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Rozpoczęcie tej gry 
jest największym błędem 

Twojego życia. 
Nie masz w niej szans. 
Przegrasz wszystko. 

 
 
 
 

 

YOUR FINAL 

PROJECT TEAM INFO 

HERE  

Final Project team member 
names, Module, name, credits, 
etc. here. 
Please keep our logo and 
website in place. 

 

BA ̨DŹ POZDROWIONA, 
 

Pani Niepokalanie Poczęta, 
wolna od grzechu, przepełniona 

łaską po brzegi swej duszy.  
Oto moje błaganie,  

Maryjo, Matko moja: 
Gdy nadchodzi pokusa, 
bądź moim wyborem.  

Gdy wokół zapada ciemność ́,  
bądź mi światełkiem w mroku 

grzechu. 
Gdy nie mam sił, by walczyć ze 

złem, wspieraj mnie w mojej 
słabości. 

Gdy oddaję się w niewolę 
szatana, uratuj mnie. 

Bądź mi natchnieniem, bądź mi 
nadzieją. Bądź mi pomocą, 

bądź orędowniczką. Bądź mi 
pewnością zbawienia. 

Ucz mnie iść drogą, którą 
wydeptały Twoje stopy. Z dala 
od szatana i wszystkich spraw 

jego. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piekielnego kusiciela nie 
pokona nawet wielka wiedza, 

doświadczenie czy umartwienie, 
ale zmusi go do oddalenia się, 

do ucieczki 
i zapewni zwycięstwo 

panowanie nad zmysłami, 
miecz modlitwy,  

wielka ufność złożona w Bogu, 
bardzo cierpliwa pokora 

i bardzo pokorna cierpliwość. 
 

(bł. Staniłsaw Papczyński) 
 
 

Kontakt: 
Email: cwojci3560@rogers.com 
Phone: 416-606-4203 

Micrsoft Word® template tips 
were used as a guide line for this 
document. 



  
GRA O DUSZĘ NIEŚMIERTELNĄ 

 
 

Bywa, że kuszeni i zwodzeni przez przeciwnika naszego zbawienia dajemy mu 
posłuch i przyjmujemy jego reguły gry. Albo przynajmniej zaczynamy z nim 

dyskusję, wchodzimy w spór. Jakbyśmy sądzili,  
że możemy wygrać z najprzebieglejszym spośród stworzeń... 

Nie mamy żadnych szans. Chyba że uciekniemy do Maryi. 
 

 
„Szatan gra z młodzieńcem o duszę”. 

Friedrich Moritz August Retzsch († 1857) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 1831r. Friedrich Moritz August namalował obraz, 
który przedstawia Mefistofelesa wygrywającego 
partię szachów z człowiekiem. Do dyspozycji diabła 
są niemal wszystkie jego pionki. Jest obłuda, która 
bije się w piersi, a za plecami trzyma nóź. Jest 
lenistwo przedstawione w postaci wylegującej się 
na pniu świni. Jest pycha podobna do pawia. Jest 
chciwość, ukazana pod postacią człowieka 
obgryzającego własną rękę. Jest zmysłowość, 
będąca królową szatańskich szachów – ukazana 
jako piękna kobieta z czarą rozkoszy w 
wyciągniętej dłoni. Młodzieniec pokonał tylko 
namiętność i gniew. Sam utracił wiele z cnót; 
ostatnia, którą szatan trzyma jeszcze w dłoni to 
pokój serca. Anioł już rozchyla skrzydła, by 
powrócić do Nieba. Przecież nie pójdzie do piekła 
z tym, którego próbował chronić w ziemskim życiu. 
Jednak na planszy wciąż stoi Biała Królowa. 
Człowiek nie może jej stracić... Ona jest jego 
jedyną szansą. To opowieść o Tobie i Twojej walce 
z kusicielem – przeciwnikiem Twego zbawienia. 

 
 
 
 


