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Sakramentalia
Sól egzorcyzmowana
O co modli się kapłan egzorcyzmując sól?
Uwalniam cię przez Boga Prawdziwego, przez Boga Żywego, przez Boga Świętego,
który cię przez proroka Elizeusza kazał rzucić do wody, abyś stała się czysta, byś
okazała się solą egzorcyzmowaną dla zbawienia wierzących i była dla spożywających cię
zdrowiem duszy i ciała oraz by wszelkie zło wyniosło się i usunęło z miejsca, na które
padną krople poświęcenia, a wszelki zabobon, nieprawość, chytrość diabelska, fałsz
wszelkich złych duchów zatrzymają się przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych
i umarłych, a świat oczyści w ogniu. Amen.
Wszechmogący Wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierną łaskawość, racz w
swej dobroci pobłogosławić sól, którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu.
Niech wszystkim, którzy jej użyją, przyniesie zdrowie duszy i ciała, a cokolwiek się
dotknie lub będzie nią posypane, będzie uwolnione od wszelkiej nieczystości i napaści
złego ducha, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Co mówi Biblia o soli?
W Księdze Mądrości Syracha sól wymieniana jest jako jeden z elementów koniecznych do
życia człowiekowi: Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka to: woda, ogień, żelazo
i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie: wszystko to służy
bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście (Syr 39,26-27).
Podstawową właściwością soli, którą wszyscy znamy, a o której mówi także Pismo Święte,
jest nadawanie przez nią smaku potrawom oraz ochrona przed zepsuciem. W Księdze
Hioba przeczytamy: Czyż zwykło się pożywać nie osolone potrawy? Albo czy ma jakiś smak
białko bez soli? (Hi 6,6).
O właściwościach oczyszczających soli mówi fragment Drugiej Księgi Królewskiej,
przytaczając historię proroka Elizeusza: Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: „Patrz!
Położenie miasta jest mile, jak ty, panie mój, widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie
daje płodów”. On zaś rzekł: „Przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli!” I przynieśli
mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: „Tak mówi Pan:
Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność”. Wody więc
zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy - według słowa, które wypowiedział Elizeusz (2 Kri
2, 19- 22).
Autor Księgi Kapłańskiej wskazuje natomiast wyraźnie, że wszelkie ofiary składane Bogu
mają pełną wartość dopiero wówczas, gdy są posolone: Każdy dar należący do ofiary
pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego przy żadnej
ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą (Kpł2, 13).

O podobnym wymogu, odnośnie składania ofiar w Starym Testamencie, wspomina Księga
Ezechiela: Te masz ofiarować przed Panem, a kapłani mają sypać sól i ofiarować je Panu
jako ofiarę całopalną. (Ez43,24).
Odwołajmy się jeszcze do Księgi Wyjścia, w której Bóg mówi Mojżeszowi o konieczności
posolenia kadzidła, które dopiero po posoleniu nabierze właściwości oczyszczających: I znów
powiedział Pan do Mojżesza: „Weź sobie wonności: żywicę pachnącą, muszelki i galbanum
pachnące, i czyste kadzidło, niech będą w równej ilości. 35 Mieszając je uczynisz z tego
kadzidło wonne - zrobione tak, jak się robi wonności - posolone, czyste, święte”. (Wj 30, 3435).
Wszystkie przytoczone cytaty wskazują na pozytywne właściwości soli: oczyszcza, chroni,
uświęca, nadaje smak. Biblia nie wspomina o tym, że sól mogłaby stanowić siłę
niszczycielską, jak woda czy ogień, które zresztą również są niezbędne do życia. Spełniają
więc podwójne funkcje. O soli jednak nie wspomina się jako o tej, która niszczy. Poza tym,
odwołując się do Nowego Testamentu, należy przytoczyć słowa samego Jezusa: Wy jesteście
solą ziemi (Mt 5, 13). Można odczytać to stwierdzenie, jak wezwanie do tego, by uczniowie
Jezusa nadali smak całemu życiu i uchronili przed zepsuciem przymierze Boga z ludźmi.
Takie jest bowiem zadanie soli. Bez apostołów niemożliwe jest więc życie. Dodatkowo,
jakby na potwierdzenie tych słów, Jezus powie: Dobra jest sól. [...] Miejcie sól w sobie i
zachowujcie pokój między sobą (Mk 9,50).
Sól jako Sakramentalium
Sól egzorcyzmowana pomaga zawsze w obronie przeciwko złym duchom, ma też
specyficzną właściwość ochrony miejsc przed negatywnymi wpływami. Może zatem być
pozostawiona w pomieszczeniach lub domach jako osłona, na przykład w kątach pokoju, w
szufladzie szafy, pod dywanikami w samochodzie i w tych wszystkich miejscach, co do
których zachodzi podejrzenie pozostawania pod wpływem sił demonicznych. Sól cechuje
większa trwałość. Nie wyparowuje tak szybko jak woda. Znane są przypadki, w których po
posypaniu solą egzorcyzmowaną pól uprawnych ustały choroby roślin lub zwierząt, jeśli sól
zastosowano w oborach. Tradycja wkładania do ust nowonarodzonego dziecka odrobiny soli
nawiązuje do zabezpieczenia życia dziecka przed niebezpieczeństwami. Sól jest także
symbolem gościnności, dlatego podaje się ją przy powitaniu ważnym gościom.
Przede wszystkim jednak błogosławiona sól może być używana normalnie w kuchni, aby
każdego dnia razem z egzorcyzmowanym olejem była dostarczana do wewnątrz ciała.
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