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Na stronie internetowej http://
www.spiritdaily.net poruszane są 
nie raz tematy związane z aniołami 
i demonami. Którejś nocy, podczas 
rekolekcji, rozma wia łem z o. José 
Antonio For  tea Cucurull, dobrze 
zna nym egzorcystą z Madrytu 
(die  cezja Al calá de He nares) w 
Hiszpanii. Na Uniwersytecie Pa
pie  skim Camillas obronił pracę do
ktorską pt. „Egzorcyzmy w obecnym 
wieku”. O. Fortea jest też bo haterem 
ksią żki „Wywiad z egzorcystą”. 
Wła śnie ze względu na jego wie dzę 
i doświadczenie mogłem mu zadać 
kilka pytań.

Jednym z nich, nurtującym 
wiele osób jest to, jak często wystę
puje peł ne opętanie? Kto jest na 
nie narażony? Jak bardzo aktywny 
w naszym obecnym czasie  w 
opinii ojca Fortea, egzorcysty 
diecezjalnego  jest diabeł?

Ojciec zapytany o te sprawy 
odpowiedział, iż mimo że od czasu 
do czasu, de  mon próbuje wpływać 
na nas wszystkich, to jednak w 
takim kraju jakim jest Hiszpania, 
czyli w kraju liczącym 45 milionów 
obywateli, zda rza  się do czterech 
przypadków cał kowitego opętania w 
ciągu roku. W wyniku tego demon 
przejmuje pełną kontrolę nad czyimś 
ciałem. Równocześnie zwrócił 
u wagę na fakt, że Koś ciół nie jest 
obecnie dobrze przy  gotowany do 
odpowiedniego reagowania w tej 
dziedzinie, któ ra była przecież częś
cią misji Jezusa.

“Mówimy o czymś, co jest rzadko 
spotykane” – powiedział kapłan. 
Podobnie jak inni egzorcyści, hisz
pański duchowny odróżnia opętanie 
od ulegania wpływowi i naciskom 
istot nieczystych lub uleganie przy g
nębieniu z powodu istot nieczystych.
To ostatnie występuje, jak wynika z 
jego doświadczeń, najczę ściej. Są 
też takie przypadki owładnięcia 
przez złego ducha, które są mniej 
za uważalne. 

O. For tea, proboszcz parafii 
św. Ma rii Magdaleny w An chue

lo, obser wuje średnio od pięciu do 
dziesięciu przypadków ludzi, którzy 
przychodzą do niego każ de go dnia 
w przekonaniu, że są do tknięci 
przez złe duchy (na zywa to opresją 
lub atakiem). Egzorcysta wskazał 
na fakt, że mamy do czynienia z 
cał kowi tym opętaniem (a nie z 
chorobą psy chiczną), kiedy źródłem 
owładnięcia przez złego ducha jest 
oku ltyzm. 

Europa jest kontynentem du
żo bardziej ze  świecczonym niż 
USA, a jednak Ameryka ma w 
zasadzie jednakowe problemy z 
oddziałwaniem demonów na lu dzi. 
Mocna wiara w nadprzyrodzoność, 
jaką zaobserwował w USA  a której 
w Europie brak  często prowadzi 
lu dzi do okultyzmu, mediumizmu, 
satanizmu, nauk ezoterycznych, po
gaństwa, panteizmu, czarów albo do 
New Age. O. Fortea określił to jako 
złe nadprzyrodzone doświadczenie. 
Innymi słowy, moce ciemności 
czę sto wykorzystują niewłaściwe 
zainteresowanie lu dzi spra wa mi du
cho wymi.

“Jest jasne, że im więcej ludzi 
zajmuje się czarami, tym więcej 
będzie przypadków owładnięcia 
przez demona”, powiedział ojciec 
Fortea. “40 lat temu było mniej 
takich przypadków w Europie. W 
obu Amerykach istnieje na przykład 
kult zwany Santeria. To praktyki 
okultystyczne roz powszechnione 
szcze gólnie w rejo nie Miami, 
o bej mujące rytuały wy wo dzące 
się z szamanizmu. Są to tańce do 
rytmicznej muzyki mające ułatwić 
osiągnięcie ekstazy religijnej i kon
takt z duchami przodków i bogami. 
Składa się tam także ofiary krwawe 
ze zwierząt, przeważnie z kurcząt, 
wierząc, że to zadowala bogów i 
zmarłych. Kapłan Santerii nazywany 
jest babalawo, czyli ojciec tajemnic. 

Wielka różnica między Europą 
a Ameryką polega na tym, że A 
meryka Południowa i Północna wy
kazują więcej wiary. Europa jest 
obszarem bardziej zeświecczonym, 

dlatego tam demon wywiera większy 
wpływ. Ale w obu Amerykach, na
wet dobrzy ludzie, korzystają nieraz 
z usług wró żek, szamanów lub me
dium (czyli takiego człowieka, który 
może porozumiewać się z duchami, 
duszami). Na tym właśnie polega 
ró żnica. Nie mogę powiedzieć  
stwierdził w rozmowie o. Fortea  że 
teraz jest więcej przypadków wy
magających egzorcyzmów, a le coraz 
częściej ludzie przekraczają ba
rierę, która istnie je między na szym 
światem a tym innym światem... To 
właśnie dzieje się obecnie częściej 
w USA: wyraźnie zaznacza się 
praktykowanie okultyzmu. Równo
cześnie do świadcza się też coraz 
bardziej chrześ cijaństwa. Ame
rykanie, ze względu na swoją wia rę, 
więcej się modlą. Dlatego nie mówię, 
że w USA jest więcej przypadków, 
wymagajaćych egzorcyzmów, bo 
tak naprawdę nie znam dokładnych 
danych. 

Jednym z najbardziej ekstremal
nych przypadków, w jakie był 
zaan gażowany ojciec For tea, 
posługując jako egzorcysta, była 
kobieta, której wyzwalanie spod 
władzy demona trwało dzie więć lat. 
“Teraz jest już zdrowa i funkcjonuje 
normalnie  wspominał o. Fortea. 
 To był przypadek bardzo dra ma
tyczny, ponieważ towarzyszył mu 
przerażający krzyk. Nigdy wcze ś
niej nie spotkałem się z czymś takim 
i nie wiedziałem, że w ogóle jest 
możliwy taki krzyk. Ob serwowałem 
nawet, jak poruszało się jej łóżko: to 
było niemożliwe, żeby czynił to sam 
człowiek”.

Zapytałem ojca: jaka była 
przy czyna tego opętania? “Mogę 
przytoczyć to, co powiedział mi 
demon: czary i kult. Ale nie jestem o 
tym do końca przekonany. Demony 
oszukują. 

Ist nieją różne sposoby wpływania 
szatana na człowieka. Może to 
być ból, stan transu, ale demon nie 
może swobodnie poruszyć ciała, 
które zachowuje wol ność – może 

Znalezione w sieci
Michael H. Brown

O. José Antonio Fortea Cucurull - egzorcysta z Madrytu 
omawia sprawy związane z okultyzmem i demonami oraz 

wyjaśnia związek kryzysu duchowieństwa z biurokracją
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ono jedynie zadr żeć. Demoniczny 
wpływ na człowieka jest bardziej 
ogólny, powtarzany wielokrotnie”. 

Ale, wspominał w rozmowie 
o. Fortea, czasami są też wypadki 
ekstremalne. Na przykład uzdrowie
nia mają miejsce w po łą czeniu z 
wyzwoleniem i egzorcy zmami. 
Przytoczył “poważny przypadek” 
człowieka, który miał dużego guza 
na wątrobie, który po odmówieniu 
egzorcyzmu zniknął. “Wielka 
szko  da, że   nie używamy częściej 
uzdrawiającej mocy modlitw o 
uwolnienie”  stwierdził egzorcysta, 
który przemawiał do księży w 
diecezji św. Augustyna na Florydzie. 

Jego podejście do konkretnego 
człowieka to przede wszystkim 
bło go sławieństwo tej osoby, aby 
sprawdzić, czy jest ona w posiadaniu 
demona. 

Ojciec Fortea powołuje się też na 
świętych, takich jak św. Grzegorz. 
“Zazwyczaj modlę się językami, 
i naprawdę to działa  mówi  De
mony rozumieją, co mówię.”

Ojciec Fortea jest też wzywany 
do zbadania domów, które wydają 
się być zaatakowane przez złe du
chy. Zaleca w takich przypadkach 
częste odmawianie różańca świętego 
i używanie wody święconej. Oczy
szczenie budynku może być bar
dzo czasochłonne. “Był nawet 

przypadek, do którego pofatygował 
się sam biskup i egzorcyzmy w 
tym domu zajęły sporo czasu”  
wspomniał. Zazwyczaj wymaga 
to wytrwałości (List św. Jakuba 
4,7: Przeto poddajcie się Bogu, 
przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie 
od was). 

Przypadek, który jest rzadko 
roz strzygany przez Kościół, doty
czy duchów zmarłych i tego, czy 
mogą one negatywnie wpłynąć na 
życie. Ojciec Fortea opisał nam w 
rozmowie to zjawisko jako “temat 
bardzo ta jemniczy” i dodał, że są 
“różne opinie wśród egzorcystów”. 
Wolał jednak nie roztrząsać te go 
problemu szczegółowo. Wyjaśnił 
bowiem, że jest to temat, który mo
że wywołać strach, a strach ma dzia
łanie destrukcyjne na człowieka. 

Inny problem, jaki podjęliśmy w 
naszej rozmowie dotyczył związku 
pomiędzy aborcją i owłądnięciem 
przez szatana. Jednak o tym 
także niechętnie mówił o. Fortea, 
ograniczając się do stwierdzenia, 
że “aborcja jest już sama w sobie 
straszną tragedią dla kobiety”.

Ojciec Fortea mówi, że w jego 
wieku (ma 45 lat) nie posiada jakiejś 
szczególnej wrażliwości na obec
ność zła. Jego podejście do problemu 
opętania jest bardziej intelektualne. 

Pytany o uznanie objawień, 

szczególnie Matki Bożej, w miej
s  cach takich jak Medziugorje w 
Her cegowinie, które podzieliło eu
ro pejskich egzorcystów, o. For 
tea powiedział, że obecnie “nie 
wypowiada się”. Ale jest za to 
żarliwym obrońcą  uważanych 
za kontrowersyjne  pism wło
s kiej mistyczki Marii Valtorty, 
która napisała “Poemat Boga-
Czło wie ka”. Powiedział, że jak 
po  in for mowano go w Rzymie, 
planuje się rozpoczęcie jej procesu 
beatyfikacyjnego. “Ludzie, którzy ją 
do tej pory atakowali – będą mocno 
zaskoczeni takim obrotem sprawy 
 stwierdził  Jej sprawa została 
przyjęta w Kongregacji do spraw 
Świętych”.

Pozwoli ojciec  zagadnąłem 
go jeszcze  że będziemy wspólnie 
próbowali zrozumieć współ czesne 
sprawy. Istnieje tak wiele tajemnic! 
Na przykład, co z kryzysem i 
nadużyciami wśród duchowieństwa 
 zwłaszcza w krajach takich jak 
USA? Kapłani w tym kraju są 
bardzo dobrzy  więc dlaczego tak 
wiele tam przypadków nadużyć?

Ojciec Fortea odpowiada: “W 
Hiszpanii takie wypadki, o jakich 
głośno w USA, są nieliczne. Oczy
wiście zastanawia mnie, skąd 
to się bierze... Sądzę, że kapłani 
w niektórych krajach spędzają 
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zbyt dużo czasu z papierkami w 
urzędach parafialnych i w tym 
tkwi wielkie niebezpieczeństwo – 
biurokracja zabija duszpasterstwo. 
Praca biurowa to nie jest praca du
sz pasterska. Siedzenie przed kom
puterem to nie jest działalność dusz
pasterska. Kapłani powinni powrócić 
do prostoty swej posługi. Powinny 
zostać stworzone komisje, aby ten 
problem zbadać. Jeśli się przyjrzeć  
księżom we Włoszech, w Hiszpanii, 
a nawet prawosławnym duchownym 
w Grecji, to można wtedy odkryć, 
że ich funkcjonowanie w prostocie i 
ubóstwie jest owocniejsze. 

W Hiszpanii, to byłoby nie do 
pomyślenia, aby zamknąć kościół 
czy go sprzedać. W Hiszpanii 
eksplo a tacja kościoła jest bardzo 
tania. Wciąż otwieramy nowe koś
cioły w naszej diecezji. Jednak im 
bardziej rozwija się biurokracja 
w Kościele, tym bardziej zajmuje 
ona czas, tym bardziej pogrąża w 
papierkach i coraz bardziej odciąga 
od służenia Jezusowi w braciach”.

O. Fortea zauważył też i uznał 
za pozytywny fakt, że liczba egzor
cystów w USA rośnie. “Dziesięć lat 
temu było trzydzieści może czter
dzieści diecezji (nie więcej) w USA, 
które miały oficjalnego egzorcystę, 
a teraz ich liczba się podwoiła.” 
Zła wiadomość to ta, że wiele die
cezji pozostaje nadal bez posługi 
egzorcystów.

Na drodze, którą mamy prowadzić 
ludzi do Chrystusa, nie należy działać 
w sposób zie mski i biurokratyczny. 
Kiedy działamy tak jak On działał, 
wtedy widzimy uzdrowienia, wi
dzi my wyzwolenie od zła. Obser
wujemy uwalnianie od lęku, de
pre sji, obsesji, ucisku, nawet od 
opętania.

Powinniśmy, chcąc uchronić się od 

wpływu szatana, szczególną uwagę 
skupić na Piśmie Św. Samo w sobie 
po sia  da ono wielką moc nad złem. 
Gdy by byłoby możliwe obserwo
wa nie posługi egzorcyzmu, mówi 
ojciec Fortea, to byłoby widać, 
że “strony Ewangelii ożywają w 
naszych czasach.”

Na swojej stronie internetowej 
(http://www.fortea.us) o. Fortea 
umie ścił jeszcze informację, któ
rej przytoczenie wydaje się tu 
pożyteczne.

Otóż  jak pisze  wielu kap łanów 
jest sceptycznie nastawionych do 
skuteczności przekleństwa. Nie mniej 
jednak egzor cyści zgodnie uznają, że 
klątwy istnieją i dopuszczone przez 
Boga, przynoszą zgubne skutki. 
Kiedy ludzie przychodzą skarżąc 
się, że cierpią z powodu klą t wy, 
o. Fortea radzi im, poza pewnymi 
wyjątkami, gdy to nie jest możliwe, 
aby upewnili się, czy przyczyny ich 
cierpienia nie są związane z innym 
wpływem demonów. Jeśli jednak 
rzeczywiście cierpią oni właśnie 
z powodu przekleństwa, wtedy 
jedynym środkiem i lekarstwem, 
które może im pomóc jest:

 codzienna modlitwa z rozwa
żaniem tajemnic różańca św.

 czytanie Ewangelii chociaż 
przez 5 minut dziennie.

 osobista rozmowa z Bogiem 
przez kilka chwil.

 uczestniczenie we Mszy św., 
częściej niż tylko w niedzielę

 umieszczenie w domu poświę
conego krzyża oraz wizerunku Ma
ryi Dziewicy

 czynienie na sobie znaku krzy
ża wodą święconą raz dziennie
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Moi najmilsi synowie, pozwólcie Mi 
się prowadzić. Moja walka już się rozpo-
częła.

Zacznę atakować Mego przeciwnika 
w serce i będę działać przede wszystkim 
tam, gdzie czuje się on już pewnym zwy-
cięzcą. Udało mu się zwieść was przez 
pychę. Umiał przygotować wszystko w 
sposób bardzo inteligentny. Nagiął do 
swego planu wszystkie dziedziny nauki 
i techniki ludzkiej, nakazując wszystkie-
mu bunt przeciw Bogu. W jego rękach 
znajduje się już duża część ludzkości. 

Oszustwem umiał przyciągnąć do 
siebie uczonych, artystów, filozofów, 
erudytów i możnych. Zwiedzeni przez 
niego, oddali się dziś na jego służbę, by 
działać bez Boga i przeciw Bogu.

W tym jednak tkwi słaby punkt Moje-
go przeciwnika.

Zaatakuję go, używając siły małych, 
ubogich, pokornych i słabych. Ja, «mała 
służebnica Pańska», stanę na czele 
ogromnego zastępu pokornych, by za-
atakować umocnioną fortecę pysznych.

Wszystkich Moich synów proszę tyl-
ko o to, by poświęcili się Mojemu Niepo-
kalanemu Sercu i oddali Mi się w posia-
danie. Dzięki temu Ja Sama będę w nich 
działać. Dzięki nim Moje zwycięstwo już 
się rozpoczęło.

Moja walka


