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Sierpień...
... ciepły, słoneczny, miesiąc pełen zapachu koszonych
zbóż, czerwonych maków i niebieskich chabrów wplecionych w mozaikę polskich wsi. Jest to czas na spotkania z przyjaciółmi, wspólne grillowanie i wycieczki.
Sierpień to także miesiąc abstynencji. Warto podjąć ten
post. A wszystkich tych, którzy szczególnie chcą poznać zabawę bez kropli alkoholu zapraszamy na „Wesele
Wesel” 3 – 6 VIII do Straszyna w archidiecezji gdańskiej. Ponadto 5 VIII odbędzie się też Podlaska Biesiada
Trzeźwości w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie. 19 – 20 VIII będzie Podkarpackie Wesele bez
toastu przy Sanktuarium w Miejscu Piastowym.
Dla zbudowania ducha jest szereg pielgrzymek i rekolekcji o tematyce trzeźwościowej (więcej informacji:
www.duszpasterstwotrzezwosci.pl, zakładka: Kalendarium 2017).
Zapraszamy do podjęcia tego postu niosącego radość
wolności.
Redakcja
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DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI

Z PERSPEKTYWY CZASU
Rozmowa

z ks.

Jak wyglądały początki Diecezjalnego
Duszpasterstwa Trzeźwości?
W Diecezji Przemyskiej (czyli jeszcze przed podziałem) działał
ks. Stanisław Zarych, a gdy powstała
Diecezja Rzeszowska najpierw Duszpasterstwem Trzeźwości kierował ks.
Stanisław Płaza, potem w 2000 roku
zostałem mianowany ja. Wówczas
założyliśmy Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość”. Z Diakonią Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
zorganizowaliśmy pierwsze rekolekcje trzeźwościowe w Niechobrzu.
Było to dla nas duże przeżycie, gdyż
nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądało. Początkowo zgłosiły się 2 osoby,
ale ostatecznie przyjechało ich około
30. Później organizowaliśmy je systematycznie: 5 rekolekcji weekendowych w roku i comiesięczne dni skupienia w soboty na 3 maja (w kościele
Świętego Krzyża w Rzeszowie – przyp.
red.). Organizowaliśmy też dodatkowe rekolekcje na prośbę grup samopomocowych Al-Anon czyli matek,
żon, które przyjeżdżały z różnych
stron - Lubaczowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Mielca, Przemyśla. Tego
typu rekolekcji dla osób współuzależnionych początkowo nie organizowa-
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no w innych miejscowościach, więc
te kobiety wykorzystując swoje struktury, informowały się i przyjeżdżały.
W późniejszym czasie podobne inicjatywy zaczęły powstawać również
w innych diecezjach.
Przez pewien czas organizowaliśmy razem z Al-Anon rekolekcje dla
dzieci i młodzieży. One również miały
swoje problemy, ale ważne, żeby zrozumiały, że tata nie ze złośliwości coś
tam zrobił tylko, że jest chory, że to silniejsze od niego, że trzeba mu pomóc,
żeby ten tata stanął na nogi.
W późniejszym odbywały się rekolekcje dla Diakonii, która potrzebowała ich, by się umocnić, gdyż taka posługa bardzo wyczerpuje.
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Następnie zapoczątkowaliśmy wydawanie gazetki – informatora, by
publikować informacje o tych wszystkich spotkaniach i inicjatywach. Zaczęliśmy też jeździć po dekanatach. To
wszystko wymagało czasu i zaangażowania, a przy innych obowiązkach
w parafii tego czasu brakowało. Na
szczęście z czasem zaczęli mi też pomagać inni księża, więc było trochę
łatwiej: ks. Dariusz Mikrut, ks. Robert
Dziedzic, ks. Bogusław Tęcza, ks. Mariusz Korbecki.
Dostrzega Ksiądz owoce działań, które podejmował?
Na pewno, my to zawsze śmialiśmy
się, że przyjeżdżał zdrowy, a z rekolekcji wyjeżdżał chory…
Czyli zaczął zauważać swój problem?
Tak, bo przyjeżdżał nie mając problemu, a wyjeżdżał z problemem. To
jest pierwszy krok do trzeźwości. Zazwyczaj podpisywał Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, bo my mówiliśmy:
rób coś dalej ze sobą. Jak robił, to było
dobrze. Jak nie robił, to rok wytrzymał, potem zapił i znów do nas przyjeżdżał, bo to jednak musi być systematyczność. Najlepiej, by taka osoba
poszła do grupy typu AA lub jakiegoś
duszpasterstwa.

przyjechał nie nawrócił się, bo wiara
czyni cuda. Miejsce – sanktuarium,
też oddziaływało, rozmowy, praca
w grupach.
A ma Ksiądz Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka?
Ja już jestem w Krucjacie od 23 lutego 1988 roku. I jak ktoś mnie częstuje to mi szkoda tego czasu abstynencji, bo musiałbym zaczynać od nowa
(śmiech). Czytałem, że organizm
człowieka jest różny, nie wiadomo kto,
kiedy się uzależni, praktycznie od początku można się uzależnić, jeżeli ktoś
ma podatny organizm. Początkowo
myślałem, że to takie straszenie, ale
osobiście poznałem dwie osoby, które praktycznie od początku były uzależnione. Niby normalnie poszedł na

Konkretne osoby wychodziły z uzależnień?
Myślę, że bardzo dużo. Praktycznie rzadko się zdarzało, żeby ktoś, kto
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przyjęcie i nie mógł się już powstrzymać. Nie wiem, gdzie bym był, gdyby
nie Krucjata. Tam koniaczek, tu piwko, winko, a przecież nie wiem jaki
mam organizm. Tak długo jak jestem
w Krucjacie nie będę alkoholikiem, bo
nie piję. I tym sposobem jestem spokojny przynajmniej o swoją trzeźwość.

problemów alkoholowych, ale oni nie
mają wpływu na samorządy. Mogą
tylko zaopiniować, że nie chcą, by
było więcej sklepów z alkoholem, ale
zwykle te opinie nie są uwzględniane.
Realną pomoc niesie od lat Kościół
i specjalne ośrodki (Ośrodki Leczenia
Uzależnień – przyp. red.) i to działa.

9 czerwca Sejm RP przyjął uchwałę
ustanawiającą rok 2017 rokiem troski
o trzeźwość narodu. Jak Ksiądz ocenia takie zaangażowanie państwa?
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
coś tam działa, a reszta to jest praca
duszpasterska. To się nie przenosi na
samorządy. Kiedy ktoś następny chce
otworzyć sklep z alkoholem, to mu
dają pozwolenie. Weźmy na przykład
moją parafię - a myślę, że nie jest ona
odosobnionym przypadkiem - jest
więcej sklepów z alkoholem niż z chlebem. Na stacji benzynowej nie można
kupić chleba, a alkohol tak. Tam gdzie
jest sklep, tam też jest alkohol. I to
jest problem - nie ma ograniczania,
a przez ilość punktów wzrasta spożycie, bo uzależniony, to pójdzie bardzo
daleko, żeby wypić, ale ten, kto uzależniony nie jest nie będzie szukać daleko. A jak ma „pod nosem”, to pójdzie
i kupi. Samorządy nie rozumieją tego
problemu od tej strony. Z kolei pieniądze z akcyzy przeznaczone na leczenie
nie są wydawane tak, jak powinny. Jest
w gminie komisja do rozwiązywania

Koncesje to są konkretne pieniądze…
Niby są pieniądze, ale jak później
to się podliczy - wypadki, kac w pracy,
itp. - to budżet na tym więcej traci niż
zarabia.
W sobotę 24 czerwca, tutaj w Dobrzechowie odbyło się Spotkanie Trzeźwości i Radości. Jaki ono ma cel?
Zazwyczaj spotykają się ludzie,
którzy żyją z tym problemem – są
uzależnieni – lub mają go w domu.
Spotykamy się na modlitwie, by się
umocnić. Jeden zobaczy drugiego,
że jest trzeźwy to mu też jest łatwiej.
Trzeźwość powinna kojarzyć się z radością. Jak jest więcej osób i jest pogoda, to można w piłkę zagrać, pobawić
się, pośpiewać, żeby trzeźwości nie
kojarzyć z czymś smutnym: „Jestem
trzeźwy, więc jestem wesoły, radosny,
wolny”. I w tym kierunku idziemy.
Od kiedy odbywają takie spotkania?
Kiedy zostałem proboszczem, to
zaprosiłem ich tutaj (do Dobrzechowa), by przyjechali, czyli od 2005 roku.
Organizuję takie spotkania dwa razy
w roku przed i po wakacjach. Modli-
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my się do św. Stanisława męczennika,
który jest Patronem parafii i Krucjaty,
mamy też Matkę Bożą Dobrzechowską, relikwie św. Stanisława, św. Jana
Pawła II, św. siostry Faustyny – a jest
to ważne, bo alkoholicy często mówią:
„Mi to już Pan Bóg nie przebaczy, bo
ja już tyle nagrzeszyłem w życiu, że już
nie ma dla mnie ratunku” - miłosierdzie Boże jest im niezwykle potrzebne.
Co mógłby Ksiądz doradzić Diecezjalnemu Duszpasterstwu Trzeźwości?
Róbcie tak dalej! (śmiech). Myślę też że, trzeba bardziej skupić się
na dzieciach. Mama kupi szampan
bezalkoholowy i to dziecko rośnie
w świadomości, że nie może być imprezy bez alkoholu i tylko potem czeka jak dorośnie (albo i nie dorośnie)
i już zaczyna pić. Dzieciom i młodzieży trzeba pokazać, że abstynencja
jest czymś pozytywnym, by dorastały
i były dumne z tego, że nie piją. Tego
nie ma. Często nawet jak ktoś dotrwa do 18-stki, to tą swoją dorosłość
zaczyna upiciem się. Tutaj widzę
ogromne pola do działania.

Ponadto ważne, by się nie zrażać.
Jedna nawrócona dusza, to już jest
sukces. Na spektakularne wydarzenia
nie ma co liczyć. My mamy przede
wszystkim wskazać drogę, bo my nie
prowadzimy ośrodków, nie leczymy,
tutaj wiara czyni cuda. Jak zostałem
duszpasterzem, to się nie raz zastanawiałem, jak dotrzeć do człowieka
– książki psychologiczne czytałem.
Jednak szybko zrozumiałem, że najlepszym psychologiem jest Pan Jezus.
Nie ma lepszej rzeczy od Ewangelii.
Tylko niektórzy nie widzą swojego
problemu…
„Poznacie prawdę, prawda was
wyzwoli” (J 8,32) – przyjeżdża zdrowy, wyjeżdża chory -to już jest sukces. To jest trudne duszpasterstwo, bo
nikt tego nie docenia, czasem nawet
się śmieją, ale tu się człowieka ratuje,
to jest Krucjata, to jest walka. Trzeba
mieć cierpliwość, szacunek do tego
człowieka, mimo iż jest na dnie. Alkoholik musi poczuć, że ktoś go szanuje.
Ofiara zawsze przynosi owoce.
Rozmowę przeprowadziła
Anna Warchoł
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MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ
Uzależnienia - potocznie zwane
nałogami, są coraz większym problemem konkretnych osób, wspólnot i społeczności. Wraz z rozwojem
cywilizacyjnym i technologicznym,
„rozwija się” - jakkolwiek nie brzmi
to zbyt dobrze - machina uzależnień.
Człowiek poddawany presji sukcesu,
kariery, nieustannej samorealizacji,
często samotny i niezrozumiany, nie
wytrzymuje towarzyszących mu napięć. Chce kontrolować swoje życie,
chce je przeżywać intensywnie i bezboleśnie, chce zapanować nad światem swoich emocji, uczuć i zachowań,
a w tym wszystkim często gubi samego siebie. Chcąc sprawować kontrolę
nad życiem, przestaje kontrolować to,
co miało mu dawać szczęście.

Najbardziej znane rodzaje uzależnień wiążą się z zażywaniem specyficznych substancji, tzw. substancji

psychoaktywnych (np. alkohol, nikotyna, różnego rodzaju narkotyki,
substancje halucynogenne, niektóre
leki). Dla większości ludzi uzależnienia ograniczają się jedynie do substancji. Niestety zażywanie substancji
psychoaktywnych nie wyczerpuje repertuaru zachowań związanych z nałogami. Uzależnienie rozumiane jako
niebezpieczne w skutkach postępowanie, pojawia się dzisiaj w obszarach
wielu zachowań, które same z siebie
należą do repertuaru zachowań dobrych, niezbędnych do normalnego
funkcjonowania. W specyficznych
okolicznościach i dla pewnych osób,
z czasem przyjmują one nałogową
formę. Tak może być z takimi zachowaniami jak: praca, odżywianie, seksualność, zakupy, korzystanie z mediów, ćwiczenia fizyczne czy rozrywka
w postaci niektórych gier.
Można więc zadać sobie pytanie:
kiedy możemy mówić o uzależnieniu?
Jakie symptomy świadczą o tym, że
konkretne zachowanie nabiera cech zachowania nałogowego? Jerzy Mellibruda do swoistego wspólnego mianownika wszystkich uzależnień zalicza trzy
elementy, których obecność nie zawsze
od razu jest widoczna, a ich intensywność jest zróżnicowana. Są to:
1. Obecność uporczywego dążenia
do zażywania danej substancji
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lub do wykonywania określonych
czynności, którego siła daje subiektywne poczucie nieodpartego
przymusu wewnętrznego.
2. Uporczywe powtarzanie tych zachowań mimo szkód, które powodują, a w przypadku podejmowanych przez człowieka prób
powstrzymania się od tego, co
szkodzi, doznawanie niepowodzeń
i załamywanie się kontroli nad tym
postępowaniem.
3. Pojawianie się bardzo przykrych
stanów psychicznych i dolegliwości
fizycznych wtedy, gdy przedłuża się
okres przerwy w zażywaniu substancji lub powstrzymywania się od
nałogowych czynności oraz następnie doznawanie silnie oczekiwanej
ulgi, po zakończeniu przerwy.
Do powstania uzależnienia przyczynia się współwystępowanie czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Warto przy

tym przypomnieć, że nie ma żadnej
dziedziczności uzależnień, mogą występować jedynie pewne predyspozycje, choćby na płaszczyźnie genetycznej, które mogą stanowić wyższy
czynnik ryzyka w powstawaniu nałogowych mechanizmów.
Wydaje się, że wśród czynników
szczególnie sprzyjających powstawaniu mechanizmów uzależnień
niezwykle ważne są czynniki natury psychologicznej. Gdy dokładniej
przeanalizujemy przebieg i skutki
zachowań nałogowych to zawsze dojdziemy do wniosku, że towarzyszą
im bardzo intensywne stany emocjonalne. Z tej perspektywy wydaje
się, że kluczową rolę odgrywa przede
wszystkim dążenie do kontrolowania
swoich uczuć: łagodzenie cierpienia
i zapewnienie sobie poczucia przyjemności. Z czasem, to za pomocą
czego człowiek chciał kontrolować
swoje uczucia, przejmuje kontrolę nie
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tylko nad uczuciami, ale nad całokształtem jego funkcjonowania. Dążenie do przyjemności odsłania wówczas swoją „drugą naturę” i zamienia
się w kompulsywne próby łagodzenia
cierpienia. Osoba pogrąża się wówczas w cierpieniu, którego nie może
uniknąć inaczej, jak przez przymus
powtarzania czynności, które sprawiają to cierpienie. Do tego dochodzą jeszcze specyficzne przekonania,
myśli, mechanizmy na płaszczyźnie
poznawczej. One zniekształcają postrzeganie rzeczywistości, ograniczają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają
autorefleksję. Myślenie logiczne, racjonalne, zostaje zastąpione myśleniem magiczno-życzeniowym. I chociaż w wielu obszarach życia osoba
taka zachowuje sprawność myślenia,
to w obszarach związanych z zachowaniami nałogowymi, posługuje się
irracjonalnymi i fałszywymi przekonaniami, uruchamia mechanizmy
obronne, które „znieczulają” percepcję jej sytuacji, ale nie prowadzą do
żadnych konstruktywnych rozwiązań.

Wśród czynników, które mogą
przyczyniać się do powstawania mechanizmów uzależnień są także pewne
nierozwiązane problemy osobiste, jak
chociażby: brak wyraźnie ukształtowanej tożsamości, egocentryzm, brak
poczucia sensu i celu w życiu, bądź ich
utrata, nieumiejętność w radzeniu sobie ze stresem, złością, gniewem czy samotnością, nadmierne poszukiwania
samopotwierdzenia czy niezdolność
do odraczania gratyfikacji. Również
czynniki środowiskowe jak chociażby: ubóstwo, bieda, utrata pracy, czy
też ważnych osobistych więzi, przemoc, brak perspektyw, utrata zdrowia
i wsparcia, mogą stanowić pewną społeczną predyspozycję do powstawania
mechanizmów uzależnień.
Właściwa analiza wszystkich zjawisk, które wpływają na powstawanie
i rozwój nałogowych mechanizmów,
jest warunkiem owocnej pracy terapeutycznej i osobistego odzyskiwania
kontroli nad własnym życiem.
Ks. mgr Jacek Szczęch, psycholog
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Sympozjum na WSKSiM w Toruniu

fot. Joanna Anuszkiewicz

,,Ku trzeźwości narodu!”

Dnia 08.03.2017 r. w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum: ,,Ku trzeźwości narodu!”
rozpoczynające Narodowy Kongres
Trzeźwości. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Świątyni pw.
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył ks. bp Tadeusz
Bronakowski, a homilię wygłosił
ks. dr Marek Dziewiecki. Wszyscy
zebrani usłyszeli dobitne słowa
,,Formą ucieczki przed Bogiem jest
używanie alkoholu. Bóg kocha nas
miłością mądrą, gdyż jest samą Mą-

drością. I jako Ojciec nigdy nie zrezygnuje z człowieka, swego dziecka”.
Ks. bp Tadeusz Bronakowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to,
że źródłem zła jest łatwa dostępność
do alkoholu, przez co wytwarza się
mentalność proalkoholowa, a brak
trzeźwości to podkopywanie fundamentów naszego państwa. Ks. biskup przytoczył słowa bł. Bronisława
Markiewicza, który z naciskiem wołał, że ,,Zdrajcą narodu jest ten, kto
chciałby wychowywać dzieci i młodzież z kieliszkiem piwa lub wina
w ręku. Polska albo będzie trzeźwa,
albo nie będzie jej wcale”. Z walki
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o trzeźwość narodu nigdy nie wolno
nam zrezygnować.
Pan prof. dr Krzysztof Wojcieszek zwrócił uwagę na to, że jesteśmy w czołówce problemów alkoholowych na świecie, a zasadniczy
problem leży w kulturze. Alkohol,
jako bardzo silny, dostępny środek narkotyczny, sieje spustoszenie
w społeczeństwie: aktywna, pijąca
mniejszość narzuciła innym picie
alkoholu, przez co pojawił się terroryzm alkoholowy. Pan profesor
zaakcentował, że pozytywna zmiana
jest możliwa. Przytoczył przykład
Australii, gdzie młodzież samorzutnie skłania się do abstynencji.
W swoim wystąpieniu ks. dr Marek Dziewiecki położył nacisk na
konieczność zmiany kulturowej.
Zalecał promocję radości, trzeźwości, abstynencji wśród dzieci i mło-

dzieży. Mówił o braku miłości, który
powoduje sięganie po alkohol. Najpierw pojawia się problem z życiem,
a następnie z piciem. Nikt nie zastąpi rodziny w wychowaniu. Dzieci
trzeba uczyć sztuki życia w miłości
i wolności, gdyż często nie radzą sobie z emocjami. Sam alkohol nie jest
problemem, lecz brak miłości w rodzinie. Ks. dr Marek Dziewiecki odniósł się również do problemu osób
uzależnionych, wobec których należy stosować twardą, mądrą miłość.
Człowiek uzależniony jest zniewolony emocjonalnie i manipuluje bliskimi, aby nie przeszkadzali mu trwać
w uzależnieniu. Reaguje on tylko na
własne cierpienie, dlatego nie należy
przeszkadzać mu cierpieć i ponosić
wszelkie konsekwencje. Bez osobistego cierpienia nikt nie wyjdzie z uzależnienia! W relacjach z taką osobą
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nie należy wypominać jej błędów, ale
bronić się przed cierpiętnictwem.
Pani Katarzyna Łukowska, która
zwróciła uwagę na odpowiedzialność
państwa i samorządów za problem
alkoholizmu, stwierdziła, że Polacy
wciąż piją za dużo i spożycie alkoholu wzrasta. Rocznie, na leczenie alkoholików, państwo wydaje ok. 4 mln
zł. Według badań WHO alkohol jest,
zaraz po nikotynie, czynnikiem ryzyka wielu chorób. Co trzecia kobieta
w ciąży sięga po alkohol, co powoduje FASD – Spektrum Płodowych
Zaburzeń Alkoholowych. Ponad
37% gimnazjalistów pije alkohol. Zaś
młodzież w wieku 15 - 16 lat – ponad
70 %. Prelegentka z ubolewaniem
stwierdziła, że rośnie emisja reklam
alkoholu, który jest przyczyną cierpienia wielu rodzin.
Redaktor Maciej Zdzierski proponował jak przedstawiać wartość

trzeźwości i abstynencji w mediach.
Podkreślił wartość promowania trzeźwości, abstynencji, jako społecznej
normy, zdrowego stylu życia. Zwrócił
też uwagę na moc świadectwa, pomaganie tym, którzy zmagają się z problemem alkoholowym. Aktualnie
mamy ok. jednego milina uzależnionych Polaków.
W sympozjum również udział
wzięli: dyr. PARPA – Krzysztof Brzózka oraz pani poseł Małgorzata Zwiercan- przewodnicząca komisji Polityki
Senioralnej w parlamencie, pani poseł
Krystyna Wróblewska, ojciec Oskar
Puszkiewicz OFM, dyrektor AA – Paweł Krzysztofiak, diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci
trzeźwości oraz studenci Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu.
S. Emilia Purc, Sercanka
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Krucjata
Świadectwa

Jestem obecnie emerytem. Nie spożywam
żadnych napojów alkoholowych od ponad 17 lat.
Moja droga do krucjaty wyzwolenia człowieka
była długa i mozolna. Był rok 1976. Podjąłem pracę po studiach w przedsiębiorstwie budowlanym,
gdyż zawsze interesowało mnie wykonawstwo
budowlane. Jako inżynier stażysta zetknąłem się
z pijaństwem na budowie wśród kadry budowlanej w dniach wypłaty. W ciągu „zwykłych” dni
pracy piło się sporadycznie, ale się piło. Starsi
mistrzowie zawsze prowokowali składkę i był
ten kieliszek, czy dwa. Ja w ogóle to piłem jedynie - jak się to mówi - „okazjonalnie”. Po około
dwóch latach pracy, jako najmłodszy kierownik
budowy w firmie, starałem się nie dopuszczać do
spożywania alkoholu na budowie. Ale dopiero
pod koniec lat 70-tych rozpoczęła się moja droga
do krucjaty. Pochodzę z gór, ale w tym czasie, gdy
mieszkaliśmy w Zakopanem po górach prawie nie
chodziłem (po co wchodzić i potem schodzić),
za wyjątkiem narciarstwa. Ale sytuacja zmieniła
się po zamieszkaniu w Rzeszowie. Tęskniłem za
górami. Często za zgodą żony wypuszczałem się
na weekendy w góry z plecakiem, w którym na
wyposażeniu była piersiówka z koniakiem. Pewnego sierpniowego późnego niedzielnego popołudnia pod koniec lat 70-tych postanowiłem, po
trudnej całodziennej wędrówce Orlą Percią (wracałem z Krzyżnego) łyknąć z piersiówki, aby z regenerować siły i czym prędzej dojść do Kuźnic.
A byłem na kładce potoku Sucha Woda w Dolinie Gąsienicowej, już niedaleko Murowańca.
Z wielkim trudem znalazłem w plecaku na dnie
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piersiówkę, odkręciłem i miałem zamiar nalać do kieliszka
z nakrętki, oglądam się, a tyłu
za mną na dużym smreku wisi
krzyż z Chrystusem. Chwila na spożycie alkoholu była
tak niestosowna, że zrobiło
mi się wstyd. Zakręciłem butelkę, włożyłem ją do plecaka
i pewno nigdy tak sprawnie
i szybko nie doszedłem do
Kuźnic. Stamtąd na dworzec
i do Rzeszowa przez Kraków.
Doszedłem wtedy do wniosku,
że to pewnie jakiś znak. Od tej
pory nigdy w sierpniu nic nie
wypiłem, ani w adwencie, ani
w Wielkim Poście za wyjątkiem dnia imienin. W pozostałych dniach roku to jedynie
sporadycznie na jakichś imieninowych imprezach zdarzało
mi się wypić kilka kieliszków.
Na pierwszych naszych rekolekcjach oazowych byliśmy
w 2000 roku. Tam zapoznałem

się z KWC. Postanowiliśmy z żoną spróbować na rok. I mieliśmy taki plan: akurat za
rok 1 września miało być wesele syna, to sobie
krucjatę odpuścimy, a po weselu podpiszemy
do końca trwania, czyli do końca życia. Potem
te plany nieco zmodyfikowaliśmy. Miało tak
być, że ja będę miał ciągłość, a żona będzie
częstować tym, co w barku zostało i potem
ona do mnie z tą krucjatą dołączy. Ale w trakcie trwania tejże krucjaty (a byłem wtedy
dyrektorem naczelnym) przekonałem się, że
z tego wynikają same pozytywy. Namówiliśmy naszych młodych, aby wesele było bezalkoholowe, a my z żoną w sierpniu 2001 roku,
przed weselem syna podpisaliśmy krucjatę już
do końca trwania. W pracy, bez kropli alkoholu można o wiele łatwiej radzić sobie z różnymi problemami. Przechodząc w 2001 roku
do branży ciepłowniczej przekonałem się, że
ciepłownicy to „grzeją” cały rok, oczywiście
na spotkaniach, zjazdach, uroczystych kolacjach. Potem na drugi dzień z zazdrością do
mnie mówili: „Ty to masz dobrze”. A czy ty nie
możesz też tak dobrze mieć?! - odpowiadałem. Dawniej, w czasach „niekrucjatowych”
lubiłem robić wina systemem domowym. Na
początku krucjaty mieliśmy solidny zapas pełnych butelek. Robi się bigos, dusi mięsa i wte-
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dy to się przydaje. Np. niedawno
przed Świętami dusiliśmy mięso
na winie gronowym z 1985 roku.
Wyszła wyśmienita potrawa.
Oczywiście to nasze niepicie
traktujemy od samego początku,
jako rodzaj postu ofiarowanego
za małżeństwo syna i to był nasz
prezent duchowy. Obecnie syn
i synowa mają czwórkę dzieci
i Pan Bóg nad nimi czuwa.
Dzięki Bogu również za to,
że moja krucjata ma wpływ także na innych. Wiele osób - i to
z najbliższej rodziny - też uczestniczy w przygodzie krucjatowej,
bądź mocno ogranicza spożywanie alkoholu. Często w towarzystwie jestem pytany o to, czy
trudno jest wytrwać. Przyznam,
że z tym żadnego problemu nie
mam. Otrzymuję też pytania
czy mogę pić piwo. Wyjaśniam,
że żadnego alkoholu, ani nawet
tzw. piwa bezalkoholowego nie
piję, bo tak postanowiłem.
Z całą odpowiedzialnością
stwierdzam, że krucjata daje
wyłącznie same korzyści: budżetowe, zdrowotne, towarzyskie, zawodowe, modlitewne,
intelektualne i długo można by
je wymieniać. Za KWC i Sługę
Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, który ją wprowadził w życie i rozpropagował Chwała Panu !!!

Do krucjaty przystąpiłam w 2000 roku. Więcej było w tym woli mojego męża, Józefa, który
z wielką radością, zapałem i oddaniem podpisywał krucjatę. Niemożliwe wydawało mi się życie
bez małej lampki wina czy koniaku, zwłaszcza
w obecności gości w domu (imieniny, urodziny
itp.). Teraz z perspektywy lat dostrzegam jakie to
wydaje się śmieszne i niedojrzałe to moje ówczesne rozumienie tego tematu. Kiedy uczestniczyłam w rekolekcjach ewangelizacyjnych (było ich
dość dużo), zawsze był moment składania krucjat wyzwolenia człowieka, czyli deklaracja rezygnacji ze spożywania alkoholu w jakiejś intencji.
Szpaler ludzi z Domowego Kościoła z wyciągniętymi rękoma nad głowami idących z deklaracjami śpiewał „ Serce wielkie nam daj …”. Byłam
pełna podziwu. Łzy cisnęły się do oczu, jednak
myślałam: „Owszem, to piękne, ale nie dla mnie”.
A jednak w 2000 roku w sierpniu stałam się częścią tej inicjatywy. Podpisałam krucjatę na rok,
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mając nadzieję, że jakoś to
wytrzymam. Ciekawostką
może być fakt, iż na początku tegoż roku pojechaliśmy
na narty w Alpy i w strefie
wolnocłowej zakupiliśmy
dużo butelek różnego alkoholu: rum, koniak, spirytus itp., bo wszystko było
takie tanie. A potem, kilka
miesięcy później krucjata podpisana z pełnym
brakiem alkoholu. Rok
później pojechaliśmy na
kolejne rekolekcje oazowe do Miejsca Piastowego
i tam nadarzyła się okazja
przedłużenia krucjaty do
końca życia. Syn żenił się
w 2001 roku w Krakowie.

Namówiliśmy młodych na wesele bez
alkoholu. Mówiliśmy im o specjalnym
błogosławieństwie biskupa. Na rekolekcjach usłyszałam na jednej z konferencji,
że najwspanialszym prezentem dla dzieci
z okazji np. ślubu, jest złożona krucjata
w ich intencji. Chciałam, by oni mieli
błogosławieństwo Boże i żyli bez problemów alkoholowych w rodzinie. Ten dar
miał być najwspanialszym prezentem
lepszym niż samochód, czy mieszkanie.
Przyszła mi taka myśl, że warto z takiej
okazji i z wartości takiego prezentu skorzystać. I wtedy, przed ślubem młodych
podpisaliśmy razem z mężem krucjatę
do końca jej trwania.
Do dnia dzisiejszego odczuwamy
wielką ulgę i niesamowitą wolność serca.
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Jak mąż wyjeżdża na delegacje, jestem spokojna, bo wiem, że będzie
trzeźwy i zdrowy. Mój brat Marek
miał problem z alkoholem. Krucjata męża tak go pociągnęła, że i on
ją podpisał. Był pełen podziwu dla
Józefa, że tak można - jest na stanowisku i potrafi na przyjęciach towarzyskich i służbowych nie pić. Brat
mówił, że jeżeli Józek może, to on
- zwykły pracownik nie? I udowodnił, że to jest do zrealizowania.
Decydując się na krucjatę, pomyślałam jeszcze, że Jezus Chrystus
przelał za mnie krew, był biczowany,
umęczony, życie oddał za mnie, a ja
mam problem z oddaniem czegoś
malutkiego, takiego pyłku (jakim
jest krucjata). To mi dodało sił. Właściwie to Jezus dodał mi siły i odwagi w podjęciu decyzji. Dobra motywacja też.
Z krucjatą, żyje się nam doskonale. Mamy mnóstwo znajomych
w Domowym Kościele również będących w krucjacie. Kiedy patrzę,
jak ktoś pije wydaje mi się to takie
śmieszne, ale i niekiedy odrażające.
Bóg jest wielki i łaskawy. Pociąga do
siebie, wyzwala i uszczęśliwia człowieka. Pozostaje nam tylko iść za
Nim i Go słuchać.
Dziękujemy Panu Bogu, że nas
wyzwolił od popijania alkoholu, nawet dla towarzystwa.
Bóg zapłać. Chwała Panu!!!

Józef i Grażyna Wicher

I R zeszowski B ieg
T rzeźwości
1 maja odbył się pierwszy Rzeszowski Bieg Trzeźwości im. ks.
Franciszka Blachnickiego w 60.
Rocznicę powstania idei Krucjaty.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
była odpowiedzią na apel Jana
Pawła II: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co
uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru
wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego
skarbca ludzkości, narodów
chrześcijańskich,
Chrystusowego Kościoła”. Ks. Blachnicki
od 1957 roku prowadził społeczną akcję przeciwalkoholową
pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, zaś podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca
1979 r. w Nowym Targu Krucjata
Wyzwolenia Człowieka została
uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, jemu oddana
i przez niego pobłogosławiona.
I Rzeszowski Bieg Trzeźwości
rozpoczął się przy Domu Diecezjalnym „Tabor”, gdzie do rywalizacji stanęło 125 biegaczy i 21
osób biorących udział w marszu

Nordic Walking. Następnie z tego miejsca
w charakterze już towarzyskim wystartowało około 80 rowerzystów, zarówno dorosłych jak i dzieci. Wszyscy spieszyli do mety,
która znajdowała się przed kościołem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.
By tam dotrzeć pokonali 9,3 km trasy. Po
zaciętej rywalizacji pierwszy dobiegł Piotr
Chmaj, zaś z pań najlepsza była Agnieszka
Chitryniewicz. Drugie i trzecie miejsca zajęli kolejno Karolina Cisek i Piotr Kobylarz
oraz Katarzyna Szalacha i Jacek Gut. Z osób
biorących udział w marszu Nordic Walking
jako pierwsi dotarli Anna Flejszar i Tomasz
Wojtowicz, a później kolejno Elżbieta Antonik i Marek Pasierb oraz Beata Trętowicz
i Piotr Reizer. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Bieg organizowali: Katolickie Stowarzyszenie Tabor, Ruch Światło – Życie
i jego gałąź – Domowy Kościół Diecezji
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tyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. Patronat medialny: Niedziela
– tygodnik katolicki, Radio Via, TVP3
Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów.

Rzeszowskiej, Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność
i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej oraz
Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju
„Perspektywa”.
Patronat nad wydarzeniem objęli:
Ks. Biskup Jan Wątroba – Biskup Diecezji Rzeszowskiej oraz Władysław Or-

Sponsorzy: Broda system, Testin,
Siedlisko Janczar w Pstrągowej, Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie, Chemia Budowlana Greinplast.
Zapraszamy za rok, na II Bieg Trzeźwości 1 maja 2018 roku. Do zobaczenia!
Dariusz Sowa
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„36 pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu

Fotorelacja z I Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości
Im. ks. Frańciszka Blachnickigo

Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem,
napisz na nasz adres e-mail: natrzezworzeszow@gmail.com
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4 • Regon: 691673181 • NIP: 813-32-74-769
NASZE KONTO: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Filia w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 64
Nr konta: 63864211262012110190970001
Prezes Stanisław Drzał – Rzeszów, tel.: 17 863 59 63
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JEST NADZIEJA
Brudny, bezsilny, na samym dnie,
ranisz bliskich i ranisz się.
Nie umiesz już nie wybierać zła,
z każdą butelką coraz bardziej sam.
Uciekasz przed dniem, nie tak miało być.
Zabijasz siebie, choć pragniesz żyć.
Niech twoja poraniona twarz odzyska blask
Mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty
A ja właśnie tobie dedykuję jutrzejszy
wschód słońca
Alkohol, hazard, pornografia- przyjemnie
odchodzić, trudno powracać.
Ojcowie, bracia, żony, mężowie- wołajcie
z otchłani, Ja wam pomogę.
Samotne dzieci bogatych rodziców, wytworne
żony pracoholików
Smutna dziewczyno z ciemnej bramy, wołaj
z otchłani!
Choć mówią ci, że nie ma nadziei…
Połamani, pokaleczeni, przyjdźcie do Mnie.
Zagubieni, zniewoleni, opuszczeni,
zabrudzeni,
Niechciani, zdradzani, oszukani,
Przyjdźcie do Mnie wszyscy
Jest nadzieja dla takich jak ty
Bo Ja właśnie dla ciebie wziąłem krzyż.
JednoCiało

„Sfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”

