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wschód …

„Już wschód zamiata noc w niepamięć
Cały gruz rozpuści przez poranek
I tylko gorzki posmak został ze mną
Trzyma z całych sił
A może we krwi już tak mam?”
Po raz kolejny budzisz się z prześladującego Cię
koszmaru…
Po raz kolejny rozpamiętujesz tamtą sytuację,
a w sercu gorycz…
Po raz kolejny upadasz, choć mówiłeś: nigdy więcej!
Sięgasz po kolejny kieliszek choć sumienie mówi,
że to ten jeden za dużo…. Ale wypijasz…
A może we krwi już tak masz?
Już wschód Słońca dający nadzieję,
Jezus wszystko puszcza w niepamięć
Czeka właśnie na Ciebie
By zerwać więzy, które trzymają Cię z całych sił
Dla Ciebie ten wschód słońca
Przyjmij wyciągniętą dłoń Jezusa i pozwól się prowadzić
A gdy będzie trudno On poniesie Cię
na swych ramionach
A Jego Krew przelana za Ciebie oczyści Cię
z wszelkiego grzechu
„Już wschód przebija mnie delikatnie
Gładzi puls, zaciera wszystkie ślady”
Czy oddasz siebie Jezusowi czy wolisz twierdzić,
że we krwi już tak masz?
On mówi :
„Pójdź za Mną, ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem”
Redakcja

ROPSczyli

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Na naszych gazetkach nie
trudno dostrzec, że są finansowane ze środków ROPS-u.
Dziękuję pani Monice Bernat –
zastępcy dyrektora oraz panu
Łukaszowi Kosibie – kierownikowi oddziału Profilaktyki
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy, którzy z anielską cierpliwością wyjaśniali,
jak sztywne i nieugięte litery
różnych ustaw przełożyć na
działanie przynoszące korzyść
i pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

SKOJARZENIA
ROPS może kojarzyć
się z MOPS-em, a jak
jeszcze słyszy się o profilaktyce uzależnień, to
jednoznacznie nasuwa
się praca z osobą uzależnioną.
Tymczasem,
jak wyjaśnia pan Łukasz,
pracownicy na co dzień
nie mają bezpośredniego
kontaktu z osobami uzależnionymi. Współpracują natomiast z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami, parafiami,
które działają na rzecz
osób uzależnionych.
ZADANIA
ROPS jest jednostką
Samorządu Województwa
Podkarpackiego
i w jego imieniu realizuje szereg zadań. Miedzy
innymi jest to profilaktyka uzależnień i przeciw-

działania przemocy oraz dofinansowywanie nowo utworzonych
Centrów Integracji Społecznej.
Zadania te najczęściej realizowane są przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które przychodzą z propozycjami projektów
realizowanych na ich terenie. Jest
to bardzo korzystna opcja, gdyż
to te organizacje wiedzą, co jest
im potrzebne, znają środowisko,
w którym działają.

dzą specjaliści, powołani przez
Zarząd Województwa, oceniający
te wnioski wg kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie.
MAM POMYSŁ, ALE
NIE JESTEM W ŻADNEJ
ORGANIZACJI
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wymienia organizacje, które takie
dofinansowanie mogą otrzymać.
Natomiast gdy osoba fizyczna
pyta o taką możliwość, wówczas jak mówi pan Łukasz - pracownicy
starają się kierować ją do organizacji, która w tym zakresie realizuje podobne zadanie.

W DWÓCH SŁOWACH
Jeżeli masz pomysł, który może
pomóc osobom uzależnionym lub
ich rodzinom, a brak Ci środków
na realizacje możesz, je pozyskać
z ROPS-u.

POMOC
Osoba reprezentująca organizację, która zgłasza się do ROPS-u otrzymuje pomoc dotyczącą
formalnej strony złożenia wniosku, a następnie realizacji zadania,
aż do jego rozliczenia. Pracownicy unikają odpowiedzi na pytania dotyczące merytoryki zadań.
To wnioskodawcy powinni decydować: jakie działania, dla kogo
i w jakim zakresie chcą realizować.

POCZĄTEK
W pierwszym kwartale każdego roku ogłaszane są otwarte konkursy ofert. Do takiego konkursu
może przystąpić każda organizacja pozarządowa, która prowadzi
działalność statutową w zakresie
ochrony i promocji zdrowia i/lub
przeciwdziałania
patologiom
społecznym. Po złożeniu wniosku, jest on sprawdzany pod
względem formalnym, następnie
przekazywany do komisji, która
ocenia go pod względem merytorycznym. W skład komisji wcho-

DZIAŁANIA
Po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosków podpisywana jest umo-
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wa dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego.
Zdarza się, iż wnioskowana
kwota jest wyższa niż ostateczna, którą podmiot otrzyma na realizację zadania. Podmiot podejmuje działania od
dnia podpisania umowy maksymalnie do 15 grudnia danego roku. Następnie ma 30 dni
na sporządzenie sprawozdania z jego realizacji i rozliczenia się z tych środków.
PROBLEMY
Pracownicy starają się
wskazywać możliwe przy realizacji zadania problemy,
uwrażliwiać na niektóre (najczęściej popełniane) błędy.
Gdy się one pojawiają najlepiej od razu, wspólnie szukać
rozwiązania jeszcze w trakcie
realizacji. Dzięki temu można
uniknąć wielu nieporozumień.

dopuszcza dofinansowanie zadań
w trakcie roku, jeśli m.in. budżet na
to pozwala. Taki wniosek ograniczony jest tym, że wnioskowana w nim
kwota dofinansowania nie przekracza 10 tys. złotych i zadanie nie trwa
dłużej niż 90 dni.
KONIECZNOŚĆ ZWROTU
KOSZTÓW
Zdarza się rzadko, jednak czasem
jest nieunikniona. Najczęściej pojawiającym się błędem jest ich wydanie
niezgodnie z przeznaczeniem, bądź
po terminie realizacji zadania.
BUDŻET
Wysokość środków finansowych
corocznie uchwala Sejmik Województwa Podkarpackiego w uchwale budżetowej.

ZA PÓŹNO?
Dla tych, którzy spóźnili się ze złożeniem wniosku
w ramach otwartego konkursu ofert w wyznaczonym
terminie, jest jeszcze szansa. Ustawa daje możliwość
złożenia wniosku w trybie
pozakonkursowym. Tryb ten
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Średnie dofinansowanie realizacji jednego projektu to około 20 tyś. zł. Z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy co roku jest realizowanych
około 50 – 60 takich zadań.
ŹRÓDŁO
Podstawowym źródłem finansowania
są opłaty pobierane przez Marszałka Województwa za wydawanie zezwoleń na
obrót hurtowy napojami alkoholowymi
o zawartości do 18% alkoholu.
Odrębnym źródłem finansowania
mogą być środki z budżetu Województwa
Podkarpackiego, środki z funduszy UE,
a także inne środki zewnętrzne.
AKTYWNE REJONY
Rzeszów i okolice, Nisko, Stalowa Wola
są bardzo aktywne w zakresie składania
wniosków. Niestety rejony Bieszczad, Sanok czy Krosno sporadycznie ubiegają się
o takie środki.
ROPS podejmuje działania, mające na
celu aktywizowanie tych środowisk. Od
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kilku lat organizowane są
dni otwarte oraz spotkania w różnych rejonach
Podkarpacia, gdzie można się dowiedzieć między innymi: jak wypełniać
wnioski, jak korzystać ze
środków, jak później powinna wyglądać realizacja
zadania itd. Zachęcają, by
wszystkie podmioty, które
mają ciekawe pomysły, nie
bały się o te środki wystąpić, bo procedura nie jest
skomplikowana. Dodatkowo, jeśli nauczą się korzystać z tych środków, później może być im łatwiej
korzystać z innych, które
przyznawane są na podstawie tej samej ustawy.
INFORMACJA
Informacje o konkursach pojawiają się m.in.
na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie:
w w w. r o p s . r z e s z o w. p l
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS
w Rzeszowie. W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego funkcjonuje oddział

współpracy z samorządami i organizacjami, który we współpracy
z ROPS-em informuje o aktualnych
konkursach.

nistracji publicznej działającymi
w obszarze profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w tym
m.in.: Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Wojewódzką
Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie.

JAKICH WNIOSKÓW
JEST NAJWIĘCEJ?
Najwięcej ofert składanych jest
na dofinansowanie realizacji zadań
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Najmniej na przeciwdziałania narkomanii, trochę więcej na przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pani Monika wyjaśnia, że zadania
dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii czy przemocy w rodzinie to
zadania w większości bardzo specjalistyczne.

PROJEKTY
Paleta dofinansowywanych zadań jest bardzo szeroka. Od działań informacyjno - edukacyjnych,
np. kampanie społeczne, do takich
stricte skierowanych dla osób uzależnionych, np. grup AA.

REZULTATY
Można je dostrzec w trakcie realizacji zadań, jak i długo po ich
zakończeniu. Każdy podmiot reWSPÓŁPRACA
alizujący projekt, ma obowiązek
Przy realizacji zadań z zakresu złożyć sprawozdanie, w którym
profilaktyki uzależnień i przeciw- zobowiązany jest do ich szczegódziałania przemocy ROPS współ- łowego opisania.
pracuje także z organami admiAnna Warchoł
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Świadectwo KWC
Szczęść Boże!
Jesteśmy
małżeństwem od 28 lat. Mamy
siedmioro dzieci i dwoje
wnucząt. Do kręgów Domowego Kościoła przystąpiliśmy 24 lata temu.
Od samego początku
staraliśmy się realizować
formację związaną z Ruchem Światło Życie. Corocznie wyjeżdżaliśmy
na piętnastodniowe wa-

Pomimo
różnych chwil słabości

staramy się trwać w krucjacie
i pokazywać sobie,
że życie w wolności,
miłości i oddaniu
czyni nas szczęśliwymi,
a Pan Bóg
jest naszą pomocą
i oparciem.
kacyjne rekolekcje rodzin Domowego Kościoła. Na jednych z nich
usłyszeliśmy świadectwo trzeźwego alkoholika, który dzięki
Krucjacie Wyzwolenia Człowieka
wyzwolił się z nałogu pijaństwa.
Był to dla nas impuls, który pozwolił nam bez dłuższego zastanowienia podpisać deklarację
członkowską KWC od alkoholu,
a rok później od wyrobów tytoniowych. W KWC jesteśmy od 20
lat. Podjęliśmy dobrowolną abstynencję w intencji naszej rozwijającej się rodziny.
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Co nam dało
przystąpienie do KWC?
Czujemy w naszym życiu obecność Pana Boga i Ducha Świętego. Bóg pomaga nam przetrwać
trudne chwile. Jesteśmy bardziej
odpowiedzialni i wytrwali. Nasze
małżeństwo jest coraz bardziej
dojrzałe. Rozmawiamy ze sobą
otwarcie i potrafimy rozwiązywać
konflikty bez kłótni.

Z rozmów z dziećmi wiemy, że
naszą decyzję o życiu w trzeźwości
odbierają pozytywnie i cieszą się,
że mają właśnie taki dom – otwarty dla każdego. Póki co wybierają
swoją wolność i próbują. Ufamy
jednak, że nasz przykład kiedyś
przyniesie owoce.
Podczas uroczystości, na których spożywany jest alkohol dajemy świadectwo, że bez używek
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można dobrze się bawić i rozmawiać. Bardzo lubimy tańczyć. Od trzech lat systematycznie uczęszczamy na zajęcia
z tańca towarzyskiego. Przez
najbliższe otoczenie w rodzinie i pracy jesteśmy odbierani pozytywnie i spotykamy się
z stwierdzeniem, że jesteśmy
dla nich przykładem.
Obecnie od dwóch lat jesteśmy odpowiedzialni za diakonię KWC w Domowym Kościele.
Staramy się wspierać wszystkie
inicjatywy, które są realizowane
w związku z trzeźwością. Byliśmy na Narodowym Kongresie
Trzeźwości w Warszawie. Mieliśmy zaszczyt prowadzić I Rzeszowski Kongres Trzeźwości.
W miarę naszych możliwości
staramy się uczestniczyć w rekolekcjach KWC w Niechobrzu.
Wspieramy Rzeszowski Bieg
Trzeźwości.
Pomimo różnych chwil słabości staramy się trwać w krucjacie i pokazywać sobie, że
życie w wolności, miłości i oddaniu czyni nas szczęśliwymi,
a Pan Bóg jest naszą pomocą
i oparciem.
Magdalena i Konrad Zbroccy

37 Pielgrzymka na Jasną Górę
w intencji Trzeźwości Narodu

N

igdy nie myślałem, że napisanie jakiegokolwiek
tekstu, może sprawiać mi problem. Jednak, ilekroć nastawiałem
się na pisanie, zawsze coś stawało
mi na drodze. Albo było to zmęczenie, albo ktoś zadzwonił, w innym przypadku odkładałem to na
przysłowiowe „jutro”.
To chyba jest najlepszy wstęp,
ponieważ znakomicie oddaje sytuację, w której - po długim namyśle - w końcu zdecydowałem się
na wyjazd do Sanktuarium Matki
Bożej na Jasną Górę.
Trafiła się ku temu świetna okazja - 37 Pielgrzymka na Jasną Górę
w intencji Trzeźwości Narodu.
dy już zdecydowaliśmy
się z żoną na uczestnic-

G

two, okazało się, że frekwencja
nie dopisała. Mieliśmy powód, by
też się wycofać. Tutaj generalnie
można by zakończyć tę opowieść,
ale nie - nic bardziej mylnego. Pan
Bóg chciał abyśmy tam byli i tak
się też stało.
Jadąc, myślałem sobie, że
będzie to krótka prelekcja dla
garstki osób ściśle powiązanych
z Ruchem Trzeźwościowym. Moje
zdziwienie było ogromne, gdy
w sali św. Jana Pawła II zaczęły się
pojawiać całe rodziny.
awsze myślałem, że wzniosłe słowo „trzeźwość”
jest stworzone dla tych, którzy
mają problem z alkoholem, coś
stracili i czegoś poszukują. Tutaj przekonałem się, że to rów-

Z
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nież sposób na życie. Gdy po
raz pierwszy usłyszałem „nie
piję, bo kocham” ciarki przeszły mi po plecach. Czy będąc
zawsze trzeźwym, można być
szczęśliwym? Każdy powinien
odpowiedzieć sobie sam na
to pytanie. Ja zdałem sobie
sprawę, patrząc na szczęśliwe
i uśmiechnięte twarze, że warto podjąć walkę. Ta walka toczy się w nas nieustannie. Tak,
piszę „w nas” a myślę o sobie.
Dziś w zagonionym świecie,
pełnym zagrożeń i wyzwań,
nie zdajemy sobie sprawy, że
zło czai się i jest blisko nas.
zczególną uwagę zwrócił poruszony na spotkaniu problem licznych reklam
alkoholu w ogólnych mediach.
Reklamy te dają niejednokrotnie miły przekaz, przez co mają
kojarzyć się ze spokojem i odpoczynkiem. Zabawne scenki
opatrzone rubasznym humorem zasłaniają istotę ludzkiego
cierpienia. Warto zdać sobie
w końcu z tego sprawę. Decydując się na uczestnictwo w tej
pielgrzymce, nie miałem pojęcia, że tak bardzo utkwi mi
w pamięci.

S

P

o wykładach udaliśmy się na
upragnione spotkanie z Matką Bożą. Ostatni raz byłem na Jasnej
Górze zaraz po skończeniu podstawówki. Teraz pojechałem tam jako
mąż i ojciec, człowiek z bagażem
doświadczeń, ale wciąż ten sam zagubiony chłopak, który przybył błagać i dziękować. Byliśmy tak blisko
ołtarza, że niemalże mogłem go
dotknąć. Z trudem dusiłem łzy, nie
mogłem wydobyć z siebie ani słowa.
Temu ogromnemu wzruszeniu towarzyszyła myśl, jak długo Mateczka
czekała na mnie. Wstyd ogromny, że
przez tyle lat nie znalazłem czasu,
aby być przy Niej.
Zawierzyłem moją rodzinę Matce
Bożej, wszystkie wątpliwości, podziękowania i prośby, przywiozłem
i złożyłem u Jej stóp.
Dziękuję Ci Matko, że jesteś...
Paweł Nizioł
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Służąc innym
Po raz trzeci nerwowo już przeszukuję telefon w poszukiwaniu nagranego przed chwilą
wywiadu. Nie ma! 34 minuty cennych słów,
których nigdy nie da się odtworzyć, ani powtórnie usłyszeć. Pozostaje opowiedzieć Ci
drogi Czytelniku moją radość z tego spotkania i nieco zdziwienia powodowanego usłyszeniem wielu słów w wymarłym jak by się
wydawało języku czyli łacinie, których na
pewno tu nie przytoczę, gdyż ich nie pamiętam i nawet wujek Google mi nie pomoże.

Spotkałam kapłana….
który pokazał mi, że wszystko zaczyna się od
modlitwy, zarówno tej osobistej jak i wspólnotowej. Tam wszystko ma swój początek.
Prowadzi msze w rycie trydenckim między
innymi w kościele Świętego Krzyża na ulicy
3 maja w Rzeszowie. Pierwszą taka uroczystą
mszę, odprawił 14 września 2007, dwa mieniące po Motu Proprio „Summorum Pontificum”
- dokumencie Benedykta XVI, który otwierał
te msze dla wszystkich kapłanów. Stała się
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mu bliska przez to, że
lubi łacinę – ma z nią
kontakt na co dzień
poprzez brewiarz kapłański, który również
sprawuje po łacinie.
„Liturgia ta jest pełna
ciszy, pełna zadumy,
pełna adoracji i porządku. Tam nie ma
bylejakości, tam jest
wszystko zaplanowane. Każdy gest wynika
z czegoś i do czegoś
prowadzi.
Gdy celebruje się
właśnie „nową Mszę
Świętą”, a jest się już
zahartowanym przesz
„starą mszę”, to ta
„nowa msza święta”
jest też pełna głębi.
Trzeba po prostu modlitwy, ona musi być
przemodlona. Jeżeli będziemy w pełni
modlitwy i adoracji
wtedy nie ma problemu w jakim rycie.
Kwestia tylko, czy my
się modlimy i jak się

modlimy.” I do tej pory nie mogę
pozbyć się wrażenia, a od czasu
spotkania minęło już 3 miesiące,
że to co robi wypływa właśnie
z modlitwy, ze spotkań z Bogiem
twarzą w twarz.

A ten kapłan to….
ks. Dariusz Mikrut – rekolekcjonista, duszpasterz, wolontariusz.

Spotkanie na rekolekcjach
Ks. Dariusz prowadził wówczas
rekolekcje dla osób uzależnionych w Niechobrzu. To co dostrzegłam, to, że miał czas dla
człowieka, słuchał, rozmawiał,
był. Jak później opowiada, posługa wśród uzależnionych daje mu
wewnętrzną satysfakcję i radość,
że swój wolny czas może poświęcić dla ludzi z problemami. A ci
często borykają się z kłopotami
w rodzinach, z samymi sobą, załamaniem. Pomagając im sam zyskuje siłę do tego, by zmagać się
z codziennymi wyzwaniami.

Rezygnacja z siebie w tym wymiarze pomaga mu także przejść przez
różne kryzysy wieku dojrzałego,
które każdego kiedyś dopadną. Pojawiają się wówczas pytania o sens,
o cel życia. Ciągłe zaangażowanie,
praca na rzecz innych, różnorodność spotykanych osób pomogło
mu te kryzysy przejść „lekko”.

Zaczęło się od…
zachęty i prośby o pomoc księdza
Pawła Samborskiego w 2005 roku.
Ksiądz Dariusz był już członkiem
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
dlatego został wybrany. Podjął próbę i jak sam przyznaje zaczęło mu
się podobać.

Krucjata, czyli świadectwo
Dzieło Krucjaty podjął jeszcze będąc w seminarium duchownym,
a ponowił w 2011 roku jako kapłan.
Przez to dzieło był i jest świadkiem
na prowadzonych rekolekcjach. Bo
jak sam akcentuje, nie mówi czegoś co jest jakby puste, ale coś co
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sam przeżywa i praktykuje. Wspomina praktyczne zastosowania
przy okazji corocznej kolędy.
Wiele osób w domach namawia
go do wypicia, a jak wiadomo takich mieszkań kapłan odwiedza
codziennie kilka, jak nie kilkanaście, ale słowa o KWC skutecznie
kończą zachęcania. Ksiądz Dariusz uważa, że każdy kapłan powinien mieć Krucjatę, bo wybór
kapłaństwa zobowiązuje do dawania świadectwa, a alkoholizm
niektórych kapłanów nim nie jest.

Pierwszy raz…
spotkał się z Krucjatą w seminarium. Ówczesny duszpasterz
trzeźwości ks. Maciej Figura omawiał tematy uzależnień. Mimo, że

była to dla niego nowość, podjął
się tego niezwykłego dzieła.

Przyczyna
Wielu jest potrzebujących, a mało
chętnych by głosić.

Więzienie
O ile mi wiadomo ksiądz Dariusz
nie był dotychczas karany, ale posługuje jako wolontariusz w zakładzie karnym w Warzycach.

Terapia
Resocjalizacji i profilaktyki antyalkoholowej – w tym obszarze
pracuje ksiądz Dariusz. Zaczynając w 2015 roku przyjeżdżał do
zakładu karnego raz w miesiącu,
teraz odwiedza tam więźniów co
tydzień. Wygłasza konferencje na
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temat roli duchowości w wyzwalaniu się z uzależnienia jak ta duchowość może pomóc
i czym ona jest dla więźnia,
który uświadamia sobie, co źle
zrobił i jak ma wyjść kiedyś na
wolność.
Wielu więźniów boi się tego
momentu. W zakładzie karnym wszystko jest na miejscu
– psycholog, ksiądz, lekarz - na
wolności o spotkania trzeba zatroszczyć się samemu.

Pragnienia
Święta Teresa z Lisieux mówiła, że Pan Bóg daje pragnienia
po to, by je spełnić. Ksiądz Dariusz nosił w sercu pragnienie
posługi kapelana więziennego.
I Pan Bóg je spełnił. Pewna pani
psycholog poprosiła go czy, by
nie mógł tam przyjść gościnnie
i tak współpraca trwa już 3 lata.
Cóż za „przypadek”.

Doświadczenie
W jego rodzinie nigdy nie było
problemu z alkoholem. Jako
młody człowiek bał się alkoholików, gardził nimi. Przez 14 lat
posługi nauczył się z nimi rozmawiać, słuchać, doradzać. Na
rekolekcjach, czy dniach skupienia nauczył się czym jest to

uzależnienie, zobaczył ludzi po
odwykach, ludzi po przepiciu, po
delirium, po różnych głodach alkoholowych, po napadach drgawek wszelkiego rodzaju. Teraz
już się nie boi. Często umawia się
z nimi na rozmowy w Parku Papieskim w Rzeszowie. To miejsce
szczególne, osobom łatwiej się
otworzyć i porozmawiać o swoich
problemach.

Owoce
Ks. Dariusz zapytany o to, przytacza świadectwo człowieka, który
już po wyjściu z więzienia, gdy
był na rekolekcjach w Dębowcu,
mówił, że te konferencje w zamknięciu pomogły mu uświadomić sobie, że wiara jest czymś
ważnym, bliskim. W więzieniu
na nowo odnowił relacje wiary
poprzez spowiedź, Mszę Święta.
Tam przeżył pierwszą tak gruntowną spowiedź, tam organizował nabożeństwa.
Stał się gorliwym chrześcijaninem
i teraz posługuje na rzecz swojej parafii. Aktywnie angażuje się
w grupy AA, również na rzecz gminy, bo wie, że bez zaangażowania
nie jest wstanie być trzeźwy.
Dziękuję za to spotkanie.
Anna Warchoł
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Nowe życie
R

ekolekcje w Niechobrzu
dały mi bardzo dużo. Zrozumiałam, że z tym problemem
nie jestem sama, że są księża
i ludzie, którzy bezinteresownie
potrafią pomóc, jest w tych ludziach tyle dobroci, zrozumienia.
Pomogli mi zrozumieć, że świat
jest piękny. Przez wiele lat, to
alkohol mną rządził, byłam w innym złym świecie, nie dawałam
sobie pomóc. Rodzina chciała mi
pomóc, ale w tym alkoholowym
świecie izolowałam się od Boga,
od bliskich i innych ludzi. Od 4 lat
jestem trzeźwiejącą alkoholiczką.
Wiem, że najbliżsi modlili się za
mnie, jeździli na pielgrzymki.
Teraz cieszę, że jestem trzeźwa
i umiem docenić ich dobroć.

P

ierwsze rekolekcje dały mi
duże przeżycie: kazania
ks. Grzegorza, modlitwy, wspólne
posiłki, jaki i konferencje z animatorami, czytanie Biblii, zabawy
i śpiew z klerykami. Zobaczyłam
jak można śmiać się i bawić bez
alkoholu. Drugim mocnym prze-
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życiem było przyjęcie Krucjaty.
Płakałam ze wzruszenia, że tyle
ludzi jest ze mną, błogosławieństwo i ich modlitwa, podniesiona
ręka, bardzo utkwiły mi w sercu. Pochylam głowę nad osobami współuzależnionymi, którzy
swoją modlitwą są z mężami,
żonami, dziećmi, nie odrzucają
ich, ale dodają im pogody ducha
i wierzą, że ich modlitwy zostaną wysłuchane. Ksiądz proboszcz
z parafii, który jest bardzo blisko
z osobami uzależnionymi, pięknie opowiadał o historii Kościoła
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
rugie rekolekcje przeżyłam nieco inaczej. Oddałam się modlitwom przy obrazie Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, wyciszeniu się, wysłuchaniu kazań księży, zaprzyjaźnieniu z innymi uzależnionymi

D

i współuzależnionymi. Rekolekcje
w Niechobrzu dały mi więcej wiary w Boga, a tego mi trzeba było.
Chodzę na terapię do psychologa
od 4 lat, byłam w ośrodku uzależnień 7 tygodni, pomogło mi to
i nadal pomaga, ale to co przeżyłam w ciągu tych 2 pobytów na
rekolekcjach, uświadomiło mi, że
brakowało mi Boga, wiary, wyciszenia, wspólnej modlitwy.
ardzo dziękuję księżom
oraz animatorom, którzy
organizują takie rekolekcje. Są
one bardzo potrzebne. Jeśli ktoś
ma taki sam problem niech się nie
waha, odda swój problem w modlitwie, przyjedzie do Niechobrza,
tu spotka ludzi, którzy naprawdę
pomagają. Ja żałuję, że dowiedziałam się o tym tak późno.

B

Ela
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WESELE
BEZ TOASTU
W sobotę, 18 sierpnia 2018
r., w Miejscu Piastowym odbyło
się IX Podkarpackie Wesele bez
Toastu. Wydarzenie zgromadziło małżeństwa, rodziny z dziećmi, narzeczonych, młodych
i wszystkich którzy pragną żyć
w trzeźwości.
Inicjatywa – zakorzeniona
już od lat na Michalickiej Górce,
gdzie żył i działał bł. Bronisław
Markiewicz, apostoł trzeźwości
– jest wyjątkowym świętem dla
całych rodzin. W tym roku w Weselu wzięło udział ok. 240 osób
– zarówno tych pamiętających
początki historii tego Wesela, jak
i nowych uczestników, zainteresowanych ideą życia i dobrej zabawy bez alkoholu.
Pierwsza część programu tegorocznego Wesela miała charakter
formacyjny. Znalazły się w nim:
konferencja mgr Krystyny Szymczak dotycząca tematyki tworze-

nia wspólnoty osób w rodzinie,
świadectwo Łucji i Waldemara
Koziołów, świadectwo Jolanty
i Krzysztofa Bebnów na temat
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
oraz warsztaty małżeńskie. Osobny program przygotowany został
dla dzieci, zaś młodzież uczestniczyła w warsztatach dobrej zabawy, które poprowadził Zespół
“Gloria”.
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Gośćmi IX Podkarpackiego Wesela bez Toastu byli także Małgorzata i Józef Gackowie, którzy są
członkami zarządu założonego
w 2006 r. Stowarzyszenia Wesela Wesel, które stawia sobie za
cel „ochronę i promocję zdrowia
przez propagowanie trzeźwości
w społeczeństwie”, a w szczególności pomoc w organizacji wesel
bezalkoholowych.
Punktem kulminacyjnym była
Msza Święta, sprawowana pod
przewodnictwem bpa Stanisława
Jamrożka. W wygłoszonej homilii
zatrzymał się nad tematem miłości małżeńskiej, do której powo-

łuje sam Bóg: – Miłość jest czymś
większym niż same uczucia i trzeba
ciągle w sobie ją rozwijać po to, żeby
doszła do całej pełni i żeby to nasze
świadectwo miłości, którą otrzymujemy od Pana Boga, potem także dawać światu.
Swoistą odpowiedzią na te
słowa było dla małżonków odnowienie sakramentalnych przyrzeczeń, zakończone indywidualnym
błogosławieństwem
każdego
małżeństwa.
Finałem całego wydarzenia
była oczywiście biesiada weselna
do białego rana.
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Terminarz

duszpasterstwa trzeźwości

diecezji rzeszowskiej

2018-2019

LISTOPAD 2018
WRZESIEŃ 2018
14-16.09.2018r NIECHOBRZ
Rekolekcje członków
i kandydatów KWC.
29.09.2018r. DOBRZECHÓW
Dzień Trzeźwości i Radości,
parafia św. Stanisława B. M.,
godz. 10:30

8.11.2018r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30
24.11.2018r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia
GRUDZIEŃ 2018

11.10.2018r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
spotkanie Diakoni Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka,
godz. 17:30

7-9.12.2018r. NIECHOBRZ
Rekolekcje trzeźwościowe KWC,
Sanktuarium M. B. Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 7.12.2018r. o godz.
18:00 (Rekolekcje trzeźwościowe
KWC przeznaczone są dla osób
uzależnionych)

27.10.2018r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia

13.12.2018r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30

PAŹDZIERNIK 2018
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KWC przeznaczone są dla osób
uzależnionych)

STYCZEŃ 2019
10.01.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30
18-20.01.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje trzeźwościowe
KWC, Sanktuarium M. B.
Nieustającej Pomocy
w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 16.11.2018r.
o godz. 18:00 (Rekolekcje
trzeźwościowe KWC
przeznaczone są dla osób
współuzależnionych
i młodzieży od lat 15)
26.01.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia
LUTY 2019

7.02.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30
23.02.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża.
Dzień Skupienia
MARZEC 2019
8-10.03.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje trzeźwościowe KWC,
Sanktuarium M. B. Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 16.11.2018r.
o godz. 18:00
(Rekolekcje trzeźwościowe
KWC przeznaczone są dla osób
współuzależnionych
i młodzieży od lat 15)
14.03.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30

8-10.02.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje trzeźwościowe
KWC, Sanktuarium M.B.
Nieustającej Pomocy
w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 9.02.2018r.
o godz. 18:00
(Rekolekcje trzeźwościowe

30.03.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia
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9.05.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30

KWIECIEŃ 2019
5-7.04.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje trzeźwościowe KWC,
Sanktuarium M.B. Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 13.04.2018r.
o godz. 18:00 (Rekolekcje
trzeźwościowe KWC przeznaczone
są dla osób uzależnionych)

17-19.05.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje członków
i kandydatów KWC.
2505.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, Dzień
Skupienia

11.04.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30

CZERWIEC 2019
13.06.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża, spotkanie
Diakoni Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30

27.04.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia
MAJ 2019
1.05.2019r. NIECHOBRZ
XXXIII Pielgrzymka Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka
do Sanktuarium Matki Bożej
w Niechobrzu, godz. 11:00
oraz III Rzeszowski Bieg
Trzeźwości im. ks. Franciszka
Blachnickiego do Sanktuarium
Matki Bożej w Niechobrzu www.
biegtrzezwoscirzeszow.pl

21-23.06.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje trzeźwościowe KWC,
Sanktuarium M.B. Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 16.11.2018r.
o godz. 18:00 (Rekolekcje
trzeźwościowe KWC przeznaczone
są dla osób współuzależnionych
i młodzieży od lat 15)
29.06.2019r. DOBRZECHÓW
Dzień Trzeźwości i Radości,
parafia św. Stanisława B. M.,
godz. 10:30
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Panie gdy ciemność nastaje
Prosić o jutro nie umiem
Zachowaj, skryj w Swoim cieniu
Serce me – tylko dzisiaj.
Jutro? Lękam się niestałości
I smutku, i zniechęcenia
Wiec próby i cierpienia, daj mi
Tylko na dzisiaj.
Chce widzieć szybko wieczność
Prowadź mnie w Twojej dłoni
Niech płynie po wodach pokoju
Łódka ma- tylko dzisiaj.
Ach, ukryj mnie w Twym Obliczu
Świat nie da mi nic oprócz goryczy
Daj mi Twa Miłość – proszę
I Łaskę Jezu – na dzisiaj.
Na Twym Sercu zapomnę
O wszystkim, o lękach nocy
Daj mi w Twym Sercu miejsce
Tylko na dzisiaj
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
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
Prezes Stanisław Drzał – Rzeszów, tel.: 17 863 59 63
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
Druk: „Bonus Liber” Sp. z o. o. Drukarnia i Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej,
35−020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7, tel.: 17 852 59 38, www. bonusliber. pl, e-mail bonusliber@wp. pl
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Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej
przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ZAPRASZAJĄ NA

STUDIA PODYPLOMOWE
O KIERUNKU

PROFILAKTYKA, PORADNICTWO
I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
Czas trwania studiów: 420 godzin, w tym 60 godzin praktyki w placówkach profilaktyki i terapii uzależnień, 150 godzin – moduł podstawowy oraz
210 godzin – moduł specjalnościowy.
Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym licencjackim lub
magisterskim. Kandydaci na studia muszą spełniać następujące kryteria:
• posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim
• reprezentować następujące kierunki ukończonych studiów: medycyna
(oraz pokrewne zawody medyczne), dietetyka, psychologia, pedagogika,
pedagogika specjalna, teologia, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna,
nauki o rodzinie, filozofia, pielęgniarstwo.
Słuchacze, którzy udokumentują 2 letni staż pracy w terapii uzależnień
zwolnieni są z praktyki.

Zapisy na rok akademicki 2018/2019
do 30 września 2018 r.
Więcej informacji na www.cud.rzeszow.pl
email: biuro@cud.rzeszow.pl • tel. 17 856 92 88
„Współsfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”

