
Spis treœci
Drodzy Czytelnicy!

Przyznam, że nawet się nie spodziewałem, iż opisywana przeze mnie w ar-
tykule pt. Nietykalni? z ostatniego numeru Sekt i Faktów sprawa nabierze aż 
takiego rozgłosu. Można powiedzieć, że coś wreszcie ruszyło w tym trudnym 
i nabrzmiałym już od kilkunastu lat temacie. Materiał ten stał się jednym z  waż-
niejszych impulsów dla animatorów odpowiedzialnych za Katolicką Odnowę 
w Duchu Świętym diecezji opolskiej, którzy napisali do ks. bp. Bronisława 
Dembowskiego: (...) stwierdzamy, że grupa „Maranatha” z Raciborza i grupa 
z Krapkowic nie są uczestnikami Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym i nie 
mają prawa określania siebie w ten sposób. Nie widzimy więc możliwości 
współpracy i kontaktów z nimi na płaszczyźnie diecezjalnych struktur Kato-
lickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Zamieszczenie streszczenia Nietykalnych? w internetowym serwisie KAI 
sprawiło, że sprawą zainteresowała się nawet Gazeta Wyborcza (por. Duży 
Format, nr 13/2004 – kolorowy bezpłatny magazyn poniedziałkowy), a za nią 
między innymi Radio TOK FM, Radio eM, TVP3, TVN.

Jak zapowiadałem ostatnio, w obecnym numerze SiF wracamy do problematyki 
pseudo-Odnowy (mamy nowe materiały). Tym razem jednak skupimy się na począt-
kach grupy raciborskiej (ostatnio była szerzej przedstawiona grupa krapkowicka) 
– patrz artykuł Nietykalni II. Pewnym tematycznym uzupełnieniem tego materiału Nietykalni II. Pewnym tematycznym uzupełnieniem tego materiału Nietykalni II
będzie bez wątpienia interesujący tekst Ireneusza Kamińskiego zatytułowany Pokusa 
bycia ponad Kościołem. Autor, powołując się na słowa Ojca Świętego, wymienia 
między innymi kryteria katolickości grup modlitewnych. Zastanawia się też, czy pew-
ne „oficjalne” grupy przykościelne są jeszcze katolickie czy już nie? Porusza trudne 
i  rzadko podejmowane zagadnienie odchodzenia wspólnot modlitewnych ze struktur 
Kościoła katolickiego. Tego samego tematu dotyczy również tekst br. Tymoteusza 
Poszli swoimi drogami, wraz z dołączonymi do niego świadectwami osób, które były 
członkami takich wspólnot.

W tym numerze zajrzymy też do naszych wschodnich sąsiadów i przypomnimy 
sobie o głośnej także i u nas na początku lat 90. sekcie Białe Bractwo. Jak się okazuje, 
założyciel i główni przywódcy tej sekty powychodzili już z ukraińskiego więzienia. 
Dla Krywonogowa, protoplasty grupy, Białe Bractwo – jak sam to określił z perspek-
tywy czasu – było pomyłką; pozostali przywódcy próbują sektę reaktywować.

Wśród znanych już dobrze naszym czytelnikom Cudotwórców z bagien spo-
tkamy się z panem Mieciem. Jest on „doświadczonym egzorcystą”, który – jak 
twierdzi – ma kontakt z potężnymi aniołami, za których pomocą „skutecznie” 
wypędza demony.

Polecam również artykuł ks. A. Zwolińskiego z cyklu Sekty i muzyka. Tym 
razem będzie mowa o przekazie podprogowym. Jeżeli ktoś chce się dowie-
dzieć, dlaczego Świadkowie Jehowy uznają pobyt św. Jana w Efezie, nato-
miast kwestionują pobyt w Rzymie św. Piotra (mimo, że Biblia nie wspomina 
o  tych miejscach pobytu apostołów), to musi sięgnąć do tekstu Włodzimierza 
Bednarskiego, który wyjaśnia to zagadnienie.

Papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio pisał: Działalność eku-
meniczna i zgodne świadectwo dawane Chrystusowi przez chrześcijan należących 
do różnych Kościołów i wspólnot kościelnych przyniosły już obfite owoce. Pozostaje 
jednak sprawą coraz bardziej naglącą, by współpracowali oni i dawali wspólne 
świadectwo zwłaszcza teraz, gdy sekty chrześcijańskie i podobne do chrześcijań-
skich sieją zamieszanie swoim działaniem. Ekspansja tych sekt stanowi zagrożenie 
dla Kościoła katolickiego i wszystkich wspólnot kościelnych, z którymi prowadzi 
on dialog. Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i zgodne z warunkami miejscowymi, 
odpowiedź chrześcijan winna posiadać charakter ekumeniczny.

Mając te słowa na uwadze, pragnę w tym miejscu zaprosić naszych czy-
telników (i nie tylko) na sobotę 19 czerwca 2004 (godz. 10.00) do MOK-u 
w Rudzie Śląskiej Bielszowicach. Odbędzie się tam międzynarodowe sympo-
zjum pt. Wspólne ekumeniczne świadectwo chrześcijan wobec ekspansji sekt.
Więcej szczegółów wewnątrz numeru. Zapewniam, że warto na nie przyjechać. 
Zatem do zobaczenia!

Szczęść Boże!
Grzegorz Fels
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