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...sprawia,
że ma się więcej sił i odwagi
na walkę o wolność swoją i bliźnich

Radujcie się w Panu,
a On spełni pragnienie twego serca
Ps 37,4
Odpocznij!
Drogi czytelniku, większa połowa wakacji za nami.
Czy znalazłeś czas, by odpocząć zarówno fizycznie
jak i psychicznie?
To niesamowicie ważne, by odpoczywać, zregenerować siły, naładować akumulatory.
Ojciec Leon Knabit w jednej ze swych książek pisał:
„Regularne rekolekcje i odpoczynek są jak regularne
sprzątanie. Kiedy się często sprząta, człowiek lepiej się
czuje w takim otoczeniu, a i sprzątanie przedświąteczne nie jest takie wielkie. Z całą pewnością chwile godziwego i mądrego relaksu pomogą w umniejszeniu stresu. Bo co to jest stres? To jest stan, który ogarnia, kiedy
staje się wobec zadań, którym się nie może podołać.”
Jeżeli nadal zaniedbujesz odpoczynek, ciągle pędzisz to już teraz otwórz kalendarz i pomyśl, gdzie
dziś – w którym momencie dnia – znajdziesz 15 może
30 minut, by odpocząć. Pomyśl, czy w tym tygodniu
/ miesiącu nie udałoby się wygospodarować nawet
dwóch dni, może jednego, a może więcej.
Radosnego odpoczywania
Redakcja
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Jak to się zaczęło?
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Mój hazard zaczął się jak
mianem 17 lub 18 lat. To były
takie początki, mieliśmy na
osiedlu bar, gdzie stały maszyny
i tam chodziliśmy wieczorami
i siedząc tam, wrzucaliśmy przysłowiowe 5 zł dla zabicia nudy.
Na samym początku myślałem,
że to jest głupota, idiotyzm, bo
i tak się nie wygra. Któregoś
dnia z chęci spróbowania też
wrzuciłem 5 zł w ten automat.
Ja te 5 zł przegrałem, ale nie
zniechęciło mnie, to ale zaciekawiło. Później przełomowy moment to przegranie pierwszej
całej wypłaty. Pracowałem na
wakacjach i dostałem pierwsza
wypłatę, nie pamiętam kwoty,
ale dla mnie wtedy to były duże
pieniądze. Chciałem tylko część
przeznaczyć na gry, ale nie całość. Jednakże przegrałem całą

H azar d –

Hazard w oparciu o zasoby
internetowe można zdefiniować jako gry pieniężne, w których wygrana zależy od przypadku, jest losowo wybrana.
Dziś rozmawiam z niesamowitym człowiekiem i jego żoną,
którzy opowiedzą nam na swoim przykładzie jak niebezpieczne może być wejście w świat
karcianych i maszynowych gier.
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puszczany na terapiach. Ostatnia
scena uważam, że wyjaśnia o co chodzi. Mężczyzna siedzi u psychologa
i ten się pyta jakie emocje w skali
1–100 towarzyszyły podczas gry, od
razu mówi, że 100, a drugie pytanie,
jakie emocje bez gry towarzyszą mu
na co dzień, a on opowiada, że 40.
Psycholog pyta, czy mu to wystarcza, a on odpowiada ze musi. I jest
coś w tym. To trochę jak wygrana na
loterii: euforia, ale i duża frustracja.
Od bycia bożyszcze do nieudacznika. Skrajne emocje.

wypłatę. Wtedy siedział z nami mężczyzna pracujący niedaleko, który
też grał. Dał mi wtedy jeszcze 5 zł.
Za pożyczone pieniądze odbiłem
całą wypłatę. To było pierwsze wciągniecie w świat hazardu.

Co pociąga? Szybka wygrana? Emocje?
Pieniądze?

Wtedy chciałem uzyskać więcej
pieniędzy, była też zazdrość, bo
zadawałem się ze starszymi od siebie którzy mieli samochody, lepsze
telefony i chciałem wzbogacić się
szybko. A teraz myślę, że to nie było
na zasadzie zdobycia większych
pieniędzy, bo wywodzę się z domu,
gdzie nie brakowało mi niczego. Ja
zawsze miałem grupę znajomych,
z którymi chciałem się zadawać
za wszelką cenę. Do tego hazardu
skłoniło mnie to, że podczas grania jest się w centrum uwagi. Jak
się wygrywa to wszyscy schodzą
się i mówią: „Wow, wygrałeś” a jak
się przegrywa, duże pieniądze, to
wszyscy myślą o tobie. Jest też wiele
innych czynników, jak brak wywalania z siebie emocji na zewnątrz, nie
mówienie o tych emocjach.

Jak długo grałeś?
Licząc od tego pierwszego razu,
to jakieś 10, 11 lat.

Kiedy przyszła świadomość, że coś jest nie tak?
Tak naprawdę taka pełna świadomość przyszła 4 lata temu. Że jest
jakiś problem zorientowałem się jak
wziąłem drugi kredyt, jakieś 7–8 lat
temu, kiedy przegrywałem pieniądze służbowe, kiedy przegrywałem
pieniądze z wypłaty.

Czy rodzina wiedziała? Jakoś reagowali?
Pierwszy raz, kiedy był temat hazardu w mojej rodzinie, jakieś 7–8
lat temu, przyszedł mój znajomy, rodzice zapytali, gdzie moja wypłata,
kumpel coś opowiedział o maszynach, ale wszystko było ukrywane.
Jak grałem to miałem dwie twarze.
Pierwsza to była jak przychodziłem

Jakie emocje towarzyszą, kiedy grasz?
Na pewno jest podekscytowanie, zdenerwowanie, radość. Najważniejsze są skraje emocje. Jest
taki fajny film, który mogę polecić
każdemu: „Hazardzista”. Często jest
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do domu: świat jest piękny, rewelacja,
wszystko się układa – a druga twarz: jakby coś nie grało. Jak teraz o tym myślę to
najgorsze było to, że ja się nie mogłem
podzielić, ani radością, ani smutkiem, że
jak wygrałem nie mogłem przyjść do żony
i powiedzieć: hurra wygrałem.

Co było przełomem, momentem przebudzenia?
Ja miałem takie dwa, główne przebudzenie było 4 lata temu. Dwa razy
wszystko się wydało: kredyty, wszystko
jawne przed najbliższymi. Pierwszy taki
moment, gdy uciekłem z domu, kiedy
chciałem sobie odebrać życie i miałem
próbę samobójcza i kiedy przyjechali do
mnie do Poznania, a drugi moment przełomowy, gdy stałem przed terapia na Kochanowskiego i wiedziałem ze mam dwie
drogi, albo pójdę na terapię zamknięta
albo pójdę skoczę pod jakiś pociąg lub
autobus żeby się zabić.

Czy w tym wszystkim pomogła ci wiara, Bóg?
Nigdy nie mówiłem, że jestem niewierzący. Wierzyłem, ale nie wiedziałem do
końca w co, kościół to było dla mnie miejsce dla starszych pań. Wiara mi pomogła
po tym katharsis. To pod względem mojego uzależnienia ważna sprawa.

Jak wygląda terapia zamknięta?
Terapia zamknięta to są wczasy. Ja poszedłem na terapię zamkniętą, która trwa
6 tygodni. Wygląda to tak, że zapisujesz
się na terapię i czekasz na decyzje. Później przychodzisz, zabierany jest telefon,
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Jak teraz wygląda walka?

sprawdzają czy nie wnosisz w jakiejś
postaci alkoholu, wchodzisz na ośrodek i jesteś zakwaterowany do pokoju – ja byłem w 3 osobowym. Dla
mnie to były wczasy, rano wstaje się
o 6:30 7:15 jest to rozgrzewka, potem
śniadanie, pół godziny czasu wolnego, później zajęcia, terapia grupowa.
Wykłady o tym, co to jest głód, co to
ciąg, jak sobie z nim radzić, trwają 3
godziny. Później obiad i znów zajęcia i czasem są terapie indywidualne
z terapeutami, ale nie codziennie. Po
18:00 kolacja i wtedy apel (stan samopoczucia) i po 20:00 jest czas wolny.

Teraz to nie ma walki, nauczyłem
się takiego normalnego zdrowego
życia. Mam w głowie strachy, obawy
czy ja wrócę, czy nie wrócę. Unikam trzymania przy sobie gotówki,
kart kredytowych. Nie gram w karty
w ogóle jakiś 5 lat, bo się tego obawiam. Graliśmy kiedyś ze znajomymi w monopol i od razu mi zaświtało nie sama gra, tyko idea płacenia
za coś. Jak mi w głowie coś zaświta,
jest od razu refleksja: hola co ty robisz?!

Czy twoja żona pomogła ci w wychodzeniu
z tego nałogu?

Czy wychodzenie z nałogu, było dla ciebie
trudne?

Jakby nie żona i moi rodzice nie
byłoby mnie tu i nie rozmawiałbym
teraz z tobą. Dużo im zawdzięczam.

Było mi bardzo trudno ze względu na to, że nie jest trudno nie grać,
kiedy jest dobrze. Trudniej jest nie
grać, kiedy jest kryzys, a momenty
kryzysu zawsze przychodzą. Moje
momenty kryzysowe to dla mnie
sytuacje stresowe w życiu, kiedy nie
potrafię sobie z nim radzić. Ja sobie
przez te lata grania w głowie ułożyłem, że najbezpieczniejszym dla
mnie miejscem i rzeczą, którą mogę
zrobić to jest gra. Jak było coś nie
tak, to ja uciekałem w grę, jak coś
dobrego – uciekałem w grę. Jakakolwiek emocje, ja szedłem grać i tu
jest mój największy problem, by te
emocje wywalić na zewnątrz, a nie
pójść tam, gdzie jestem nauczony.

Czy wiedziałaś od początku relacji, że twój
chłopak jest hazardzistą?
Nie, bo on jest handlowcem
i świetnie się ukrywał, a to, że jest
hazardzistą wydało się około półtora roku przed ślubem. Nigdy tego
nie zapomnę. Była taka sytuacja,
że długi czas nie odbierał telefonu,
nikt z firmy nie wiedział, gdzie jest,
zwołałam więc znajomych, a oni
wiedzieli, że mój chłopak lubił pogrywać w maszyny i że trzeba objechać takie miejsca. Zbiegiem okoliczności dowiedziałam się, że jest
w Poznaniu. Wtedy też znalazłam
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Czy chciałbyś coś dodać?

dokumenty z banku i okazało się, że
jest hazardzistą. Jak go przywieźliśmy z tego Poznania, zaczęło się odbudowywanie wszystkiego na nowo.
Po długich rozmowach stwierdziłam,
że każdy jest na coś chory, a ja znam
już tę chorobę. Miłość – tak, ale nie
była taka bezgraniczna. Za drugim
razem, gdy znów wszystko się wydało, to było 3 miesiące przed naszym
ślubem. Wtedy poszłam na terapię
współuzależnień i pierwsze co usłyszałam to: uciekaj, to nie ma sensu.

Uważam, że teraz, patrząc z perspektywy, ten hazard dał mi dużo
dobrego. Gdyby nie on, nie poznałbym tylu dobrych ludzi, których
spotkałem na mitingach, nie poznałbym samego siebie, że jestem zadufany w sobie, nie zbliżyłbym się do
Boga, tak jak się zbliżyłem. Wyszło
z tego dużo dobrego. Nie mówię, że
hazard jest wspaniały, ale z perspektywy widzę jak dużo zmienił. Dojście do tego wszystkiego, a przede
wszystkim do tego, żeby przestać
grać i zacząć zmieniać swoje życie
zajęło mi sporo czasu, dwa razy musiałem „sięgnąć dna”. I bardzo dużo
osób usłyszało, że 10% osób wychodzi z uzależnienia i każdy chce być
w tych 10 procentach. Ważne jest
dojście do tego, że ja sam sobie nie
dam rady w życiu, żeby znaleźć ta
Siłę Wyższa, a dla mnie nią jest Bóg.

Co ci dała terapia dla współuzależnionych?
To była możliwość wygadania
się. Nakierowano mnie na poprawę relacji z teściową. Dla mnie to
było opowiadanie o wszystkim, co
się dzieje u mnie w życiu. Terapia
była mi potrzebna na początku, by
dowiedzieć się, że rodzina powinna
być pomocą, która powinna robić
jak najmniej. Mam pomagać nie pomagając i dać czas czasowi.

Rozmowę przeprowadziła
Anna Warchoł
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Hazard
z otoczenia hazardzisty. Część IV
„Zadłużenie i niewypłacalność. Problemy osoby uzależnionej” napisał
Roman Pomianowski – psycholog,
terapeuta i pedagog, pomagający osobom zadłużonym, realizator
programu wsparcia zadłużonych
w Poznaniu. Są tam informacje, jak
wyjść z zadłużenia i poprawić swoją
trudną sytuację finansową.
Autorem części V jest światowej
sławy specjalista w zakresie badań
nad hazardem Alex Blaszczyński
(profesor psychologii o polskich
korzeniach). Pisze o ważnym zagadnieniu współpracy pomiędzy
dostawcami gier hazardowych, instytucjami rządowymi i placówkami
badawczymi. Umacnia on ideę tzw.
odpowiedzialnego hazardu. Należy
pamiętać, że profilaktyka, wczesna
diagnoza, pomoc uzależnionym to
ważny obowiązek instytucji, które
są dostawcami gier hazardowych.
Do książki dołączony jest aneks
zawierający materiały do wykorzystania w praktycznej pracy terapeutycznej z uzależnionymi od hazardu.
Nie każdy zdaje sobie sprawę
z tego, że osoby uzależnione, często postrzegane jako zadowolone
i towarzyskie, są samotne i nie-

Książka, którą chcę przedstawić,
powstała z potrzeby zebrania i uporządkowania wiedzy na temat hazardu i problemów z nim związanych.
W celu dostarczenia terapeutom
wiedzy potrzebnej do diagnozowania i leczenia hazardu – Bohdan
T. Woronowicz (red. merytoryczny książki) zaprosił do współpracy
specjalistów z Polski i zza granicy.
Sam jest autorem części I „Hazard
– czym jest i co należy o nim wiedzieć”. Szczególnie ciekawe są fragmenty dotyczące hazardu internetowego i wideo loterii oraz sylwetki
znanych hazardzistów.
Część II napisała Anita Pińdiur
– polska psycholog praktykująca
w USA, specjalistka w leczenia hazardu. W rozdziale 8 zatytułowanym
„Siła Wyższa, Bóg, uważność” czytamy: „Od zarania dziejów istotne jest
dla ludzi przekonanie o istnieniu
czegoś większego od nich samych.
Gdy odczuwa się silny ból i cierpienie, łatwo można nabrać przekonania, że nie ma Boga. Jednak potrzeba
istnienia czegoś, czemu można zaufać (…), nie przestaje być ważna.”
W części III natomiast jest wiele przydatnych informacji praktycznych i wskazówek dla osób
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szczęśliwe. Do tego stopnia, że jak
czytamy w książce „Hazard. Historia, zagrożenia i drogi wyjścia” – ok.
60% patologicznych hazardzistów
rozważa samobójstwo, a 20 – 30%
podejmuje próby samobójcze.
Polecam do przeczytania nie tylko osobom zawodowo zajmującym

się pomaganiem, ale każdemu, kto
cierpi z powodu patologicznego hazardu, uzależnionemu bądź współuzależnionemu. Książkę wydało wydawnictwo Media Rodzina. Można ją
kupić w księgarniach internetowych.
Agnieszka Trojanowska
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XV

Ogólnopolska Modlitwa
o Trzeźwość Narodu

w

Miejscu Piastowym

Podobnie jak rok temu i w tym
roku, w ostatni poniedziałek lipca
udaliśmy się do Miejsca Piastowego na XV Ogólnopolską Modlitwę
o Trzeźwość Narodu. Na placu
przed Sanktuarium przy ołtarzu
polowym zgromadzonych było już
wiele grup pielgrzymkowych z całej Polski. Mszę Świętą poprzedziła
część artystyczna.
W krótkiej pantomimie przedstawiony został problem uzależnienia
– zniewolenia człowieka i rozwiązanie – ratunek, droga wyjścia, to
co może pomóc i uzdrowić, nadać
na nowo sens naszemu życiu czyli
relacja z Panem Bogiem, z Bogiem
Stwórcą – bo tylko on może zaspokoić pragnienia ludzkiego serca.
Wsparcie i miłość drugiego człowieka, rodziny, najbliższych jest
również pomocą, gdyż Pan Bóg posyła do nas dobrych ludzi i nimi się
posługuje, udzielając potrzebnych
łask. Pan Bóg oczekuje od nas tylko
jednego byśmy mu zaufali, uwierzyli
w Jego dobroć, w to, że stworzył nas
z miłości i ma dla nas plan.
O godzinie 18.30 rozpoczęła się
Uroczysta Eucharystia pod przewod-

nictwem ks. Arcybiskupa Adama Szala. Homilię wygłosił ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, w której zwrócił
uwagę na to, że my wszyscy odpowiedzialni jesteśmy za wzrastanie
Królestwa Bożego już tu na ziemi.
Jesteśmy wezwani do budowania
królestwa dobra, miłości, sprawiedliwości i prawdy. Aby to było możliwe
winniśmy otworzyć się na Chrystusa
i złączyć z Nim nasze życie.
Ksiądz Biskup wezwał do „bezkrwawej walki” o godność i wolność człowieka.
W sytuacji tak wielkiego zniewolenia
naszego narodu, zwłaszcza pijaństwem,
w sytuacji, kiedy alkohol stał się złotym
cielcem, któremu tak wielu naszych
rodaków oddaje cześć, musimy na nowo
rozpalić w sobie charyzmat apostolstwa
trzeźwości. Jest to charyzmat oparty
na miłości Boga i bliźnich, na walce
o prawdziwą wolność człowieka, o jego
godność i życie wieczne. – cyt.
Podkreślił, że przed nami sierpień – miesiąc trzeźwości, w którym możemy złożyć dobrowolny
dar w intencji drugiego człowieka,
zniewolonego, uwikłanego w róż-
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ne nałogi, który już sam nie może
sobie pomóc.
To także czas wspaniałego świadectwa,
że alkohol nie jest wcale potrzebny do
życia. On nie zapewnia ani szczęścia, ani
prawdziwej przyjaźni, ani nie daje radości
i nie spełnia ludzkich pragnień i marzeń.
(...)
Jestem głęboko przekonany, że właśnie
dobrowolna abstynencja czyni wrażliwym
serce człowieka na dramat bliźnich
pogrążonych w nałogach. To ona sprawia,
że ma się więcej sił i odwagi na walkę
o wolność swoją i bliźnich.
Link do całego kazania ks. Biskupa:
http://www.kongrestrzezwosci.pl/
inne-wydarzenia/musimy-na-nowo-rozpalic-charyzmat-apostolstwa-trzezwosci-155.html – zachęcamy do
przeczytania.
Dziękujemy Panu Bogu za ten
czas wspólnie spędzony na modlitwie w tak ważnej dla nas wszystkich
intencji o trzeźwość narodu i jednocześnie dla wszystkich naszych najbliższych uwikłanych w różne uzależnienia. Dziękujemy za spotkanie,
rozmowę, za to, że możemy tworzyć wspólnotę i w niej dzielić się
dobrym słowem i uśmiechem. Bogu
niech będą dzięki za każdego spotkanego człowieka, który pomaga
nam i któremu my możemy pomóc.
Anna Buczek
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A lk oh ol izm w P R L

W 2019 roku mija 30 lat
od formalnego końca Polskiej
Republiki Ludowej. Państwa,
które powstało po zakończeniu drugiej wojny światowej,
gdy po konferencjach w Jałcie
i Poczdamie znaleźliśmy się
w zasięgu wpływów Związku Sowieckiego. Państwo to
jak wszystkie w obozie socjalistycznym, od momentu
powstania borykało się z różnorakimi problemami: gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi. Jednym z bardzo
ważnych problemów społecznych, istniejącym przez cały
okres PRL–u i nadal stanowiącym duże wyzwanie dla służb
państwowych jak i organizacji
pozarządowych, był alkoholizm. Wokół przyczyn spożycia i nadużywania alkoholu
w latach powojennych, narosło wiele mitów. Często temat
ten z dzisiejszej perspektywy,
w mediach, opracowaniach dotyczących życia codziennego
w tamtym czasie, traktowany
jest w sposób anegdotyczny,
a warto przyjrzeć się przyczynom tego zjawiska bliżej.
Historycy zajmujący się tą
tematyką często wskazują na
wpływ jaki na wzrost spożycia

alkoholu, miała wojna i przejście przez terytorium naszego
kraju Armii Czerwonej. Armii,
której żołnierze począwszy od
szeregowych, a skończywszy
na generalicji praktycznie cały
czas byli pijani. Te wzorce picia
wódki szklankami przenoszone
były na grunt polski, do wojska, organów bezpieczeństwa,
komitetów partyjnych. Bardzo
duży wpływ na zmiany w sposobie i ilościach spożywanego
alkoholu miało zjawisko awansu społecznego i powojennych
migracji ludności wiejskiej do
miast. Młodzi ludzie odizolowani od dotychczasowej małej
wspólnoty, w której funkcjonowali trafiali do dużego miasta,
często na tak zwane wielkie
budowy socjalizmu. Gdzie ich
życie zmieniało się diametralnie, oderwani od korzeni,
anonimowi, bez autorytetu
Kościoła, który na wsi, w małej
społeczności był o wiele większy. W miejscu, gdzie po pracy,
praktycznie nie było sposobów
na zorganizowanie sobie czasu
wolnego, tak więc powoli tworzył się wzorzec picia najpierw
w czasie wolnym, później
przenoszony do zakładów pracy. W efekcie wzrastała liczba
c.d. na str. 19
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TERMINARZ DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI
DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 2019-2020
WZRESIEŃ 2019
13-15.09.2019r.
CZARNA SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla Diakonii KWC,
rozpoczęcie 13.09 godz. 18:00,
prowadzący: ks. Grzegorz Kot
28.09.2019r. DOBRZECHÓW
Dzień Trzeźwości i Radości,
parafia św. Stanisława B.M.,
godz. 10:30

26.10.2019r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00

PAŹDZIERNIK 2019

LISTOPAD 2019

2.10.2019 RZESZÓW
Konferencja „W sieci uzależnień
behawioralnych”

15-17.11.2019r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla
współuzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin
Diecezji Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 15.11. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Grzegorz Kot

18-20.10.2019r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin
Diecezji Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 18.10. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Dariusz Mikrut

23.11.2019r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00
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GRUDZIEŃ 2019

LUTY 2020

6-8.12.2019r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji
Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 6.08. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Marcin Duplaga

14-16.02.2020r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji
Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 14.02. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Dariusz Mikrut

14.12.2019r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00

22.02.2020r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00

STYCZEŃ 2020

MARZEC 2020

17-19.01.2020r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla
współuzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji
Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 17.01. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Grzegorz Kot

13-15.03.2020r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla
współuzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji
Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 13.03. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Grzegorz Kot

25.01.2020r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00

28.03.2020r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00
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KWIECIEŃ 2020
17-19.04.2020r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji
Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 17.04. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Marcin Duplaga

15-17.05.2020r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla Diakonii KWC,
rozpoczęcie 15.05. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Grzegorz Kot
30.05.2020r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00

25.04.2020r. RZESZÓW
Dzień Skupienia,
Parafia św. Jadwigi Królowej przy
ul Rejtana (Kościół Akademicki),
godz.: 12:00

CZERWIEC 2020
19-21.06.2020r. CZARNA
SĘDZISZOWSKA
Rekolekcje dla uzależnionych,
Dom Rekolekcyjny Rodzin Diecezji
Rzeszowskiej „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej,
rozpoczęcie 19.06. godz. 18:00,
prowadzący: ks. Dariusz Mikrut

MAJ 2020
1.05.2020r. NIECHOBRZ
XXXIV Pielgrzymka Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka
do Sanktuarium Matki Bożej
w Niechobrzu,
godz. 11:00
oraz IV Rzeszowski Bieg
Trzeźwości im. ks. Franciszka
Blachnickiego do Sanktuarium
Matki Bożej w Niechobrzu
www.biegtrzezwoscirzeszow.pl
Goście specjalni: ks Biskup
Tadeusz Bronakowski,
Jacek Pulikowski

27.06.2020r. DOBRZECHÓW
Dzień Trzeźwości i Radości,
parafia św. Stanisława B.M.,
godz. 10:30

Zapisy na rekolekcje prowadzą Krystyna i Stanisław Drzał 17 863 59 63
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Założyciel
Krucjaty
ks. Franciszek Blachnicki
wierzył, że dobrowolna abstynencja, dobrowolny dar z siebie
może wyzwolić naród
Polski z nałogu alkoholizmu,
mówił: przez abstynencie niektórych do trzeźwości wielu.
Główną patronką KWC jest
Niepokalana Matka Kościoła.
Członkowie KWC zapatrzeni
w Maryję i Jej życie pragną
na Jej wzór bezinteresownie oddawać swoje
życie przez bezinteresowną
miłość. Maryja jest wzorem
pełnego wyzwolenia.
Drugim patronem KWC jest
św. Stanisław Biskup i męczennik. To patron ładu społecznego. KWC została powołana w 900 rocznicę jego
śmierci. Św. Stanisław jest
wzorem odwagi w dawaniu
świadectwa wiary. Za prawdę
nie wahał się oddać życia.
Kolejnym patronem tego dzieła
jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Święty ten dał przykład
bezinteresownej miłości,
która potrafi oddać życie
za swoich braci.
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Stanica Krucjaty
Wyzwolenia
Człowieka
w Rzeszowie:
W każdy
2 czwartek miesiąca,
od października do
czerwca w kościele
św. Jadwigi Królowej
przy ul. Rejtana
(Kościół Akademicki)
w Rzeszowie
spotkanie
formacyjne Diakonii
KWC dorosłych
po Eucharystii
o godzinie 18:00
W każdy
3 czwartek miesiąca,
od października do
czerwca w kościele
św. Jadwigi Królowej
przy ul Rejtana
(Kościół Akademicki)
w Rzeszowie
spotkanie
formacyjne Diakonii
KWC dla młodzieży
po Eucharystii
o godzinie 18:00

c.d. ze str. 14

wypadków w czasie pracy, których
przyczyną był alkohol.
Spożycie alkoholu wzrastało
sukcesywnie przez cały okres Polski Ludowej. Statystyki, które są
mocno niedoskonałe, ponieważ nie
uwzględniają czegoś, co nazywano
prywatnym gorzelnictwem lub po
prostu bimbrownictwem, wykazują
wzrost spożycia czystego alkoholu, z poziomu 4 l. w latach 50–tych
do 8 a nawet 10 l. w końcu lat 80–
tych. Wzrost ten spowodowany był
między innymi obniżeniem inicjacji
alkoholowej. Z 17–18 lat w okresie
tuż powojennym, do 15, a nawet 13
lat, w latach 80–tych. Spożycie alkoholu wzrastało także wśród kobiet.
Zjawisko to można by określić jako
ujemy efekty procesu emancypacji
i zachodzących zmian, w tradycyjnie
pojmowanych rolach społecznych
kobiet. Na wzrost spożycia alkoholu
w dobie PRL–u z pewnością wpływała też jego dostępność. Gdy w roku
1978 w Finlandii jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadał na prawie
30 tys. mieszkańców, w Polsce jeden
sklep, w którym można było kupić
alkohol, wypadał na nieco ponad
600 osób.
W latach 80–tych w dobie największych problemów gospodarczych, nawet alkohol zaczął być
reglamentowany. Efektem tego

wcale nie było zmniejszenie spożycia. Osoby uzależnione sięgały po
różnorakie środki chemiczne, które
w swoim składzie zawierały alkohol.
Ilustracją tego zjawiska może być
scena z filmu „Miś”. Kiedy to klient
w kiosku Ruchu ochrypłym głosem
prosi o wodę brzozową, po czym
od razu ją wypija. Było to zjawisko
na tyle duże, że władze państwowe
w końcu zaczęły zauważać problem
jakim było regularne upijanie się
kilku milionów obywateli. W październiku 1982 r. rozporządzeniem
Rady Ministrów ograniczono liczbę
punktów, w których można było
kupić alkohol. Z ponad 40 tys. do
niecałych 20 tys. Wprowadzono też
zakaz sprzedaży wysokoprocentowych alkoholi przed godziną 13:00.
Kroki te były najzupełniej niewystarczające a ich rezultaty praktycznie niezauważalne, ponieważ
to właśnie na drugą połowę lat 80–
tych przypada największy rozwój
domowej produkcji alkoholu.
Wzrost spożycia alkoholu, został zahamowany na przełomie lat
80. i 90. XX wieku i z pewnością
jednym z czynników, które miały
na to wpływ, były przemiany zachodzące w kraju i nadzieja na lepsze
jutro w większości społeczeństwa.
Michał Piotrowski

19

20

27 Spotkania Trzeźwościowe
w Licheniu 2019

W dniach 26–28 lipca w Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu już po raz 27 odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe.
Hasło tegorocznych spotkań brzmiało
„Znów nabierzesz sił”.
Spotkania Trzeźwościowe odbywają
się w licheńskim Sanktuarium co roku
w ostatni weekend lipca i gromadzą
członków wspólnot trzeźwościowych
z całej Polski, którzy przybywają do
Lichenia by jednoczyć się w modlitwie
i dzielić się świadectwami życia w trzeźwości i wstrzemięźliwości.
W wydarzeniu tym udział wzięła również 18 osobowa grupa członków wspólnoty AA i ALANON z Głogowa Młp.
Pierwszy dzień spotkań wypełniły
msza święta oraz mitingi trwające całą
noc. W drugim dniu uczestnicy wzięli
udział w drodze krzyżowej prowadzonej
przez księdza Jacka, a na każdej ze stacji
składane były świadectwa osób wyzwolonych z nałogu. W dniu tym odbyła się
również msza święta w intencji zmarłych
członków wspólnot trzeźwościowych,
prelekcje tematyczne, mitingi dla uzależnionych i współuzależnionych (również w języku rosyjskim i ukraińskim),
a wieczorem uroczysta msza święta za
trzeźwość.
Uczestnicy spotkań mogli skorzystać
z sakramentu pokuty, a także wziąć
udział w indywidualnych spotkaniach
z psychologami, terapeutami uzależ-
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nień, wolontariuszami czy
doradcami rodzinnymi.
Należy podkreślić, że
w Ogólnopolskich Spotkaniach
Trzeźwościowych
w Licheniu biorą udział nie
tylko osoby uzależnione od
alkoholu czy ich bliscy, ale
również ludzie, którzy toczą
walkę z innymi uzależnieniami. Anonimowi alkoholicy,
narkomani, palacze, hazardziści, erotomani, osoby uzależnione od obżarstwa, ich
krewni i przyjaciele. Te osoby co roku przyjeżdżają do
Lichenia, składają świadectwa
pokonania nałogu oraz wspierają się i motywują do walki.
Pośród tych ludzi znajdują się
również tysiące innych, które
dopiero szukają motywacji,
chcą na własne oczy przekonać się, że życie wolne od nałogu jest możliwe.
Jak
podkreślają
sami
uczestnicy Ogólnopolskich
Spotkań Trzeźwościowych,
udział w tym wydarzeniu jest
dla nich magią, która sprawia, że niecierpliwie liczą dni
do kolejnego spotkania w następnym roku.
Agnieszka Bieniek
Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Znów nabierzesz sił...
Licheń 2019 – byłem a hasło
spotkań trzeźwościowych brzmiało „ZNÓW NABIERZESZ SIŁ” – i nie
wiem czy nabrałem??
Wiem za to że mam jeszcze
dużo do odrobienia z lekcji mojej
trzeźwości. Taki AA jak ja postanowił zmierzyć się po raz pierwszy
z mitingiem dla DDA .Czułem się
jak wśród swoich. Śmiałem, ufa-

łem, chodziłem boso, mówiłem do
gwiazd, kupię sobie małego misia
pluszowego, mogę być odważny,
wzruszony, odwiedzać miejsca
gdzie małe i duże dzieci przychodzą się bawić. ,,Nigdy nie jest za
późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo” Dziękuję Matce Bożej
Licheńskiej.
Wojtek

Fotoleracja

z 27 Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwościowego w Licheniu
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Świadectwo z Lichenia

W

2002 roku, gdy byłam
jeszcze dzieckiem po raz
pierwszy wraz z mamą
wybrałam się na pielgrzymkę do
Sanktuarium Matki Najświętszej
w Licheniu. Wtedy mój tato był
zniewolony przez chorobę alkoholową, a dla nas wszystkich był to
trudny czas w życiu, naznaczony
cierpieniem i ciągłym lękiem o to,
co tu i teraz, i o przyszłość. Modliłam się wówczas prostym językiem
dziecka o zdrowie dla Taty, by przestał pić, zerwał z nałogiem, aby
w naszej rodzinie panowała miłość
i spokój.
oja modlitwa została
bardzo szybko wysłuchana, ponieważ
w niespełna 4 dni Tato po raz pierwszy udał się na leczenie do Ośrodka
Terapii Uzależnień, tam też podczas mittingów grup AA poznał
wielu wspaniałych ludzi, których
słowa i świadectwa pomogły mu
w drodze do trzeźwości. I tak też
zaczęła się Nowa Droga Życia w naszej rodzinie – 01 lipca bieżącego
roku minęło 17 lat trzeźwego życia

M

mojego taty z czego jestem bardzo
dumna, za co serca dziękuję Bogu,
rodzinie i wszystkim przyjaciołom,
którzy przyczynili się do zdrowienia mojego taty. Pierwszą rocznicę
trzeźwości spędziliśmy już całą rodziną w Licheniu. Te wszystkie lata,
były czasem ogromnej pracy nad
samym sobą, nad własnymi słabościami i ograniczeniami, nad budowaniem właściwej relacji rodzinnej
i duchowej z Bogiem i jest to ciągła
praca, której owoce umacniają nasze życie.
ziękuję Ci Tato za te 17 najpiękniejszych trzeźwych
lat, za nowe życie oraz miłość i wsparcie na co dzień. Dziękuję, że do końca tak dzielnie walczyłeś o życie mojej kochanej babci.
W świadectwie swoim dziękuję
również śp. dziadziowi Edmundowi, że dał mi najlepszego Tatę oraz
za wstawiennictwo tych, którzy
odeszli już na „wieczny mitting”.
Za wszystko Chwała Panu
Pogody Ducha na każdy dzień

D

Beata
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Bł.Władysław

Findysz

pierwszy wyniesiony na ołtarze
męczennik Komunizmu z terenu
Polski
Władysław Findysz, urodził się
13 grudnia 1907 r. w Krościenku Niżnym
koło Krosna, w wielodzietnej rodzinie
chłopskiej. Po egzaminie maturalnym
w 1927 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, podejmując studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia
kapłańskie otrzymał w katedrze przemyskiej 19 czerwca 1932 r. z rąk ks. bp.
Anatola Nowaka.
Posługę duszpasterską rozpoczął
1 sierpnia 1932 r. jako wikariusz w parafii
pw. Św. Barbary w Borysławiu, następnie
sprawował posługę kapłańską w Drohobyczu, Strzyżowie, Jaśle. W pracy duszpasterskiej wykazywał się aktywnością na
polu patriotycznym, włączając się w działalność ruchu oporu. Posługiwał jako kapelan żołnierzy podziemia. 8 lipca 1941
r. otrzymał nominację na administratora
parafii w Nowym Żmigrodzie, gdzie od
13 sierpnia 1942 r. był proboszczem. Ten
etap życia ks. Findysza przypadł na dwa
bardzo burzliwe okresy w najnowszej
historii Polski, a mianowicie czasy okupacji hitlerowskiej oraz rządów komuni-
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Wszechmogący Boże, który
sługę swego błogosławionego

Władysława obdarzyłeś
łaską kapłaństwa i umocniłeś

Duchem Świętym do
świadczenia o Tobie,
aż do ofiary z życia, przez
jego wstawiennictwo
wysłuchaj mojej prośby…
i udziel mi łaski, abym tak jak
on wypełnił w swoim życiu

Twoją wolę do końca.
Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.

stycznych. Podczas okupacji niósł
pomoc potrzebującym, zrozpaczonych podnosił na duchu, a zdemoralizowanych surowo upominał.
Swoją troską starał się objąć wszystkich parafian, nawet tych, którzy
czasowo znaleźli się poza Żmigrodczyzną, np. z wywiezionymi na roboty przymusowe do Niemiec utrzymywał kontakt korespondencyjny.
Wspierał także podziemie niepodległościowe. Pod koniec wojny, podczas działań frontowych, na kilka
miesięcy został wraz z parafianami
przymusowo wysiedlony. Po powrocie do Nowego Żmigrodu zajął się
odbudową zniszczonych obiektów
parafialnych, zatroszczył o pozyskanie pomocy materialnej dla osób jej
potrzebujących, ale przede wszystkim starał się podnosić morale parafian, znacznie podupadłe w czasie
wojennej zawieruchy.
Po wojnie przed ks. Findyszem
stanęły dwa zadania: realizacja
obowiązków duszpasterskich oraz
troska o życie religijno–moralne
zagrożone ateizującymi działaniami komunistów. Z obu wywiązywał
się znakomicie. Objął opieką duszpasterską wiernych z całej, bardzo
rozległej parafii. Troszczył się o katechizację dzieci i młodzieży, zarówno w szkole, jak i po usunięciu jej
stamtąd przez komunistów, kiedy

zorganizował nauczanie w warunkach pozaszkolnych. Gorliwie i wiernie realizował wytyczne programu
duszpasterskiego polskiego Kościoła, związane m.in. z Jasnogórskimi
Ślubami Narodu czy Wielką Nowenną przed milenium chrztu Polski.
Podejmował także wiele własnych
inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu religijno-moralnego parafian. Jedną z nich była tzw.
krucjata modlitw w intencji rozwiązania trudniejszych problemów
w parafii, polegająca na wyznaczeniu konkretnym osobom modlitwy
w jednej sprawie parafialnej.
Jego aktywność duszpasterska
spotkała się z zarzutami władz komunistycznych, które postanowiły
ograniczyć jego działalność edukacyjną wśród młodzieży. W maju
1952 r. Wydział Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie
wydał decyzję zakazującą księdzu
Findyszowi nauczania religii w szkole. Protestował przeciwko likwidacji
punktów katechetycznych, ingerencji państwa w sprawy Kościoła i religii. Było to przyczyną zainteresowania się organów bezpieczeństwa
jego osobą i założenia na księdza
przez PUBP w Jaśle w 1955 r. sprawy
ewidencyjno–obserwacyjnej.
W czerwcu 1962 r. został dziekanem dekanatu żmigrodzkiego.
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W latach Soboru Watykańskiego II
aktywnie włączył się w akcję „soborowego czynu dobroci”. W jej
ramach, w swoich odezwach do parafian wzywał do odnowienia życia
religijnego, powrotu do chrześcijańskich obyczajów i odnowy moralnej. Jego aktywność spotkała się
z ostrą reakcją władz, 25 listopada
1963 r. Prokuratura Wojewódzka
w Rzeszowie wydała postanowienie o zastosowaniu wobec księdza
tymczasowego aresztu za „prześladowanie i dyskryminowanie ludzi
niewierzących”. 17 grudnia 1963
r. ksiądz Findysz został skazany
przez Sąd Wojewódzki w Rzeszowie na karę dwóch lat i sześciu
miesięcy pozbawienia wolności za
„zmuszanie do praktyk religijnych”.
Wyrok odsiadywał w więzieniach
w Rzeszowie i Krakowie, gdzie był
poniżany, nękany fizycznie i psychicznie. Nie zezwolono mu na
poddanie się – zaplanowanej wcześniej – operacji gardła, w związku
podejrzeniem nowotworu. Dochodzenie, przewód sądowy oraz przeżycia więzienne miały duży wpływ
na rozwój choroby księdza. Prawie
cały okres pozbawienia wolności
spędził w szpitalu więziennym.
Wyczerpany i osłabiony chorobą
(schudł o 30 kg) został zwolniony
z więzienia 29 lutego 1964 r. Po-

wrócił do swojej parafii i w miarę
możliwości włączył się w posługę
duszpasterską. W lipcu pogorszył
się stan zdrowia księdza, zmarł 21
sierpnia 1964 r. Pochowany został
na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie.
27 czerwca 2000 r., po uprzednim zapoznaniu się ze sprawą i uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej,
ordynariusz rzeszowski rozpoczął
na szczeblu diecezjalnym proces
beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Władysława Findysza. Po ponad dwóch
latach prac 22 października 2002 r.
przekazano akta procesowe watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kolejne dwa lata zajęła
realizacja procedury kanonizacyjnej
na szczeblu rzymskim. Zakończyła
się ona 20 grudnia 2004 r. odczytaniem dekretu o męczeństwie sługi
Bożego ks. Władysława Findysza.
Kapłan ten 19 czerwca 2005 r.
jako pierwszy Polak został ogłoszony męczennikiem systemu komunistycznego. Tym samym dany został
wspólnocie wiernych jako orędownik u Boga oraz przykład umiłowania Boga i Kościoła, konsekwencji
w wierze i wierności życiowemu
powołaniu.
Agnieszka Trojanowska za:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl
https://ipn.gov.pl
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Co robimy?

✓ prowadzenie rekolekcji dla osób uzależnionych
i współuzależnionych
✓ wprowadzanie wartości chrześcijańskich
✓ pomoc ubogim i potrzebującym
✓ prowadzenie zajęć profilaktycznych
✓ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
✓ wspieranie osób uzależnionych i ich Rodzin

www.pbk.org.pl
e-mail: fundacja@pbk.org.pl

Nasz KRS:

00 00 77 57 13

Jak możesz pomóc?
✓ modlitwa
✓ wolontariat
✓ wpłata na konto

Nr konta Bankowego – mBank:
43 1140 2004 0000 3702 7858 4119
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Niebo moje…
Abym mogła na ziemi znieść łzy i wygnanie,
Potrzeba mi Twojego spojrzenia – o Panie!
Tego spojrzenia, które tak serce czaruje,
I szczęście wiekuiste w niebie obiecuje!…
Panie! gdy się uśmiechasz słysząc nie westchnienie
To ja wówczas żadnej niewiary się nie boję —
Bo ten uśmiech Twój słodki i Boskie wejrzenie
To niebo moje!
Niebem dla mnie — módz zsełać na dusze siostrzane
Na Kościół matkę naszą — na serca kochane
Skarby Boga i Jego przenajświętsze łaski,
Które wnoszą raj szczęścia, stroją w cudne blaski! —
Wszystko mogę otrzymać, gdy w ducha skupieniu
Sercu, serce otwieram, z Królem mym we dwoje,
Ta modlitwa pokorna, tam w ołtarza cieniu
To niebo moje!
c.d. na str. 32

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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c.d. ze str. 31

Niebo moje w tej Hostyi maleńkiej ukryte,
Gdzie Oblubieńca słodkie Oblicze spowite.
W tern ognisku chcę czerpać życie, poić ducha,
Bo tam mnie mój Zbawiciel dniem i nocą słucha.
O jaka szczęsna chwila, kiedy w uniesieniu
Przybywa przeistoczyć we mnie, Serce Swoje —
Ach! ten związek miłości w wzniosłem upojeniu
To niebo moje!
Niebem dla mnie, odnaleść podobieństwo z Bogiem,
Który stworzyć mnie raczył Swem wszechmocnem
| tchnieniem.
Niebem dla mnie, stać zawsze przed Obliczem drogiem,
Zwać Cię Ojcem, a siebie dzieckiem i stworzeniem.
Ja nie lękam się burzy, gdyś Ty mi na straży,
W Twem objęciu nie straszą żadne życia boje —
Spoczywać na Twem Sercu, blizko Twojej twarzy,
To niebo moje!
Niebo moje w Najświętszej Trójcy odnajduję,
Co jak więzień miłości, w mem sercu panuje. —
Tam – podziwiając Boga, powtarzam Mu śmiało:
Pragnę Ci służyć, Panie! — kochać bez podziału.
Niebem dla mnie, spoglądać na Cię z uwielbieniem,
Choćbyś wiarę doświadczył — zsyłał niepokoje,
Uśmiechnąć się i czekać za Twojem spojrzeniem,
To niebo moje!
św Teresa od Dzięciątka Jezus
„Współsfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”

