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Sakramentalia
Olej egzorcyzmowany
O co modli się kapłan egzorcyzmując olej?
Mocą Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba, ziemi i morza i wszystkiego, co
się w Nim zawiera, wy rzucam z ciebie, który jesteś Bożym dziełem, ducha nieprawości.
Niech z tego oleju zostaną usunięte i precz odrzucone napaści złego ducha i jego
podstępne knowania. Niech tym, którzy będą się tym olejem posług wali przyniesie
zdrowie duszy i ciała. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pocieszyciela, który
przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a świat oczyści w ogniu. Amen.
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, któremu służą w drżeniu hufce anielskie, których niebieską służbę
wysławiamy, prosimy, wejrzyj łaskawie na ten olej, który dzięki Twojemu miłosierdziu
otrzymaliśmy. Pobłogosław go i uświęć. Dałeś go nam, aby służył do namaszczenia
chorych, by odzyskawszy zdrowie mogli śpiewać Tobie, żywemu i prawdziwemu Bogu
pieśń dziękczynienia. Dozwól, aby ci, którzy będą posługiwali się tym olejem, który
błogosławimy w imię Twoje, zostali uwolnieni od wszelkiego cierpienia, chorób
i zasadzek nieprzyjaciół. Nieci posłuży do oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka,
którego stworzyłeś na swój obraz i odkupiłeś bezcenną Krwią swojego Syna, by już
dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez starodawnego węża. Prosi my Cię przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Przez tę modlitwę kapłan przemienia zwykłą substancję oleju w środek mający
nadprzyrodzoną moc, przynoszący chorym pełnię uzdrowienia. Kapłan prosi kochającego
Ojca, aby zesłał na olej swojego Ducha Świętego tak aby wszyscy, którzy będą nim
namaszczeni, zostali uwolnieni od bólu i choroby oraz odzyskali w pełni zdrowie ciała,
umysłu i duszy. Z tej też przyczyny można nim posmarować ciało w miejscach bolących i
otrzymać wypływające z tego odczuwalne dobrodziejstwa
Co mówi Biblia o oleju?
Lecznicze możliwości oleju egzorcyzmowanego zawsze miały u starożytnych wielkie
znaczenie. Sam Jezus doradzał jego stosowanie. W Mk 6, 12-13 czytamy, że dwunastu
apostołów zostało wysłanych z misją. Wzywali do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych
duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Już od dawna więc oliwa
znalazła liczne zastosowania. Za jej pomocą łagodzono ból, leczono rany, przywracano
sprawność zmęczonym członkom, chłodzono rozpaloną skórę. Była także paliwem do lamp.
Księga Rodzaju podaje relację, że Noe wypuścił z Arki gołębicę, która wróciła do niego, niosąc w dziobie gałązkę oliwną. W tym kontekście gałązka oliwki staje się symbolem pokoju
między Bogiem i człowiekiem, między człowiekiem i światem. Chrześcijanie bardzo szybko
zrobili użytek z tradycji pogańskich i żydowskich, wprowadzając namaszczenie olejem jako

znak obdarzenia łaską Bożą. I tak namaszczenia miały i mają miejsce przy rozpoczęciu
katechumenatu, przy udzielaniu Sakramentu chrztu, bierzmowania oraz święceń kapłańskich
i biskupich. Namaszcza się także chorych. Wspomnieć także należy o namaszczeniu nowo
konsekrowanych świątyń, a także sprzętów liturgicznych. Chrześcijanin namaszczony olejem
podczas sakramentu chrztu czy też bierzmowania otrzymuje udział w królewskiej i prorockiej
godności kapłańskiej Chrystusa. Zapach olejku jest znakiem wyrażającym życzenie, aby w
swoim życiu rozsiewał on wokół siebie woń godności dziecka Bożego. Olej krzyż ma,
katechumenów, a także namaszczenia chorych zostaje poświęcony przez biskupa w czasie
specjalnej ceremonii odbywającej się w Wielki Czwartek z udziałem możliwie ja największej
liczby kapłanów. Diecezja czerpie ten olej n, swoje potrzeby przez cały rok.
Olej jako sakramentalium
Poza olejami poświęconymi przez biskupów, wierni mogą korzystać z oliwy poświęconej
i egzorcyzmowanej prze; kapłana. Wszyscy wiemy o stosowaniu przez starożytnych oliwy,
jako środka do gojenia ran (dobry Samarytanin). Je przymioty naturalne w połączeniu z tymi,
które pochodź; z poświęcenia czynią z niej skuteczne lekarstwo.
Olej egzorcyzmowany zastosowany z wiarą pomaga przepędzić moc złych duchów, ich ataki
i urojenia jakie powodują. Ponadto służy on zdrowiu duszy i ciała. Warte tutaj przypomnieć
bardzo stary zwyczaj namaszczani; oliwą ran i władzę przekazaną Apostołom przez Jezusa
aby uzdrawiali chorych przez nakładanie rąk i namaszczanie ich oliwą.
Szczególnym skutkiem zastosowania oleju egzorcyzmowanego jest oddzielenie wpływu
nieszczęść na ciało Dlatego też można nim posmarować ciało w miejscach bolących
i otrzymać wypływające z tego odczuwalne dobrodziejstwa, także i dlatego, że olej
w odróżnieniu od wody święconej, która szybko wysycha, wtarty pozostanie o wiele dłużej.
Jednakże zasadniczym jego użyciem - wraz z poświęconą solą - powinno być normalne
przyprawianie pokarmów. Wielu doświadczyło już na sobie tego, że egzorcyzmowana sól
i olej, używane do przyprawiania pokarmów, są najlepszym nośnikiem łaski służącej do
przeszkodzenia w działaniu ewentualnych negatywnych elementów wewnątrz ludzkiego ciała
Przedmioty błogosławione działają przeciwko przed miotom naznaczonym przekleństwem.
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