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Sakramentalia
Woda egzorcyzmowana
O co modli się kapłan egzorcyzmując wodę?
Uwalniam tę wodę w imię Boga Ojca Wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa, Syna
Jego Jedynego, Pana naszego oraz w imię mocy Ducha Świętego, abyś była wodą
egzorcyzmowaną do wypędzania wszelkiej nieprzyjacielskiej mocy oraz samego
nieprzyjaciela. Racz wyrzucić go stąd wraz z jego aniołami, przez moc tegoż Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści
w ogniu. Amen.
Módlmy się: Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla
zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwanie nasze, zlej moc swego
błogosławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda
w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy, odwraca
choroby, a wszystko na co padną krople tej wody w domach i posiadłościach wiernych,
zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody. Niech nie panuje tam zaraza,
niezdrowe powietrze, niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga. Jeżeli zaś
cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców niech przy pokropieniu tą
wodą uchodzi w popłochu. Aby bezpieczne było od wszelkiej napaści w zdrowiu, o które
prosimy wzywając Twego Świętego Imienia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Woda w Biblii
W chrześcijaństwie woda jest znakiem świętości i uświęcenia. Wodą Jordanu prorok Jan
ochrzcił Jezusa z Nazaretu, któremu „gotował drogi i prostował ścieżki". Przez wodę
przychodzi też do każdego z nas chrzest, pierwszy sakrament. Ale sama woda sakramentem
nie jest, stanowi materię, w której sakrament urzeczywistnia się w akcie słowa i gestu.
W Piśmie Świętym woda jest bardzo często występującym elementem i przytoczenie
wszystkich fragmentów mówiących o wodzie mogłoby stanowić sporą publikację. Oto
najważniejsze.
Woda jest pod panowaniem Boga, który ją stworzył. On sam nią rozporządza zsyłając na
ziemię deszcz lub suszę. O tym w jaki sposób Bóg rządzi wodą mówi w sposób szczegółowy
Psalm 104. Warto zwrócić uwagę, że Bóg zsyła ożywczy deszcz na ziemię, gdy ludzie są Mu
wierni. Jest to więc ważny sygnał, że przez wodę Bóg błogosławi człowiekowi (np. Ps 133, 3
oraz Rdz 27). Analogicznie susza jest znakiem przekleństwa na grzeszników. Potwierdzenie
tego znajdziemy m.in. w 1 Księdze Królewskiej (18,18) kiedy Izrael opuścił Boga i poszedł
za Baalami. Ogromne ilości wody służą też Bogu do wymierzania kary jak choćby w czasie
potopu.

Woda ma oczywiście także, a może przede wszystkim właściwości oczyszczające. Przez nią
ziemia została oczyszczona z grzeszników w czasie potopu, człowieka może natomiast
obmyć nie tylko z brudu fizycznego ale także z brudu grzechów.
Biblia mówi także o wodzie ożywiającej, która spełni swoją role podczas powtórnego
przyjścia Chrystusa. Obmyje ona wtedy serca ludzi i stanie się gwarancją dobrobytu,
a pustynie zamieni w zielone ogrody.
Oczywiście symbolika wody ma ogromne znaczenie w przypadku Chrztu Świętego, który
oczyszcza z grzechów, tak jak niegdyś Naamana oczyściła z trądu (2 Kri 5, 10-14).
W Chrzcie Św. Woda obmywa duszę człowieka. Chrzest jest też porównywany do
odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym.
Woda jako sakramentalium
Woda jest także znakiem błogosławieństwa. Jako podstawowy żywioł niesie
błogosławieństwo Stworzyciela całemu światu, a także wszystkim jego elementom: ludziom,
zwierzętom, roślinom, skałom i chmurom oraz rzeczom wytworzonym przez człowieka.
Wyrazem tej prawdy są między innymi ceremonie pokropienia jajek, ziół, pojazdów
mechanicznych, zwierząt... Ale istoty błogosławieństwa wodą nie da się sprowadzić do
jednej prostej formuły, gdyż różne są jego rangi. Czym innym jest chrzest z wody, czym
innym - pokropienie wiernych wodą, czym innym - znak krzyża czyniony nad misą z wodą
święconą, wreszcie czym innym - święcenie pokarmów wielkanocnych. Należy także
rozróżnić wodę z tzw. cudownych źródełek od wody poświęconej przez kapłana. Ta druga
powinna być używana tylko w taki sposób, jak nakazuje modlitwa poświęcenia. Woda ze
źródełek może być natomiast stosowana przez wiernych do gotowania, mycia itp.
Według formuły błogosławieństwa woda święcona oddala nieprzyjaciela, chroni domy,
pomaga wyjść zwycięsko z walki przeciwko sugestiom i cierpieniom, także fizycznym,
wywieranym przez szatana. Wodę święconą można pić, można też nią zwilżyć ciało
w miejscach najbardziej bolesnych, jak również skropić rzeczy, w które ma się ubrać. Można
nią też skropić pomieszczenia i przedmioty ogólnego użytku. Modlitwa wyraża wiarę w to,
że moc Bożej uzdrawiającej łaski rozciąga się na „wszystko, na cokolwiek padną krople tej
wody", a więc nie tylko na ludzi. Należy jednak zaznaczyć, że nie należy traktować
dosłownie ostatnich z przytoczonych tu słów. Woda może bowiem działać także na
odległość. Święcąc jakieś przedmioty Pan Bóg obejmuje swoja łaską także te, które pozostały
np. w samochodzie lub są w kieszeni. Poświęcenie pól odbywa się także przez pokropienie
tylko niewielkich ich fragmentów. Krople wody nie muszą więc paść dosłownie na osobę czy
przedmiot. Ważna jest tutaj wiara człowieka, że Bóg przychodzi z łaską także na odległość.
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