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Bóg jest dobry…
Nawet gdy odchodzi Przyjaciel
Za wcześnie, za młodo, a jeszcze tyle przed Wami
I choć wszystko krzyczy w Tobie: „nie odchodź” –
Bóg jest dobry
Jak światełko w wielkiej ciemności - Bóg jest dobry
Niedowierzanie, bo było już lepiej,
Samotność – bo nikt go nie zastąpi
Smutek, żal, ból – Bóg jest dobry
I choć w głowie rozbrzmiewa: „Dlaczego?” – Bóg jest dobry
On, który z największej ciemności śmierci powstał z martwych,
On, który największą hańbę uczynił zwycięstwem,
On, który oddał wszystko czyli samego siebie… jest DOBRY
Ma moc przemienić największy ból Twego serca na źródło życia,
Ma moc największą Twą ciemność uczynić światłem
Ma moc, jeśli tylko Mu to oddasz, jeśli oddasz Mu siebie ….
gdyż jest DOBRY
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Zaufaj wbrew rozpaczy
Zaufaj wbrew samemu sobie
Bóg jest dobry
Zawsze
Bóg jest dobry
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Narodowy Program Trzeźwości
spotkanie Duszpasterzy Trzeźwości polskich diecezji
Co trzeba zrobić, aby polskość kojarzyła się
z umiarem, a nie pijaństwem? Jakich narzędzi
trzeba użyć, by zahamować plagę uzależnień nie
tylko tych związanych z alkoholem?
Wcielanie w życie postulatów Narodowego
Programu Trzeźwości było głównych tematem
spotkania Duszpasterzy Trzeźwości polskich diecezji, którzy pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego – przewodniczącego
zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw
apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych –
spotkali się w Rzeszowie.
Iwona Gosztyła: Jak ksiądz biskup widzi realizację postulatów Narodowego Programu Trzeźwości rozmawialiśmy o nim w lutym – kiedy został opublikowany – i co
teraz?
Bp Tadeusz Bronakowski: Narodowy Program
Trzeźwości to jest taka konstytucja. To nie jest
lek – to jest recepta. Trzeba go brać do ręki, trzeba go czytać, ale przede wszystkim trzeba go realizować. Jest to program przygotowany na całe
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pokolenie. Musimy zmienić naszą proalkoholową
mentalność. Musimy doprowadzić do tego, aby
polskość nie kojarzyła się
z pijaństwem, ale z abstynencją lub z umiarem. To
jest nasze zadanie. Wiemy
dobrze, że nigdy w historii
Polacy nie spożywali tak
dużo alkoholu: 10 litrów
czystego alkoholu na głowę statystycznego Polaka
to jest bardzo dużo, to sytuuje nas wysoko na liście
w Europie, a skoro Europa
jest na pierwszym miejscu na świecie to jesteśmy
w pierwszej dziesiątce
świata, niestety niechlubnej dziesiątce. Musimy
pamiętać, że w Polsce żyje
około miliona dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Na szczęście nie
wszyscy nadużywają alkoholu – 40% Polaków wypija
jeden litr alkoholu rocznie.
Chwała wszystkim tym,
którzy są abstynentami,
bo bez nich nie dojdzie-

my do trzeźwości narodu. Narodowy
Program Trzeźwości zakłada właśnie
otrzeźwienie narodu. Gdybym chciał
streścić tak bardzo krótko jego treść
to zapisaliśmy w nim, że rodzina chroni miłością, Kościół prowadzi ludzi do
Pana Boga, a rząd i samorząd powinien
zajmować się stanowieniem dobrego
prawa i jego skutecznym egzekwowaniem. Ten program jest programem dla
nas wszystkich: dla wszystkich Polaków, dla rodzin, ale również dla rządu,
samorządu, dlatego musimy go bardzo
propagować. Jesienna sesja diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości była
poświęcona właśnie temu tematowi,
trzeba zastanawiać się w jaki sposób
docierać z narodowym programem
trzeźwości do szerszego grona, w jaki
sposób przekonywać Polaków do tego,
abyśmy zabrali się za solidną pracę
w kwestii trzeźwości naszego narodu.
Słowa błogosławionego Markiewicza,
że „Polska albo będzie trzeźwa albo
nie będzie jej wcale” nie są żartem,
ani słowami na wyrost. Musimy pamiętać, że właśnie w tym roku, gdy

obchodzimy 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, musimy
zadać to dramatyczne pytanie: czy my
naprawdę jesteśmy wolni? Oczywiście
mamy nadzieję i tak czujemy, że na
zewnątrz nikt nam nie zagraża, ale tracimy wolność wewnętrzną. Statystyki
są przerażające. Jeśli stracimy wolność
wewnętrzną, stracimy wolność zewnętrzną i dlatego tak ważne zadania
stoją przed nami.
I.G: Program jest wdrażany w ramach
Narodowego Programu Trzeźwości, czy
udało się coś zrobić czy na razie jest to tylko teoria?
Ks. Henryk Grządko (duszpasterz
trzeźwości z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej): Program jest wprowadzany fazami i jesteśmy w jego pierwszej fazie. Powołaliśmy zespół, który
ma zająć się wprowadzeniem – na jego
czele stoi ks. biskup Bronakowski,
powołaliśmy grono ekspertów i teraz
musimy zadbać o narzędzia, również
te prawne, żeby działać systemowo.
Cały sektor alkoholowy, który właściwie przez chciwość jest głównym
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powodem wzrostu ogromnego pijaństwa w Polsce, jest organizowany systemowo. Dlatego działania muszą być
zorganizowane systemowo, nie tylko
lokalnie, ale globalnie, ogólnokrajowo.
Do tego potrzebne jest nowe myślenie. Do tej pory nasze działanie było
ukierunkowane na pomoc osobom
uzależnionym i rodzinom tym osób.
Szczególnie starliśmy się, by pomóc
im duchowo, prowadzić ich do terapii,
a później pomóc rozwinąć się duchowo, żeby tę trzeźwość zachowali. Cele
te realizujemy w różny sposób: przez
rekolekcje przez pielgrzymki, rocznice, spotkania. Wszystkie te działania
na poziomie diecezji są jednak wąskim
wycinkiem. Pracując, w ten sposób „leczymy objawowo”, ale to nie ma większego przełożenia na ograniczenie
spożycia alkoholu, musimy więc zastosować inne, dalej idące metody. Pamiętajmy, że nietrzeźwość to główna przyczyna rozpadu małżeństw, biedy. A to
tylko wierzchołek tzw. góry lodowej.
Czy nie ma wiedzy na ten temat Polsce? Jest, ale my nie mamy do niej dostępu. Musimy postarać się o to, byśmy
mieli dobre informacje, żebyśmy przekazywali je i docierali do ludzi. Nieraz
czujemy się bezsilni- martwimy się,
że nas wyśmiewają jeśli podejmiemy
jakieś działania, a trzeba właśnie tworzyć ruch sieciowy, powoływać sprawdzonych ludzi do tego, żeby na swoim

terenie, w miejscu swojego mieszkania
coś jednak robili, mieli świadomość
odpowiedzialności. Trzeba uruchomić
aktywność ludzką, dać poczucie wspólnoty, siły. Nie wystarczą tylko pobożne
życzenia, żeby domagać się czegoś
skutecznie musimy mieć siłę, chcemy
doprowadzić do tego, że zmienimy
prawo w Polsce, bo dotychczasowe nie
chroni dzieci ani młodzieży, nie chroni naszych rodzin, ono jest po prostu
szkodliwe w tej chwili i my musimy doprowadzić do zmiany.
Ks. Jan Seremak (rektor sanktuarium Świętego Michała Archanioła
i błogosławionego Bronisława Markiewicza): Od 8 lat organizujemy się i coraz bardziej uruchamiamy działalność
trzeźwościową, zwianą ściśle z charyzmatem błogosławionego Bronisława
Markiewicza. Bardzo się cieszę, że
jego wypowiedź została umieszczona
na samym początku Narodowego Programu Trzeźwości. Do naszego sanktuarium przychodzi dużo ludzi, którzy
mają problem nie tylko z alkoholem,
ale również z dopalaczami, hazardem.
Na comiesięcznych spotkaniach, które
prowadzę coraz więcej osób przyjeżdża z innymi uzależnieniami. Ks. Markiewicz bardzo wiele wysiłku wkładał
w walkę z różnymi uzależnieniami
więc jawi się jako niezwykły patron na
dzisiejsze czasy.
Iwona Gosztyła

5

Krucjata –

wyzwanie wolności

Krucjata – to słowo już w średniowieczu budziło strach. Jak
jest dziś? Czy boimy się przeciwstawić temu co złe, temu co
niszczy i odbiera nam wolność ?
Żyjemy w czasach, w których
nie musimy z mieczem w ręku
uczestniczyć w krwawym krzewieniu wiary. Jedyną krucjatę,

którą moglibyśmy podjąć to walka o siebie. Niekończąca się batalia
o wszystko co najważniejsze w naszym życiu. Zmaganie z samym sobą
to największa trudność jaką podejmujemy codziennie.
W świecie gdzie dominuje narcystyczny pogląd promujący wygodne
i przyjemne życie, trudno przebić się
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z wartościami duchowymi. W ciągłym
zabieganiu, braku czasu łudzimy się,
że chwila wytchnienia i relaksu, jest
wszystkim co potrzebne do chwilowego tzw. „naładowania baterii”.
Uciekamy w wirtualny świat, łagodzimy używkami skutki stresu, oddajemy się przyjemnościom.
Wynagradzamy sobie trudy współczesnego życia wszystkim, co choć
na chwilę pozwoli nam o owych trudnościach zapomnieć.
Przestając kontrolować naszą
ucieczkę od codzienności popadamy
w uzależnienia.
Dobrze jest, jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, ale w większości
przypadków nieświadomie wyniszczamy samego siebie, tonąc we własnym unicestwieniu.
I wbrew pozorom to nie jest jeszcze najgorsze. Niewybaczalne dla
nas samych jest to, że wraz ze swoimi słabościami ciągniemy na „dno
rozpaczy” swoich bliskich.
Współuzależnieni, bo takim mianem określa się rodzinę i bliskich,
którzy cierpią niejednokrotnie bardziej od samych uzależnionych.
Czy jest coś, co w tym pędzie ku
zagładzie, pozwoli nam odkryć na
nowo spokój ciała, ale też i duszy ?
Czy można na nowo odkryć znaczenie słowa miłość, spełnienie i poświęcenie?
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Krucjata Wyzwolenia Człowieka – to nie tylko deklaracja
abstynencji, to sposób na życie.
Przystępując do Krucjaty dajemy również świadectwo poświęcenia i miłości.
Składamy obietnicę Panu
Bogu, ale też sobie.
Musimy zrozumieć, że Krucjata to początek walki nie tylko
ze sobą o siebie, ale o wszystko.
Skoro już zrozumiemy, że
pod pojęciem Krucjaty nie kryje
się nic złego, że wszystkie starania prowadzą do ubogacania
naszej postawy, że dobrze jest
w Imię Boże walczyć ze swoją ułomnością, to dlaczego tak
trudno jest podpisać deklarację?
To pytanie musi sobie zadać
każdy z nas.
Sami jesteśmy odpowiedzią,
nasze czyny, nasze życie.
Żyjmy tak, abyśmy byli świadectwem dla pokoleń, aby każdy
dzień z nami był błogosławieństwem dla naszych bliskich.
Budujmy nową Ojczyznę bez
nałogów, twórzmy trzeźwą narodową wspólnotę.
Nie lękajmy się.
Paweł Nizioł

Dzień Trzeźwości i Radości –

Dobrzechów 2018

Kolejny raz 29 IX 2018 r. w parafii
św. Stanisława BM w Dobrzechowie
odbył się ,,Dzień Trzeźwości i Radości”.
Rozpoczął się on konferencją duszpasterza trzeźwości i zarazem proboszcza parafii ks. Macieja Figurą, co stało się modlitewnym wprowadzeniem
do Mszy Świętej. Ksiądz Proboszcz
przypomniał słowa św. Jana Pawła II:
,,Sami musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
W homilii ks. Maciej zachęcał za papieżem Franciszkiem, aby ,,wstać z kanapy”, pokonać lenistwo i każdego dnia
być gotowym na przyjęcie Jezusa w sakramencie Komunii Świętej.
Zgromadzeni pod wizerunkiem MB
Dobrzechowskiej – wszyscy ci, któ-
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rym bliska jest trzeźwość własna
i bliźnich, a także młodzież przygotowująca się do sakramentu
bierzmowania – po mszy św.
udali się do pobliskich zabudowań parafii na wspólny posiłek.
Gorąca grochówka miała ,,wzięcie”, choć młodzież głównie ruszyła do talerzy ze słodkościami.
Podczas spotkania pan Stanisław
Drzał, prezes stowarzyszenia
,,Wolność i Miłość”, zwrócił się
do młodych ludzi, podkreślając
znaczenie Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka w walce z nałogiem
i zniewoleniem alkoholowym.
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie grupy AA ,,Eden”
z Głogowa Małopolskiego.
O godzinie 15:00 wszyscy
wspólnie odmówili Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Ten dzień
minął radośnie i na trzeźwo,
w słońcu i przy wspólnym stole.

Ś wiadectwo

Jest piękny majowy poranek,
świeci słońce. Budzi mnie ogromny
strach o dzień dzisiejszy, o jutro,
o to co nadejdzie i nie nadejdzie.
W mojej głowie kotłują się różne
myśli,a w sercu sprzeczne uczucia.
Wstaję szybko i zaczynam kolejny
dzień, w którym mam tysiąc spraw
do załatwienia. Nie mogę na nikogo liczyć, muszę dać radę sama.
Próbuje stworzyć moim dzieciom
prawdziwy dom – jestem mamą
i tatą, bo wiem, że mąż wróci późno i jak każdego dnia – pijany. Staję
przed lustrem, patrzę na moją bladą
twarz, podkrążone i czerwone od
płaczu oczy i zastanawiam się, co
robię źle? Przecież pracuję, dbam
o dom, dzieci i męża, gotuję obiady. Mam jednak świadomość, że
więcej nie dam rady zrobić. Jestem

bardzo zmęczona i bardzo, bardzo
samotna. Próbuję rozmawiać z moimi bliskimi, ale nic to nie zmienia.
Jestem załamana, zdesperowana.
Dzwoni telefon – to mąż, po
głosie poznaję, że jest pijany i już
wiem, że dłużej tego nie dam rady
znieść. Siadam przed komputerem,
szukam kontaktu do jakiegoś księdza – chcę z nim porozmawiać, bo
wiem, że za chwilę oszaleję. Najlepiej do takiego, który nas nie zna,
bo strasznie boję się, że ludzie
z mojej miejscowości dowiedzą się,
że mąż pije, a przecież do tej pory
robiłam wszystko, żeby to ukryć,
żebyśmy byli “normalną rodziną”.
Wybieram pierwszy numer jaki mi
się wyświetla. Dzwonię. Ksiądz odbiera bardzo szybko - już nie mogę
się wycofać…
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Dowiaduję się, że właśnie dziś,
o godzinie 18.00 rozpoczynają się
rekolekcje w Niechobrzu u Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Czuję,
że powinnam tam pojechać. Pożera mnie jeszcze większy strach - co
powiem rodzinie? Co będzie jak dowiedzą się sąsiedzi? Jednak w mojej
głowie słyszę: „ Jedź, jedź, jedź!”
Zdruzgotana wsiadam do samochodu. Dojeżdżam na miejsce.
Moje nogi próbują odmawiać posłuszeństwa, ale idę. Najpierw do
Kościoła i wołam: „Boże dodaj mi
sił!”, potem wchodzę do budynku
rekolekcyjnego. Nie jestem w stanie nic powiedzieć, tylko łzy płyną
i płyną. Słowa jednak nie są potrzebne. Wszyscy mnie serdecznie

witają. Wiedzą dlaczego przyjechałam - mają problemy takie jak ja.
Tam dowiaduję się, że jest dla naszej rodziny nadzieja, że może coś
w naszym życiu się zmieni.
Na kolejne rekolekcje nie mogę
się doczekać, zabieram ze sobą
dziewczynki. Tam pracujemy nad
sobą pod czujnym i kochającym
okiem Maryi. W moje serce wlewa
się radość, odwaga do walki z alkoholem – nie z mężem, jak dotąd myślałam. Mam poczucie, że
jestem bezradna, ale nie bezsilna.
Pomimo problemów zaczynam być
szczęśliwa. Samotność powoli odchodzi w cień…
Na następne rekolekcje mam odwagę zaprosić męża, widzę, że nie
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rozumie po co, ale jedzie. Uczymy
się od nowa żyć. Zaczynamy nowy
etap. Powoli pokonujemy chorobę
alkoholową.
W domu wprowadzam zmiany,
małymi krokami, ale pewnie. Stawiam temu szaleństwu granice,
ale rozmawiam uprzejmie. Przestaję krzyczeć na męża, zaczynam
żyć własnym życiem – dniem dzisiejszym. Nie pozwalam sobą manipulować. Zmieniam negatywne
nastawienie do ludzi i siebie. Znajduję czas na przeczytanie książki
i oglądnięcie filmu. Odzyskuję poczucie wartości. Mam świadomość,
że pokora nie ma nic wspólnego
z upokorzeniem.
Od tych wydarzeń minęło już kilka lat. Dziewczynki dorosły. Z per-

spektywy czasu widzę, jak bardzo
zmieniła się cała rodzina. Był to
czas bardzo trudny, trzeba było
stanąć w prawdzie o drugim człowieku, ale również o sobie. Owoce
zbieramy do dziś. Trwamy w trzeźwości wraz z mężem. Wspólnie
spędzamy czas, pracujemy, rozwiązujemy problemy, tworzymy
rodzinę. Często w domu słychać
śmiech - jakże miły dla uszu. Jest to
możliwe dzięki wzajemnemu wybaczeniu. Czasem jeszcze pojawia
się znajomy strach o dziś, o jutro,
lecz w ogóle się nim nie przejmuję. Nauczyłam się go przezwyciężać
i iść do przodu z nadzieją i ufnością
w Bogu.
Współuzależniona
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Fotoleracja

ze spotkania
duszpasterzy trzeźwości
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Recenzja

książki

Melody Beattie

„Koniec
współuzależnienia”
Chciałam dowiedzieć się czegoś
o współuzależnieniu, bo o uzależnieniach mówi się dużo, a o tym
problemie znacznie mniej. Uzależniony nie żyje przecież na bezludnej wyspie, są z nim osoby, które
dotyka jego problem. Często boleśnie, a przecież mało jest wiedzy,
jak sobie z tym poradzić. Właśnie

o tym jest ta książka. Zachęcająca rekomendacja na okładce: „Ta
książka traktuje o twoim najważniejszym i prawdopodobnie najbardziej lekceważonym obowiązku,
a mianowicie o zajęciu się swoją
własną osobą, o tym, jak uniknąć
bólu i uzyskać kontrolę nad swoim
życiem”.
Postać autorki jest niebanalna.
To uleczona z nałogu, była narkomanka i alkoholiczka. Melody Beattie z problemami współuzależnienia zetknęła się osobiście, kiedy
w latach 80-tych w Minneapolis
organizowała grupy samopomocy
dla żon osób uzależnionych. Było
to zajęcie trudne i wyczerpujące.
Grupa była cierpiąca i narzekająca na swoje położenie. Autorka nie wiedziała wówczas, czego
potrzebowali współuzależnieni,
literatura przedmiotu była skromna. Pomagała im, ale nie do końca
rozumiała ich uczucia. Stało się
to dopiero kilka lat później, kiedy
jak mówi: „paru alkoholików tak
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„Ta książka traktuje
o twoim najważniejszym
i prawdopodobnie
najbardziej lekceważonym
obowiązku, a mianowicie
o zajęciu się swoją własną
osobą, o tym, jak uniknąć
bólu i uzyskać kontrolę
nad swoim życiem”.
wciągnęło mnie w swój pełen chaosu świat, że przestałam żyć swoim własnym życiem”. Nie mogąc
otrząsnąć się z negatywnych uczuć,
zrozumiała, że jest właśnie współuzależniona. W ten sposób dotarła
do niej prawda o tym zagadnieniu.
Jako „cholerna, durna współuzależ-
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niona”, zaczęła poszukiwać sposobów wyjścia z tej beznadziejnej
sytuacji. Znalazła w końcu to, czego szukała: ekspertów, literaturę,
grupę wsparcia stworzoną dla ludzi, którzy cierpią z powodu nałogów innych. Ta praca stała się
jej pasją. Tak m.in. powstała ta
książka. Na tyle uznana, ze była
na liście bestsellerów NYT. Pełny,
polski tytuł: „Koniec współuzależnienia. Jak przestać kontrolować
życie innych i zacząć troszczyć się
o siebie”.
Bardzo zachęcam do przeczytania, nie tylko tych, których bezpośrednio dotyczy problem, ale
każdego, kto chciałby lepiej rozumieć innych ludzi.
Agnieszka Trojanowska

Dar dla dziecka

i rodziców

Dziecięca Krucjata Niepokalanej jest odpowiedzią Kościoła na apel Matki Bożej w Fatimie. Maryja prosiła dzieci o modlitwę i ofiarę w intencji grzeszników. I właśnie te dwie
części prośby Matki Bożej są filarami DKN.
Dzieci będące członkami Krucjaty odmawiają
codziennie dziesiątek różańca św. i składają drobną ofiarę jako zadośćuczynienie Panu
Bogu za grzechy ludzi. Jest to zatem bezpośrednia realizacja przesłania fatimskiego; uczy
bowiem dzieci wrażliwości na słowa Matki
Bożej, która przecież wie najlepiej co służy
naszym dzieciom. Krucjata wspiera też dzieci
w przestrzeganiu skromności w zachowaniu
i ubiorze, a także we wstrzemięźliwości od alkoholu, nikotyny i wszelkich innych - szkodliwych dla ich ciała, psychiki i ducha substancji.
Dzisiejszy świat przeraża swoją niemoralno-
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ścią, obłudą i przewrotnością. DKN chroni
dzieci przed uleganiem
temu, co złego niesie
świat, a zarazem otwiera
na piękno, czystość, roztropność, umiarkowanie,
męstwo i w konsekwencji na miłość Bożą, bez
której człowiek usycha
i więdnie, a której trzeba uczyć się od najmłodszych lat. DKN łączy się
w swym zamyśle z KWC
/Krucjata
Wyzwolenia
Człowieka/; dzieci z DKN
wspomagają swą modlitwą i ofiarą członków
KWC w ich walce o wyzwolenie się z wszelkich
nałogów i zniewoleń.
Od kilku lat w ramach
apostolstwa
trzeźwości przy Sanktuarium
św. Michała Archanioła
i błog. ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym
formuje się dziecięca
wspólnota jako DKN.
Inicjatywa ta wyszła od

członków Stowarzyszenia Powściągliwości
i Pracy, którzy postanowili wyjść naprzeciw dzieciom przybywającym z rodzicami na spotkania. Obecnie we wspólnocie
DKN jest ponad sto dzieci. Opiekunki DKN:
Anna i Katarzyna ze Stowarzyszenia, w ścisłej współpracy z siostrami Michalitkami
starają się przekazywać dzieciom - poprzez
modlitwę, śpiew, zabawę, różne, scenicz-

19

ne programy - całe piękno
ich wspólnoty. Wspaniałym
przeżyciem tych dzieci był
ich czynny udział na stacjach Narodowego Kongresu Trzeźwości w Częstochowie i w Miejscu Piastowym.
Zachęcamy
dziecięce wspólnoty parafialne,
wszystkich ludzi dobrej
woli, aby szerzyli to dzieło, będące odpowiedzią na
wielkie wołanie Boga przez
Maryję o nawrócenie i pozostanie wiernym chrześcijańskiej tożsamości w naszych rodzinach, Ojczyźnie
i świecie.
Katarzyna Cmok.

W wydaniu sierpniowym pojawiły się błędy, za które
przepraszamy. Pozdajemy jeszcze raz aktualny Terminarz.

TERMINARZ

duszpasterstwa trzeźwości
Diecezji Rzeszowskiej
2018-2019
13.12.2018r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
spotkanie Diakoni
Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30

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

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 MB Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 18.01.2019r.
o godz. 18:00
(Rekolekcje trzeźwościowe
KWC przeznaczone są dla osób
współuzależnionych
i młodzieży od lat 15)

GRUDZIEŃ 2018
7-9.12.2018r. NIECHOBRZ
Rekolekcje
trzeźwościowe KWC,
Sanktuarium MB Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 7.12.2018r. o godz.
18:00
(Rekolekcje trzeźwościowe
KWC przeznaczone są dla osób
uzależnionych)
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MARZEC 2019
8-10.03.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje
trzeźwościowe KWC,
Sanktuarium MB Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 8.03.2019r.
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
30.03.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia

26.01.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia
LUTY 2019
8-10.02.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje
trzeźwościowe KWC, Sanktuarium
MB Nieustającej Pomocy
w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 9.02.2018r.
o godz. 18:00
(Rekolekcje trzeźwościowe
KWC przeznaczone są dla osób
uzależnionych)
7.02.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
spotkanie Diakoni
Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30
23.02.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża.
Dzień Skupienia

KWIECIEŃ 2019
5-7.04.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje
trzeźwościowe KWC,
Sanktuarium MB Nieustającej
Pomocy w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 5.04.2019r.
o godz. 18:00
(Rekolekcje trzeźwościowe
KWC przeznaczone są dla osób
uzależnionych)
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11.04.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
spotkanie Diakoni
Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30
27.04.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia

CZERWIEC 2019
13.06.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
spotkanie Diakoni
Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30
21-23.06.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje
trzeźwościowe KWC, Sanktuarium
MB Nieustającej Pomocy
w Niechobrzu,
Rozpoczęcie 21.06.2019r.
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 BM,
godz. 10:30

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
9.05.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
spotkanie Diakoni
Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, godz. 17:30
17-19.05.2019r. NIECHOBRZ
Rekolekcje członków
i kandydatów KWC.
25.05.2019r. RZESZÓW
Parafia św. Krzyża,
Dzień Skupienia
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Żyć miłością!

(fragment)

				

Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moja naukę,
a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego
i mieszkanie u niego uczynimy….
				
J14,23.27
W wieczór miłości już bez przypowieści
Rzekł Jezus uczniom: Ten, kto mnie miłuje
I wszystko co się w mej nauce mieści,
Ochotnym sercem chować usiłuje,
Ten i od Ojca umiłowan będzie –
Ojciec wraz z Synem u niego zagości
I już na ziemi odpoczywać będzie
W wiecznej miłości.

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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Więc żyć miłością – to posiadać Ciebie,
O Jezu, Ojca Słowo wiekuiste,
I w Twej miłości zgubić całą siebie
I wchłaniać Ducha płomienie ogniste,
Bo kiedy Ciebie, o Jezu, miłuję,
Wtedy i Ojciec cały mi się daje,
Trójca Najświętsza w mej duszy się staje
Więźniem miłości.
Więc żyć miłością jest to – Królu chwały –
Żyć Twoim życiem – wesele przeczyste!
Jak Ty ukryty żyjesz w hostii białej,
Tak ja się ukryć chcę z Tobą, o Chryste!
Dwom miłośnikom samotności trzeba –
Spojrzenie Twoje całą mą Radością,
W nim tu na ziemi mam już przedsionek nieba
Żyję miłością!
(…)
Ach żyć miłością – to dawać bez miary,
Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi,
I nic nie żąda za swoje ofiary,
Wiedząc, że miłość rachować nie lubi,
Lekko biec mogę, bo wszystko oddałam
Sercu Bożemu, co tryska słodkością.
Jeden skarb tylko sobie zatrzymałam –
Żyję miłością!
(…)
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
„Współsfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”
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