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Słowo wstępne

M

odlitwa jest bardzo silną uzdrawiającą energią.
W trakcie jej odmawiania podłączamy się do „zbiornika” Chrystusowej Energii Miłości, wypracowanej przez
wieki w trakcie obrzędowych nabożeństw, ale również
przez poszczególnych modlących się, w tym także i świętych. Wielu z nich było uzdrowicielami. Energia Miłości jest podstawowym budulcem wszystkiego, jest także
energią uzdrawiającą. Przede wszystkim podnosi wibracje
na bardziej subtelne częstotliwości, na których to mamy
lepszy kontakt z Bogiem oraz możliwe staje się uzdrawianie duchowe.
Najsilniejszą energetycznie modlitwą, dającą bardzo
wysokie wibracje, jest „Modlitwa Pańska...” – poza przedostatnim słowem: ...ode złego. Amen.
Dzisiaj słowo to jest kojarzone z pospolitym złem, jednakże w dawniejszych czasach złym nazywano szatana
i taki jest sens właściwy tego wyrażenia. Poza tym również
Kościół wycofuje się z niefortunnego: ...i nie wódź nas na
9
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pokuszenie... zastępując słowami: ...spraw, abyśmy nie
ulegli pokusie...
Biorąc pod uwagę obydwa aspekty, proponuję uzdrowicielom następujące zakończenie: Osłaniaj nas przed
pokuszeniem i bądź dla nas zbawieniem. Amen.
I jeszcze jedna, bardzo subtelna uwaga: kiedy odmawiamy „Pozdrowienie Anielskie...”, to pod koniec mówimy:
... i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dziś już
nie pamiętamy o tym, że w czasach, kiedy tłumaczono
Pismo Święte na język polski, żywotem określano brzuch,
czyli dzisiejsze łono. A więc poprawnie powinno być:
... i owoc Twojego łona, Jezus, ponieważ w przeciwnym
wypadku owoc żywota może być kojarzony z owocem
przeżytego życia.
Drugą modlitwą, dającą bardzo wysokie i subtelne
wibracje, jest „Modlitwa do Jezusa Chrystusa”. W trakcie
jej odmawiania tworzona jest silna osłona energetyczna,
chroniąca uzdrawiającego przed przyjmowaniem na siebie
negatywnych wibracji pochodzących od uzdrawianego,
a także uzdrawiającego przed podłączeniem się do niego
opętujących bytów związanych z uzdrawianym. Kiedy
tłumaczyłem „Kamień filozoficzny” M. L. Pierepielicyna,
przyszło mi również przetłumaczyć modlitwy do świętych
uzdrowicieli z archaicznego języka starosłowiańskiego.
Była to mrówcza praca, ponieważ nie mogłem w bibliotece seminaryjnej dogrzebać się do żadnego tłumaczenia.
Należało ponadto do tekstu taką dobrać rytmikę, by go
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Modlitwy do świętych uzdrowicieli

można było jednym tchem odmówić, gdyby tylko starczyło
powietrza, a także tak dobrać wibracje, aby nie popsuć
energetyki niefortunnym słowem. Dlatego też proszę się
nie zrażać, że zamiast okropnego wibracyjnie trzęsienia
ziemi, znajdziecie znacznie łagodniejsze ziemi poruszenie.
Ponieważ do każdej doskonałości miesza się coś niedoskonałego, zapewne napotkacie i cienie. Zdarzyło się, że
modlitwy te pokazano studentom Akademii Medycznej
w charakterze ciekawostki i ludzkiej naiwności. Bądźcie
naiwni przed Bogiem, a staniecie się mędrcami przed
ludźmi skutecznie korzystającymi z łaski i z Miłosierdzia
Bożego, które wspomagać was będą przy uzdrawianiu.
Tadeusz Szewczyk,
który modlitwy przetłumaczył, pozbierał i przygotował.
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Borys i Gleb, zabici niewinnie
przez swojego brata
(odkupują własną krwią wszystkich niewinnie
poszkodowanych i są ich patronami)

O, bracia przepiękni, dzielni męczennicy Borysie i Glebie,
którzyście od młodości wiarą w Chrystusa, czystością,
miłością i krwią Waszą jako szkarłatem upiększeni zostali,
a teraz z Chrystusem jesteście! Nie zapominajcie i o nas,
marnych na ziemi, lecz jako gorący orędownicy poprzez
Wasze mocne wstawiennictwo przed Chrystusem Bogiem
o nas błagajcie, młodzieńcy, albowiem w świętej wierze
i czystości nieskalani jesteście żadnymi rozterkami niewiary i nieczystości, zachowajcie i nas wszystkich modlących
się do Was od wszelkiej krzywdy, gniewu i nagłej śmierci,
ukróćcie wszelką wrogość i zło, przez szatana niesione,
a przez obcych i bliskich czynione, uproście u Władcy
Wielkodusznego odpuszczenie nam wszystkich grzechów
naszych, by dał nam pomyślność i zdrowie, od najazdów
ościennych i walk bratobójczych, od chorób i głodu wybawił. Otoczcie wstawiennictwem domy nasze i miasta,
i wszystkich modlących się za pamięć Waszą, na wieki
wieków. Amen.
68
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Święty Aleksander Rimski, męczennik
(od lenistwa i wszystkich boleści)

Św. Aleksander tak błagał Pana: „Panie Jezu Chryste, ulżyj
służebnikowi Twojemu, cierpiącemu z powodu Twojego
imienia, udziel łaski swojej; niechaj tam, gdzie będą szanować pamięć twoją, uzdrawiają się cudownie boleści na
sławę Imienia Twojego”.
Na ziemskim padole wieloma boleściami trapieni, biedami uciskani, gwałtownymi namiętnościami kuszeni,
pokusami niepokojeni, upadamy na duchu, popadając
w przygnębienie, krótkie dni żywota swojego w próżności
pędząc, nie posiadając żadnego dorobku, nie mamy też
dobrych uczynków, przy pomocy których moglibyśmy
w przyszłym naszym życiu otrzymać zbawienie i grzechów
odpuszczenie. Dlatego błagamy Cię, święty męczenniku
Aleksandrze, pomóż nam zrzucić z siebie brzemię niedbalstwa i lenistwa, byśmy z otuchą przystąpić mogli do
pracowitości i przebyć niezłomnie drogę w poszukiwaniu
swojego zbawienia.
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I o chorych usłysz błagania nasze, święty Aleksandrze
i nas usłysz, umęczonych duchowymi i cielesnymi cierpieniami, przyjdź nam z pomocą i ulecz, dlatego że Ty
błagałeś przed śmiercią swoją o tych, którzy będą czcili
pamięć Twoją, aby uwolnieni zostali od chorób wszelakich, a więc okaż nam, pamiętającym o Tobie, łaskę i od
chorób zachowaj nas, bezbronnych, błagających Ciebie,
byśmy wszyscy sławili imię Boże po wieczne czasy. Amen.
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Święty Antypa – męczennik, biskup Pergamski
(pomaga przy bólu zębów)

Zachowaj w jedności swoje stado, święty Antypie, któryś
wielką troską i bezmierną miłością otoczył rozumne swe
owce, za które i duszę swoją oddałeś.
Będąc rzuconym na rozżarzonego byka miedzianego, Tyś przed śmiercią swoją modlił się za świat cały,
a najbardziej za tych, którzy Cię przyzywać będą, błagając
o uzdrowienie. Wyproś u Pana dar uzdrawiania od nieutulonego bólu zębów i odpuszczenie grzechów daj tym,
którzy Ciebie wspominają, arcypasterzu miłościwy Antypie
i na przyszłym Sądzie grzechów odpuszczenie wybłagaj.
Przez gorące łzy, z głębi serc swoich błagamy Ciebie,
święty męczenniku, nie gardź westchnieniami naszymi,
i błogosławieństwem danym Ci od Boga, do leczenia zębów
obolałych, ulecz nas, opanowanych tym nieznośnym cierpieniem, abyśmy, pozbywszy się bólu, radośnie spełniać
dobre uczynki mogli, wychwalając i sławiąc Trójcę Świętą,
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.
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Święty Wit, męczennik
(od napadów tańca św. Wita oraz padaczki)

Od lat młodzieńczych obdarzył Ciebie Pan miłością, święty
Wicie i Ty, od lat dwunastu swojego żywota obdarzony
błogosławieństwem Ducha Świętego, do wzniosłych celów
zostałeś poświęcony. Poznawszy Boga Prawdziwego, jemu
modlitwy i uczynki ofiarowałeś. I dał Ci Pan dar cudotwórstwa i rozum światły, a Tyś wielu słowem i czynem
do Chrystusa nawrócił i na drogę prawości naprowadziłeś.
Okrutne męki za wiarę Chrystusową wycierpiawszy, przez
swojego ojca schwytany, skarbami rozlicznymi i wszystkimi
pokusami świata tego byłeś kuszony, Tyś niczym się nie dał
zwieść i od Chrystusa odwrócić, ponieważ nic nie mogło Ci
zabrać miłości do Niego, tej niewypowiedzianej rozkoszy.
Przed śmiercią swoją modliłeś się, święty męczenniku,
za wszystkich tych, którzy pamięć cierpienia Twojego
zachować raczą, aby uchronił ich od zła wszelkiego tego
świata i pomyślnie doprowadził do Królestwa Niebieskiego, byś z Nieba usłyszał głos mówiący, iż została wysłuchana modlitwa Twoja. Błogosławieństwo od Chrystusa
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otrzymawszy, święty męczenniku Wicie, usłysz nas, błagających i do Ciebie się uciekających, zachowaj nas od
nieszczęścia, krzywd i zła wszelkiego, pomóż nam być
godnymi spadkobiercami Królestwa Bożego, które to jest
po Bogu jedynym celem wszystkich życzeń we wszechświecie. I za chorych, i cierpiących na ziemi wstaw się,
święty Wicie; tak jak za żywota swojego uzdrawiałeś
rozliczne choroby, tak i teraz nie zostawiaj cierpiących,
a najbardziej padaczką dotkniętych. Ulecz ich dobrocią
serca i daj im uzdrowienie całkowite, aby nie pomarli oni
bez przytomności, lecz by przy zdrowym ciele i umyśle
jasnym przezwyciężyli swoje grzeszne słabości i sławili
Boga, na wieki wieków. Amen.
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Tadeusz Piotr Szewczyk – Wielki Mistrz Reiki
i specjalista od naturalnych metod leczenia.
Poświęcił znaczną część życia na badanie skuteczności modlitw i odnajdywanie tych, które
mają działanie uzdrawiające. Efektem swoich
prac dzieli się w tej książce.

Modlitwy możemy potraktować jak zamówienia, które
wysyłamy do Stwórcy. Ponieważ bezwarunkowo kocha
On wszystkie swoje dzieci, spełni każdą naszą prośbę.
Z tej książki dowiesz się, jak te prośby należy formułować, by mieć pewność, że zostaną dobrze zrozumiane
i wysłuchane.
Korzystaj z uzdrawiającej siły modlitwy!
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