwa a Jowita Jagla, „do obu zwracano 
si  z pro b  o ask , uzdrowienie duchowe i Þ zyczne, obaj wskrzeszali, obaj byli okre lani jako ››Zbawca‹‹, obaj okazywali 
cz owiekowi mi osierdzie, za które musieli ponie  mier ”. Ich yciorysy wpisuj  si  w topos niezwyk ego dzieci stwa. 
Zostali pocz ci i urodzili si  w sposób niezwyk y, ze miertelnych matek. W konsekwencji tych analogii, jedni uto samiali 
Jezusa z Asklepiosem, inni uwa ali, e to co robi , czyni  „w imieniu Asklepiosa”. Zwolennicy chrze c  a stwa wskazywali 
jednak, i  Asklepios wskrzeszaj c, przywraca cz owiekowi jedynie jego ludzk  egzystencj , podczas gdy Chrystus oferuje 
wi cej - ycie wieczne9. W przeciwie stwie do greckiego boga, Jezus lecz c ludzi nie stosowa  adnej proÞ laktyki ani le-
karstw. Uzdrawia  poprzez s owo i gest (wyci gni cie r ki i dotkni cie pacjenta)10. PotraÞ  równie  pomaga  na odleg o , 
nie maj c adnej styczno ci z chorym ani go wcze niej nie widz c.

W rezultacie zwyci y  kult chrze c  a ski. Jednak przyswoi  sobie wiele elementów i cech antycznego kultu boga – 
lekarza, poczynaj c od ikonograÞ i Chrystusa (do z udzenia przypominaj cego brodat  posta  Asklepiosa), gestów prok-
semicznych (uzdrawianie dotykiem d oni) i inkubacji, na zwyczaju sk adania dzi kczynnych wotów sko czywszy. Gest 
wotywny sta  si  wkrótce podstaw  chrze c  a skiego kultu wi tych, za  schemat tekstów staro ytnej aretalogii sakralnej 
jeszcze dzi  odb  a si  w tekstach wspó czesnych opowie ci o niezwyk ych uzdrowieniach, b d cych dzie em aski Matki 

5 Zob. Tam e, s. 75.
6 M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 37-39.
7 B. Bujakowska, Spontaniczny rozwój medycyny od empirii do medycyny kap a skiej. Medycyna jako przedmiot kultu, [w:] T. Brzezi ski (red.), 

Historia medycyny, Warszawa 1988, s. 41, 43. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje staro ytnej Grecji i Rzymu cz. I., Warszawa 1983, s. 335, 337. 
T. Hergesel, Jezus cudotwórca, Katowice 1987, s. 26. J. Jagla, Wieczna pro ba i dzi kczynienie. O symbolicznych relacjach mi dzy sacrum i profanum w przed-
stawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej, Warszawa 2009, s. 25.

8 L. Winniczuk, dz. cyt., s 338. B. Bujakowska, dz. cyt., s. 43.
9 J. Jagla, dz. cyt., s. 27.
10 Przyk adem jest opisany w Nowym Testamencie przypadek uzdrowienia kobiety, która od osiemnastu lat by a pochylona i nie mog a 

si  wyprostowa . Jezus rzek  do niej: „Niewiasto, jeste  wolna od swej niemocy”, po czym po o y  na ni  swoje r ce. W tym momencie kobieta 
zosta a uleczona i wyprostowa a si ; zob. k.: 13,10-13. W podobny sposób uzdrowi  tr dowatego. Wyci gn  r k , dotkn  go i s owami: „b d  
oczyszczony” zdj  z niego pi tno nieuleczalnej choroby; zob. k.: 5,12-13.
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Boskiej, Jezusa Chrystusa, wi tego patrona11.
Gdy cesarz Justynian (482–565) ufundowa  w Konstantynopolu ko ció  pod wezwaniem w. Kosmy i w. Damiana, 

wi tynia ta szybko przej a rol  dawnych asklepionów12. Chorzy sp dzali tu od jednej do kilku nocy, modl c si , aby któ-
ry  ze wi tych udzieli  im swoich porad. „Specjalno ci ” obydwu patronów by y powszechne w owym czasie choroby 
gruczo owe i owrzodzenia. Pomocy w. Kosmy i w. Damiana wzywano równie  w przypadku epidemii13. By  to pocz -
tek kultu wi tych – wyspecjalizowanych patronów od chorób w Ko ciele katolickim. Powi zanie wi tych z konkretny-
mi przypad o ciami nie by o przypadkowe, lecz opiera o si  na w tkach zaczerpni tych z popularnej w redniowieczu 
literatury hagiograÞ cznej i z lu no kr cych o nich lokalnych legend14.

S owo jako narz dzie dzia ania i pami tania we wspÓ czesnych religijnych 
rytua ach uzdrawiaj cych

Zdaniem Bronis awa Malinowskiego: „W ka dej spo eczno ci, zarówno w ród Trobriandczyków, jak i w ród nas, 
istnieje wiara, e s owo wypowiedziane w okre lonych okoliczno ciach ma moc sprawcz , wi c , e wypowied  z nie-
zmienn  moc  wywo uje specyÞ czny skutek”15.

W religii chrze c  a skiej wiara w kreacyjn  moc s owa stanowi jeden z jej fundamentów, wszak ju  w Starym Testa-
mencie zawarty jest plastyczny opis stwarzania wiata przez istot  bosk  za pomoc  formu y s ownej: „Niechaj si  sta-
nie”16. Dlatego tak e i dzi , kiedy kap an lub osoba wierz ca wypowiada s owa formu y modlitewnej, nie tylko mówi, lecz 
równie  dzia a, ewokuj c okre lone zmiany rzeczywisto ci, w tym przypadku prowokuj c interwencj  sacrum w ludzki 
porz dek wiata. Do rytua ów o takim charakterze nale  wspó czesne rytua y zdrowotne, praktykowane w Ko ciele 
rzymskokatolickim, tj. intencyjna modlitwa indywidualna, msza z charyzmatyczn  modlitw  o uzdrowienie oraz sakra-
ment chorych.

Rytua y relig  ne, w przeciwie stwie do rytua ów magicznych, s  rytua ami stwarzaj cymi o bardziej z o onej struk-
turze, poniewa  nadawca mówi c, powoduje, „ e moc powoduje, e tak si  staje”17. Sposób, w jaki we wspó czesnych 
rytua ach relig  nych traktowane jest s owo, odpowiada temu, który charakteryzuje tzw. spo eczno ci tradycyjne, o wia-
topogl dzie magiczno–relig  nym.

Odtwarzanie mitycznego precedensu
Tre  Biblii, zw aszcza Nowego Testamentu jest sposobem, za pomoc  którego jednostka wierz ca usi uje zinterpretowa  

i opisa  to, co jej si  przydarzy o lub czego by a wiadkiem18. Dotyczy to zarówno zjawiska choroby, jak i uzdrowienia. 
W ten sposób wspó czesne opowie ci zostaj  wplecione w prastary kanon chrze c  a skiej aretalogii sakralnej.

Aretalogia bibl  na dostarcza nie tylko gotowych wzorów postrzegania, do wiadczania i opisywania zjawisk, i prze-
y , lecz – jak pisze Andrzej Wejland, tworzy równie  wspólnotowy modus memorandi (sposób zapami tania) zdarzenia 
oraz determinuje zachowania zdrowotne19. Nie chodzi tu tylko o wiar  w zbawienny wp yw modlitwy na powrót do 
zdrowia, pomy lny wynik operacji lub terapii zaordynowanej przez lekarza. W jednym ze wspó czesnych wiadectw 
zapisanych przez A. Wejlanda, odnajdujemy wzorzec zachowania, który opisany zasta  w Nowym Testamencie: „W ubie-
g ym roku zachorowa am na raka skóry. Wszyscy lekarze przynaglali mnie do szybkiej operacji, podejrzewaj c najgor-
sze – czerniaka. We wrze niu posz am po raz pierwszy na Msz  w. z modlitw  o uzdrowienie (…). W czy am si  do 
modlitw i czeka am z ufno ci , e jak ksi dz pójdzie przez ko ció  udzielaj c namaszczenia chorych, dotkn  si  ››fr dzli 
Jego szat‹‹, a na pewno Jezus mi pomo e. Zrobi am to ukradkiem, ale z pe nym zaufaniem. Po powrocie do domu oraz 

11 Zob. J. Jagla, dz. cyt., s. 27, 33.
12 Jednak w przeciwie stwie do wi ty  poga skich, oferowana tutaj pomoc mia a jedynie wymiar sakralny. Zob J. Jagla, dz. cyt., s. 23.
13 B. Bujakowska, dz. cyt., s. 45.
14 Dla przyk adu w. Roch – patron zad umionych, leczy  za ycia ludzi dotkni tych t  zaraz . Sam równie  zachorowa , ale zdo a  wy-

zdrowie . W celi, w której zmar , nies usznie oskar ony o szpiegostwo, znaleziono kartk  z napisem: „Ci, którzy zostan  dotkni ci zaraz , a b d  
wzywa  na pomoc w. Rocha jako swojego po rednika i patrona, b d  uleczeni”, Zob. W. Zaleski, wi ci na ka dy dzie , Warszawa 2002, s. 474.

15 B. Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia. J zyk magii i ogrodnictwa, Warszawa 1987, s. 102-103.
16 Ks. Rodzaju 1:1-31, Biblia Tysi clecia, h  p://biblia.info.pl/biblia.php, 17.10.2013.
17 A. Engelking, dz. cyt., s. 76.
18 A. P. Wejland, Wspólnota wiadectwa. Charyzmatyczne opowie ci o uzdrowieniu, [w:] K. Kaniowska, G. E. Karpi ska (red), Codzienne i nieco-

dzienne. O wspólnotowo ci w realiach dzisiejszej odzi, „ ódzkie Studia EtnograÞ czne” t. 43, s. 66.
19 Tam e, s. 65.
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w nast pnych dniach odczuwa am sw dzenie w okolicy ››guza‹‹. Wcze niej nie odczuwa am takich reakcji. W nast pnym 
miesi cu równie  uczestniczy am we Mszy w. o uzdrowienie i wówczas znikn  l k przed operacj ”20.

Przytoczona narracja w sposób czytelny nawi zuje do Ewangelii w. ukasza, opisuj cej przypadek kobiety, która 
dwana cie lat cierpia a na krwotok, ukradkiem dotkn a fr dzli p aszcza Jezusa i natychmiast zosta a uleczona21. Tak 
w dzia aniu kobiety, yj cej ponad dwa tysi ce lat temu, jak i tej wspó czesnej z podejrzeniem czerniaka, bardzo silnie 
uwidocznia si  postawa sensualistyczna, charakterystyczna dla relig  no ci typu ludowego. W sensualnym sposobie 
uczestnictwa w wiecie, szaty Jezusa i kap ana mog  leczy , gdy  staj  si  czym  wi cej ni  tylko okryciem. Poprzez 
bliski kontakt z sacrum ulegaj  sakralizacji, przejmuj c jego moc. Wida  tu tak e silne uto samienie kap ana – namiestnika 
Chrystusa na Ziemi z postaci  Jezusa – lekarza cia a i ducha. Pozwala to na pe ne (tj. symbolicznie skuteczne) odtworzenie 
sytuacji prototypowej (opisanej w Ewangelii) w realiach wspó czesnej mszy wi tej.

Prze wiadczenie o skuteczno ci rytua ów zdrowotnych stanowi cz  ca ego systemu psychologicznego, wspiera-
j cego si  na nieu wiadomionych tendencjach umys u. W umys owo ci ludzi wierz cych nie ma nieprzebytej otch ani 
mi dzy cudownym wiatem, jaki otwieraj  przed nimi rytua y chrze c  a skie, a wiatem, w którym yj . Oba wiaty 
przenikaj  si  wzajemnie. Gest uczyniony w niebie ma tak  sam  moc sprawcz  na ziemi. Odpowiednio wykonany 
przez uprawnione do tego osoby (kap ana lub tzw. animatorów w trakcie mszy) inicjuje interwencj  si  nadprzyrodzo-
nych w ludzki porz dek istnienia22.

Decorum religijnych rytua Ów zdrowotnych
Kreacyjn  moc s owa w rytuale relig  nym wzmacnia formu a, gest, kontekst sytuacyjny (okre lone miejsce i czas) 

oraz sposób, w jaki uczestnicy przygotowuj  si  lub przygotowywani s  do rytua u. Do dzia a  tych nale y: odpowiedni 
ubiór do ko cio a, wyciszenie, czasem post, a najcz ciej spowied , poprzedzaj ca uczestnictwo we mszy w intencji lub 
z modlitw  o uzdrowienie. Dzi ki tej ostatniej, mo liwe jest domkni cie rytua u przez uczestnictwo w Eucharystii (przy-
j cie komunii w.), które w sposób symboliczny wzmacnia moc rytua u i konsoliduje jednostk  ze wspólnot  wiernych. 
W ko ciele rzymskokatolickim przyj cie komunii w. traktowane jest jako pe ne uczestnictwo we mszy wi tej. Natomiast 
post ma w a ciwo ci oczyszczaj ce. W kulturach tradycyjnych o wiatopogl dzie relig  no–magicznym, przygotowuje 
cz owieka na kontakt z sacrum, poprzedzaj c wiele dzia a  o charakterze rytualnym. Czysto  Þ zyczna (wstrzemi liwo  
seksualna, post), jak równie  duchowa (spowied ) ma istotne znaczenie. Kontakt jednostki ze sfer  sacrum na to nieprzy-
gotowanej, która nie przesz a rytualnego oczyszczenia, niesie nie tylko gro b  pozbawienia rytua u jego skuteczno ci, lecz 
co gorsza ryzyko skalania sacrum, dlatego stanowi jedno z najsurowiej przestrzeganych tabu. W kulturach tradycyjnych, 
sfery sacrum i profanum maj  okre lone jako ci, których nie wolno ze sob  miesza . Z drugiej strony, przygotowania te daj  
wiernemu poczucie, e równie  jego dzia ania przed i w czasie mszy maj  wp yw na przebieg rytua u dla niego samego 
lub osób, w intencji których przyby  na msz , pokonuj c niekiedy znaczne odleg o ci.

W rytuale kluczow  rol  odgrywa tak e miejsce, w jakim przebiega. ko ció  stanowi naturalne miejsce skupienia 
i kontaktu z sacrum, które jest istotnym elementem dzia a  rytualnych. Dlatego usytuowanie rytua u relig  nego w obiek-
tach sakralnych i osadzenie go w liturgii mszy w., jest wa nym czynnikiem psychologicznym wzmacniaj cym, czy wr cz 
ewokuj cym efekt psychoterapeutyczny, jaki daje uczestnictwo w nim. Chorzy i ich bliscy ulegaj  tu swoistemu stanowi 
oczekiwania, napi cia i koncentracji. Efekt ten wzmaga fakt, e liturgia mszy z charyzmatyczn  modlitw  o uzdrowienie 
jest rozbudowana w stosunku do mszy odprawianych w dni powszednie i w niedziele. rednio trwa oko o dwóch godzin.

Ksi a, a cz ciej wieccy pomocnicy – tzw. animatorzy – podejmuj  szereg czynno ci maj cych za zadanie wzbudzi  
wiar  w moc rytua u w t umie wiernych. W tym celu prosz , aby osoby, które uczestniczy y we wcze niejszych mszach 
i uwa aj , e im pomog y, podesz y do mikrofonu, aby „da  wiadectwo”. Ka d  wypowied  jaka wówczas pada, ko -
czy okrzyk „Chwalmy Pana!” – wypowiadany przez animatora b d  osob  daj c  wiadectwo. W ten sposób uczestnicy 
mszy z modlitw  o uzdrowienie staj  si  depozytariuszami wiadectwa uzdrowienia i niejako wiadkami cudownej mocy 
rytua u.

Istotnym elementem mszy z charyzmatyczn  modlitw  o uzdrowienie jest muzyka, piew, taniec i wykonywane, 
w lad za animatorem, rytmiczne gesty. Tre  piewanych pie ni koresponduje z oÞ cjalnymi modlitwami o uzdrowienie: 

20 Tam e, s. 60-61.
21 k. 8,43-45, Biblia Tysi clecia, http://biblia.info.pl/biblia.php, 17.10.2013.
22 Zob. M. Bloch, Królowie Cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego w adzy królewskiej zw aszcza we Francji 

i w Anglii, Warszawa 1998, s. 94-95.
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obok skruchy za grzechy pojawia si  pro ba o wybaczenie i udzielenie aski uzdrowienia. W tekstach pie ni akcentuje si  
tak e te same elementy dzia ania Chrystusa – uzdrowiciela, jakie przekaza a tradycyjna ikonograÞ a relig  na: s owo i gest 
(dotyk). Przyk adem jest popularna pie  piewana w trakcie spotka  modlitewnych i mszy z charyzmatyczn  modlitw  
o uzdrowienie zaczynaj ca si  od s ów: „Dotkn   Panie moich oczu, abym przejrza ”.

Obok dzia a  maj cych na celu wzbudzenie w chorych nastroju oczekiwania, skupienia, powagi oraz zaufania, wiary 
w moc modlitwy i mi osierdzie Jezusa Chrystusa, du y nacisk k adzie si  tak e na zachowania konsoliduj ce obcych 
sobie ludzi, które na czas trwania mszy daj  im poczucie przynale no ci do jednej wielkiej wspólnoty, cierpi cych z -
czonych wiar  i nadziej  na cud. Do zachowa  tych nale  wspomniane wy ej wspólne modlitwy, pie ni oraz apele 
do zgromadzonych o otwarto  i wzajemn  chrze c  a sk  yczliwo  wzgl dem siebie. Czynno ci te kreuj  atmosfer  
communitas, której okresowe ewokowanie towarzyszy wielu rytua om dorocznego cyklu obrz dowego23. Do dzia a  tych 
zaliczy  tak e mo na wspólne na ladowanie przez uczestników mszy gestów animatorów, po ród których znajduj  si  
tak e i te oparte o bezpo redni kontakt Þ zyczny mi dzy zgromadzonymi wiernymi (rytmiczne klaskanie, wyci ganie r k 
do góry, przed siebie, chwytanie si  za r ce, ko ysanie). Ich wspólne wykonywanie nie tylko konsoliduje zgromadzonych, 
wytwarzaj c rytualne communitas, lecz dodaje takiej mszy odpowiednio ekspresywnej oprawy.

Czas trwania rytua u i jego ekspresywne decorum sprawiaj , e nawet wtedy, gdy uzdrowienie nie nast pi o, samo 
uczestnictwo we mszy i wys uchanie wiadectw innych osób stanowi niezwykle silne prze ycie duchowe dla osoby re-
lig  nej. Mo liwo  jego do wiadczenia mo e by  jedn  z g ównych przyczyn (obok motywacji odzyskania zdrowia), dla 
których na msze z charyzmatyczn  modlitw  o uzdrowienie ci gaj  setki, a niekiedy i tysi ce wiernych przyje d aj cych 
nierzadko z ró nych stron Polski.

Istotne znaczenie w opisywanym rytuale zdrowotnym ma tak e o tarz. Jest to nie tylko przestrze , gdzie kap an cele-
bruje liturgi  mszy wi tej i gdzie odbywa si  jej kulminacja. W kulturach o wiatopogl dzie relig  nym, o tarz wyznacza 
punkt centralnego otwarcia – axis mundi przestrzeni sakralnej wi tyni. To miejsce naj wi tsze, do którego dost p maj  
wy cznie osoby uprawnione do kontaktu z sacrum (kap ani), a wykonywane tu czynno ci rytualne zapewniaj  skutecz-
no  rytua u. Przestrze  w jego bezpo rednim s siedztwie, jak podest z mikrofonem, stanowi miejsce najbardziej ekspre-
sywne pod wzgl dem emocjonalnym, w którym przebiega kulminacja theatrum rytua u zdrowotnego mszy z charyzma-
tyczn  modlitw  o uzdrowienie. To tutaj, w trakcie trwania modlitwy, natchnieni Duchem w. animatorzy wymieniaj  
intencje otrzymane od wiernych drog  tradycyjn  (spisane na kartkach albo przes ane w listach) lub mailow . Ich tre  
pozwala na znaczn  indywidualizacj  przekazu, dzi ki czemu wierny ma poczucie, e jego los zosta  dostrze ony i sam 
transcendens zwraca si  do niego ustami animatora. Wprawdzie animator nie wymienia nigdy imienia ani nazwiska osoby, 
w intencji której odbywa si  modlitwa, jednak wykorzystuj c informacje, jakie uzyska  w toku wcze niejszej rozmowy, 
listu, czy wiadomo ci e-mail, uwypukla te elementy sylwetki yciorysu wiernego, które wymagaj  interwencji sacrum. 
Wypowiedzi animatora maj  charakter aÞ rmacji:

Chrystus przychodzi do kobiety, która bardzo boi si  trudnej operacji, jaka j  czeka... Pan nape nia ja wiar . Zabieg zako czy si  
pomy lnie. Chwalmy Pana!

Pod koniec mszy, eksponowane s  namacalne i sugestywne dowody skuteczno ci modlitwy. Pokazy te, daj c wiadec-
two uzdrowienia, jakie za spraw  Jezusa Chrystusa i Ducha wi tego w a nie si  dokona o, zasiewaj  w zgromadzonych 
ziarno nadziei i wiary w wyzdrowienie, dzi ki modlitwie charyzmatycznej. Wywo uj  yw  reakcj  zgromadzonych, 
a wspomnienie cudownego uzdrowienia na d ugo zapada w pami  wszystkich obecnych. W wielu ko cio ach, przy 

23 Communitas to aci skie s owo oznaczaj ce niezhierarchizowan  spo eczno , w której ludzie s  równi. W odniesieniu do czynno ci 
rytualnych oznacza tak e ewokowanie ducha takiej wspólnoty przez szereg gestów i czynno ci o charakterze symbolicznym, jako signum sytu-
acji prototypowej, p odnego w potencja  czasu pocz tku, czasu sacrum, którego interwencj  w wiat profanum usi uje si  uzyska . Wedle Victora 
Turnera „Communitas zawsze jest uwa ane lub przedstawiane (…) jako co  ponadczasowego, wieczne teraz, chwila w czasie i jednocze nie poza 
czasem, lub jako stan, do którego nie stosuje si  strukturalnego spojrzenia na czas”, Zob. Autor Gry spo eczne, pola i metafory. Symboliczne dzia anie 
w spo ecze stwie, Kraków 2005, s. 201. Jest faz  na adowan  pozytywnymi emocjami, momentem a nie stanem trwa ym, do wiadczeniem prze-
kszta caj cym, si gaj cym do korzeni bytu, rodkiem do celu, Zob. V. Turner, E. Turner Obraz i pielgrzymka w kulturze chrze cija skiej, Kraków 2009, 
s. 221. Communitas „niemal wsz dzie uchodzi za sakraln  lub ›› wi t ‹‹ - prawdopodobnie dlatego, e przekracza i rozmywa normy rz dz ce 
ustrukturowanymi i zinstytucjonalizowanymi zwi zkami, a towarzyszy jej do wiadczenie bezprecedensowej mocy, V. Turner Proces rytualny, War-
szawa 2010, s. 140. Zdaniem Victora Turnera okresowe przywo ywanie tego stanu jest konieczne, poniewa  „dzia ania strukturalne szybko staj  si  
ja owe i mechaniczne, je li zaanga owani w nie ludzie nie zanurz  si  okresowo w odradzaj c  otch a  communitas”, Tam e, s. 149. W przypadku 
mszy z charyzmatyczn  modlitw  o uzdrowienie, chodzi o symboliczne uobecnienie atmosfery wspólnotowo ci Ostatniej Wieczerzy, w trakcie 
której Chrystus zasiada  przy stole wspólnie z aposto ami jak równy z równym, ustanawiaj c kluczowy dla w liturgii mszy w. rytua  Eucharystii 
– jako symbol odkupienia i ycia wiecznego, a zarazem fundament nowej wiary.
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g ównym o tarzu lub w o tarzach bocznych wisz  wystawione na widok publiczny wota – jako znak dzi kczynienia, 
a zarazem namacalny dowód interwencji sacrum. O tarz jest zatem nie tylko centrum czynno ci rytualnych, lecz równie  
obszarem, gdzie koncentruj  si  wszystkie nadzieje i oczekiwania odno nie skuteczno ci rytua u mszy i modlitwy.

Wa nym elementem rytua u jest przyj cie komunii w. W liturgii mszy wi tej, jest to chwila, w której w sposób symbolicz-
ny kap an dokonuje uobecnienia sytuacji prototypowej. Dokonuje si  ono zarówno przez adoracj  Naj wi tszego Sakramentu, 
symbolizuj cego cia o i krew Chrystusa, jak i czytanie fragmentów Pisma wi tego odnosz cych si  do pierwszej Eucharystii, 
celebrowanej przez Jezusa Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jak g osi tradycja, ami c chleb i dziel c go mi dzy swoimi 
uczniami oraz podaj c im do wypicia kielich wina, wypowiedzia  s owa stanowi ce obietnic  odkupienia i ycia wiecznego, 
zapisane przez ewangelistów i odczytywane pó niej przez kap ana. Zdaniem Mircea Eliadego to jest w a nie istot  i celem 
ka dego rytua u: przywo ywanie czasu pocz tku, sytuacji prototypowej. Tylko wówczas rytua  ma sens i moc prowokowania 
zmiany otaczaj cej rzeczywisto ci24. Zwi zane jest to ze specyÞ cznym pojmowaniem i warto ciowaniem czasu przez spo e-
cze stwa o wiatopogl dzie relig  no-magicznym. W przeciwie stwie do nowoczesnych spo ecze stw zachodniego kr gu 
cywilizacyjnego, czas pojmowany jest cyklicznie, a nie linearnie, biegn c od prze omu do prze omu, jak: noc, dzie , pó noc, 
po udnie, powracaj ce cyklicznie pory roku, czy – jak w przypadku religii chrze c  a skiej obrz dku rzymskokatolickiego – 
narodziny, mier  i zmartwychwstanie Jezusa. Oprócz tego, czas posiada okre lone jako ci, które dziel  go na czas profanum, 
w którym normalnie osadzone jest ycie cz owieka oraz czas sacrum, w którym dokona o si  i w dalszym ci gu mo e si  do-
kona  uformowanie lub przekszta cenie rzeczywisto ci. To czas, w którym s owa i gesty wykonane w okre lony sposób, mog  
sprowokowa  interwencj  sacrum w sfer  profanum, po której pozostaj  namacalne zmiany w otaczaj cej rzeczywisto ci. Do 
tego wi tego i p odnego w potencja  czasu, w spo ecze stwach tradycyjnych odnosz  si  wi te opowie ci ustne, czyli mity, 
a w spo ecze stwach pi miennych, wi te ksi gi zawieraj ce opisy zdarze  prototypowych.

Zdrowie, choroba, uzdrowienie w Katolickiej Odnowie w Duchu wi tym
Odnowa w Duchu wi tym w Ko ciele katolickim, zwana równie  Katolick  Odnow  Charyzmatyczn , jest niejed-

nolitym ruchem o zasi gu wiatowym. Nie ma jednego za o yciela ani grupy za o ycieli, nie ma te  listy cz onków. Ruch 
charyzmatyczny opiera si  na za o eniu, e – podobnie jak w Ko ciele pierwotnym – równie  i dzi  chrze c  anie obdaro-
wywani s  charyzmatami, którymi s u  ku zbudowaniu wspólnoty Ko cio a. Odnowa w Duchu wi tym skupia ludzi 
wieckich w ró nym wieku i z ró nych rodowisk, tworz cych grupy modlitewne, licz ce od kilku do kilkuset cz on-
ków. czy ich chrzest w Duchu wi tym – traktowany jako podstawowe do wiadczenie wiary26. Grupy te spotykaj  si  
co tydzie  na spotkaniach modlitewnych, których g ównym elementem jest g o na, ywa modlitwa trwaj ca oko o 2-3 
godziny. Zebrania te rozpoczyna zaproszenie Ducha wi tego do prowadzenia spotkania. Kolejnymi sta ymi punktami 
spotkania modlitewnego s : uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przewa a), s uchanie S owa Bo ego, nauczanie, sk a-
danie osobistych wiadectw przez uczestników spotkania. Grupy prowadzone s  zwykle wspólnie przez duszpasterza 
i zespó  wieckich animatorów z liderem na czele. Tak na spotkaniach modlitewnych, jak i odbywaj cych si  zazwyczaj 
raz w miesi cu mszach z charyzmatyczn  modlitw  o uzdrowienie, ujawniaj  si  charyzmaty. Charyzmaty (z gr. chari-
sma – dar aski) to nadnaturalne dary Ducha wi tego, udzielane ró nym osobom dla budowania ca ej wspólnoty. Do 
charyzmatów zalicza si  m.in. tzw. dary epifan  ne, czyli nadzwyczajne, jak dar modlitwy o uzdrowienie, który stanowi 
charakterystyczny znak grup modlitewnych Odnowy w Duchu wi tym27.

24 M. Eliade, dz. cyt.
25 Ruch Charyzmatycznej Odnowy w Duchu wi tym zrodzi  si  w sposób spontaniczny na pocz tku XX w. w ko cio ach protestanckich. 

W latach sze dziesi tych XX w. o ywienie charyzmatyczne dotar o do Ko cio a katolickiego, owocuj c powstaniem pierwszych grup Chary-
zmatycznej Odnowy. Polscy kap ani zetkn li si  z tym zjawiskiem w latach siedemdziesi tych XX w., przebywaj c poza granicami naszego kraju 
i postanowili przenie  je na grunt polski. Dzi ki temu, ju  od 1976 r. zacz y powstawa  pierwsze grupy modlitewne w Polsce. Zob h  p://www.
odnowa.org/index.php/o-odnowie/jak-powstaa.html,17.10.2013. A. Gre  owicz, Historia Katolickiej Odnowy w Duchu wi tym, h  p://www.
odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/struktura-historia-mainmenu-84/88-historia-katolickiej-odnowy-w-duchu-witym, 
17.10.2013.

26 „Chrzest w Duchu wi tym, zwany tak e ››wylaniem Ducha wi tego‹‹ lub ››modlitw  odnowienia darów Ducha wi tego‹‹ 
nawi zuje do bibl  nej (…) Pi dziesi tnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu aposto owie otrzymali Ducha wi tego (…), czemu towarzyszy o 
mówienie j zykami i przepowiadanie Jezusa z moc  (nawróci o si  ok. 3 tys. ludzi)”, Idea Odnowy, h  p://odnowa.org/index.php?optio-
n=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=136, 20.04.2011. 

27 Zob. Idea Odnowy, h  p://odnowa.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=136, 20.04.2011. 
J. wi cicki Modlitwa o uzdrowienie h  p://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-spotkainmenu-33/modlitwa-o-uzdrowienie-mainmenu-
60/57-modlitwa-o-uzdrowienie, 17.10.2013.
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W tekstach Katolickiej Odnowy w Duchu wi tym: „Istniej  trzy rodzaje chorób i ka demu z nich odpowiada szcze-
gólna modlitwa o uzdrowienie. 1) Choroba cielesna – ma swe ród o w licznych przyczynach i wymaga zwyk ej modlitwy 
o uzdrowienie Þ zyczne; 2) Choroba serca – spowodowana przez zranienia emocjonalne – odpowiada jej uzdrowienie we-
wn trzne; 3) Choroba ducha – b d ca skutkiem grzechu, któr  Jezus uzdrawia poprzez wiar  i nawrócenie”28. Chorobom 
tym odpowiadaj  poj cia uzdrowienia: cia a, psychiki i duszy.

Ryc. 1. Trzy sfery uzdrowienia w rozró niane w Katolickiej Odnowie w Duchu wi tym

ród o: R. Nowak, Uzdrowienie w mocy Jezusa, h  p://www.centrumduchowosci.pl/pliki/sow/s04.pdf, 30.08.2011.29

Z uzdrowieniami o charakterze relig  nym nieroz cznie zwi zana jest problematyka cudu. W tym kontek cie Emilien 
Tardif dokonuje rozró nienia na: uzdrowienia, które nie s  cudami, cho  s  wynikiem modlitwy i cuda w a ciwe. Do 
pierwszego typu nale  wszystkie przypadki, gdy Chrystus tylko przyspiesza proces zdrowienia, który jest wynikiem 
przyjmowania leków lub operacji. Cudami w a ciwymi s  natomiast wszystkie te uzdrowienia, które dokona y si  za 
spraw  Boga, a medycyna nie jest w stanie ich wyja ni 30.

W dyskursie relig  nym uzdrowienie jest czym  wi cej ni  ma do zaoferowania nowoczesna medycyna. Wspó cze-
ni lekarze, wykorzystuj c zdobycze nauki i zaawansowan  technologi , lecz  tylko doczesny wymiar cz owieka (cia o 
i umys ), podczas gdy moc sacrum leczy tak e dusz , oÞ arowuj c cierpi cej jednostce obietnic  ycia wiecznego31.

Uzdrowienie jest do wiadczeniem relig  nym, do wiadczeniem sacrum, prze ywanym w sposób indywidualny (we-
wn trzna przemiana duchowa, nawrócenie, rado  itp.) i zarazem kolektywny (analizowane, zapami tywane i publicznie 
odtwarzane za pomoc  istniej cych we wspólnocie wzorców narracji o uzdrowieniu)32. Ma ono tak e charakter material-
ny. Jest nim powrót do zdrowia cielesnego lub emocjonalnego.

Wymiar materialny ma tak e s owo, które wypowiedziane w okre lony sposób (formu a modlitwy), w okre lonym 
czasie (czas modlitwy, msza wi ta), miejscu (kaplica, domowe miejsce modlitwy) ma moc kreowania okre lonej formy 
rzeczywisto ci.

W rytuale zdrowotnym niemniej wa ny jest gest (dotyk). Jest to ten sam gest nak adania r k przez Jezusa Chrystusa, 
przekazany w tradycji i ikonograÞ i relig  nej.

28 E. Tardif, Czy Bóg chce ci  uzdrowi ?, „Szum z Nieba. Dwumiesi cznik Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej” 2008, nr 5/ (89), s. 4-5.
29 R. Nowak, Uzdrowienie w mocy Jezusa, h  p://www.centrumduchowosci.pl/pliki/sow/s04.pdf, 30.08.2011.
30 E. Tardif, dz. cyt., s. 5.
31 „Uzdrowienie, które daje Jezus, si ga dalej ni  mo e nas doprowadzi  psychologia czy jakakolwiek inna nauka. O ile przebaczenie jest 

mo liwe w samej psychoterapii, to uzdrowienie jest do wiadczeniem wiary, wynikaj cym z aski mi uj cego Boga”. R. Nowak, dz. cyt., h  p://
www.centrumduchowosci.pl/pliki/sow/s04.pdf, 30.08.2011.

32 O wzorcach tych pisa  szerzej Andrzej Welland, Zob. Ten e, dz. cyt.
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Elementem spajaj cym wymiar materialny i duchowy jest tutaj wiara niezb dna do tego, by uzdrowienie mog o si  
dokona . Niekoniecznie musi to by  wiara chorego. Mo e on by  osob  niewierz c  i niepraktykuj c . Wystarczy jednak, 
eby kto  inny modli  si  arliwie w jego intencji, aby sprowokowa  interwencj  sacrum.

W wietle tekstów zwi zanych z ruchem charyzmatycznym w ko ciele katolickim, uzdrowienie (rekonwalescencja) 
jest w pierwszej kolejno ci procesem wewn trznym, w którym chory ca kowicie zawierza swój los woli Boga, analizuje 
to, co go spotka o (chorob ) oraz dokonuje przewarto ciowania swego systemu warto ci i stylu ycia. Z tej perspektywy, 
w wiadectwach uzdrowionych, dokonywana jest ewaluacja ycia „przed” i „po” interwencji sacrum. ycie „przed” re-
interpretowane jest jako niepe ne, ja owe, chaotyczne i pe ne udr k. Co wskazywa  ma, e taki cz owiek jest chory, zanim 
jeszcze pojawi  si  symptomy choroby cia a, poniewa  – wskutek wyznawania niew a ciwego systemu warto ci (braku 
wiary, alkoholizmu itp.) – choruje jego dusza. ycie „po” – to ycie pe ne, warto ciowe, w a ciwe, harmon  ne i szcz liwe.

Wiara w uzdrowienie modlitw  i w kreacyjn  moc s owa nie wi e si  wy cznie z uczestnictwem w mszach z chary-
zmatyczn  modlitw  o uzdrowienie. Manifestuje si  tak e we wpisach do ksi g intencyjnych w klasztorze oo. Paulinów 
na Jasnej Górze i analogicznych ksi g wyk adanych w kaplicach przyszpitalnych (na przyk ad w kaplicy Szpitala im. Jana 
Bo ego Ksi y Bonifratrów w odzi). Obecna jest równie  w intencjach i liturgii zwyk ej mszy wi tej. Wskazuj  na to 
s owa formu y wypowiadanej trakcie ka dej mszy w czasie adoracji cia a Chrystusa: „Panie nie jestem godna/godny aby  
przyszed  do mnie, ale powiedz tylko s owo, a b dzie uzdrowiona dusza moja”33.

Powi zanie tematyki zdrowotnej ze sfer  relig  n  poci ga za sob  wpisanie jej w problematyk  winy, grzechu i zba-
wienia. We wspó czesnych wypowiedziach instytucji ko cielnych i osób zwi zanych ze rodowiskiem Katolickiej Odno-
wy w Duchu wi tym, choroba nie jest kar  za grzech, cho  nadal pozostaje jego konsekwencj . Jak wyja nia ks. Ryszard 
Nowak: „Konsekwencj  grzechu pierworodnego jest s abo  ludzkiej natury, zarówno w wymiarze ducha, psychiki, jak 
i cia a”34. Skutkiem tego jest podatno  cz owieka na choroby cia a, duszy i umys u35.

Zwi zek mi dzy chorob  a grzechem i kar  wida  w wielu tekstach wspó czesnych modlitw o uzdrowienie, autor-
stwa duchownych. Tego typu modlitwy rozpoczynaj  si  od swoistej spowiedzi po czonej ze skruch  ( alem za grzechy), 
pro b  o przebaczenie oraz z wyznaniem wiary. Pro ba o uzdrowienie pojawia si  dopiero w dalszej cz ci modlitw, 
poprzedzaj c zapewnienie o pe nym oddaniu wiernego i jego arliwej wierze.

We wspó czesnych modlitwach autorstwa duchownych, choroba oznacza nie tylko stan Þ zyczny. Jest ona równie  
metafor  ycia w grzechu. Grzech jest chorob  duszy, dlatego wymaga uzdrowienia (zbawienia). Uleczenie ducha (roz-
grzeszenie i zbawienie) poprzedza uzdrowienie z choroby w rozumieniu biomedycznym. Podstaw  powrotu do zdrowia 
jest arliwa wiara i bezgraniczne poddanie si  boskiej woli36. Takie rozumienie problematyki choroby i zbawienia wyst -
puje równie  w tekstach Katolickiej Odnowy w Duchu wi tym.

Oprócz oÞ cjalnych zinstytucjonalizowanych modlitw przekazanych przez tradycj  lub napisanych przez duchownych 
(rozpowszechnianych w obiegu ustnym w trakcie mszy wi tych, spotka  modlitewnych oraz pisemnym, za po rednic-
twem modlitewników, druków na obrazkach dewocyjnych, katolickich stron internetowych itp.), spotykamy równie  mo-
dlitwy indywidualne. Maj  one charakter prywatny, jednostkowy. S  dzie em chwili i potrzeby serca. Je li kiedykolwiek 
zostaj  spisane, to zwykle na u ytek prywatny, „do szuß ady”. Niekiedy bywaj  upublicznione w formie jednostkowych 
wpisów na forach i blogach internetowych, co nie gwarantuje im powszechnej akceptacji i rozpowszechnienia.

Modlitwy i wypowiedzi prywatne ilustruj  zmian  wizerunku chrze c  a skiego Boga. Z nieobecnego Deus Otiosus, 
surowego w adcy, s dziego i stwórcy, z którym jedynym cznikiem by a rzesza wyspecjalizowanych wi tych, sta  si  
przepe nionym mi osierdziem i przebaczeniem Ojcem37.

33 W formule tej, w sposób czytelny zawiera si  wiara w kreacyjn  moc s owa. S owa, które wypowiedziane z arliw  wiar  nak oni  
sacrum do interwencji w ludzki porz dek wiata. Narz dziem tej interwencji mo e by  tak e s owo, które ma moc kreowania okre lonej rzeczywi-
sto ci.

34 R. Nowak, dz. cyt. h  p://www.centrumduchowosci.pl/pliki/sow/s04.pdf, 30.08.2011.
35 Tam e.
36 Jak pisze ks. Ryszard Nowak: „Uzdrowienie jest darem Boga. Od Niego zale y, kiedy i w jaki sposób ono si  dokona. Jednak cz owiek 

ze swojej strony powinien okaza  ch  wspó pracy z ask  Bo . Skoro uzdrowienie jest procesem wewn trznym, w którym godzimy si  na Bo  
wol , to jest ono zwi zane z pewnym trudem zaakceptowania warunków: uzna , e Jezus jest Panem i tylko On mo e mnie uzdrowi  (On jest 
ród em uzdrowienia), zgodzi  si  na sposób, w jaki chce to uczyni  (wolno  wewn trzna), zgodzi  si  na miejsce i czas uzdrowienia (potrzebna 
ufno ), przebaczy  (Bogu, sobie, ludziom), wzbudzi  szczer  ch  nawrócenia, kroczenia za Panem (nawrócenie), pragn  Jezusa (modlitwa, 
sakramenty)”, Zob. R. Nowak, dz. cyt., h  p://www.centrumduchowosci.pl/pliki/sow/s04.pdf, 30.08.2011.

37 Zmian  t  wida  wyra nie w zmniejszeniu liczby po redników mi dzy lud mi a Bogiem. Wspó cze nie jest to g ównie Matka Boska, 
Jezus Chrystus, w. Rita (or downiczka w sprawach trudnych i beznadziejnych.), w. Perygryn (patron chorych na raka), w. Juda (patron od 
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Zako czenie
We wspó czesnej heterogenicznej kulturze polskiej, my lenie relig  ne, mityczne istnieje w sposób równoleg y w sto-

sunku do innych form percepcji otaczaj cego wiata, takich jak my lenie potoczne i empiryczne. Jako, e bazuje na innym 
zestawie kodów ni  my lenie naukowe (dyskursywne), wykazuje zaskakuj c  odporno  „w obliczu nieskuteczno ci 
praktycznej” (w rozumieniu naukowej empirii) i nie daje si , „bez zasadniczej deformacji sensu, w czy  w technologicz-
ny porz dek ludzkich zachowa ”38. Dowody wytaczane przeciw my leniu relig  nemu, wynikaj ce z odmiennego spo-
sobu kodowania i dekodowania rzeczywisto ci, jakie oferuje na przyk ad my lenie empiryczne, nie wa  wiele dla osób, 
które nie znaj  innego systemu kodowania ni  mityczny, lub które – z pewnych wzgl dów – uzna y za ma o efektywne 
dzia anie oparte na wiedzy naukowej39. Z t  drug  sytuacj  mamy do czynienia wówczas, gdy nowoczesna biomedycyna 
traÞ a na granic  w asnych mo liwo ci, kiedy nie mo e zagwarantowa  choremu ani pe nego powrotu do zdrowia, ani 
uchroni  go przed wyniszczaj c  chorob  i mierci  oraz zapewni  dostatecznego oparcia psychicznego dla cierpi cej 
jednostki i jej rodziny. Wówczas chory i jego bliscy zaczynaj  szuka  oparcia w innym porz dku my lenia, zasadzaj cym 
si  na odmiennych podstawach i przyj tych warto ciach.

Wiara w Chrystusa – lekarza duszy i cia a, trwa przesz o dwa tysi ce lat. Tradycja ta wykazuje zaskakuj c  ci g o  
i ywotno . Odradza si  z ka dym nowym wiadectwem, z ka d  now  jednostkow  histori  opowiedzian  na mszy 
z modlitw  o uzdrowienie, na amach czasopism relig  nych, takich jak „Szum z Nieba”, „Rycerze Niepokalanej” itp., na 
stronach internetowych paraÞ i i wspólnot modlitewnych, albo w czasie zwyk ej rozmowy. Czerpi c korzeniami z przy-
powie ci Nowego Testamentu, a tak e czasów przedchrze c  a skich nadal wywiera wp yw na wspó czesnego cz owieka, 
który tak jak setki i tysi ce lat temu, zmaga si  z cierpieniem, chorob  i potrzeb  osobistego „dotkni cia” cudu.
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