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Zbliżają się wakacje, pora urlopów, odpoczynku od 
pracy, codziennych obowiązków. Tak niedawno był począ-
tek roku, wielu z nas podejmowało różne postanowienia, 
w głowie rodziły się plany na nadchodzący czas. Sytuacja 
na świecie i w naszym kraju sprawiła, że wiele z tych zamie-
rzeń, planów musiało ulec zmianie. Dla wszystkich ten czas 
izolacji był trudny, pokazał on jednak, jak często w naszym 
codziennym życiu zapominamy o Bogu, o jego obecności, 
o tym, że w Jego zamyśle są inne plany, lepsze niż nasze 
zamiary. Na półmetku bieżącego roku warto zastanowić się 
nad czasem, który jest nam dany. Jak go wykorzystujemy, 
czy z pożytkiem dla nas i bliskich nam osób? Czy potrafi-
my przyjmować to czym każdego dnia jesteśmy obdarzani. 
Chociażby uśmiech kogoś bliskiego, wdzięczność w oczach 
drugiego człowieka, któremu pomogliśmy w drobnej spra-
wie, a dla niego była ona problematyczna. Zachód słońca 
po pochmurnym i deszczowym dniu.

Wakacje to też okres, kiedy wielu młodych ludzi po raz 
pierwszy ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi, al-
koholem, narkotykami. Kontakt, który może doprowadzić 
młody, nie ukształtowany jeszcze do końca, tak fizycznie 
jak i psychicznie organizm do uzależnienia i zniewolenia. 
Dlatego też tak ważny jest przykład naszego życia, który 
pokaże jak piękne jest życie w trzeźwości i wolności. 

Niech to będzie najlepiej spędzony przez nas czas, w du-
chu odpowiedzialności, owocny w rozmaite doświadczenia, 
wychodzenia naprzeciw drugiemu człowiekowi i nieustan-
nego poznawania Bożej obecności.

Redakcja

Wakacyjny czasWakacyjny czas
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Epidemia koronawirusa w dużej 
mierze zmieniła życie większości 
ludzi. Ograniczone zostały kontakty 
z bliskimi ludźmi, narzucone zosta-
ły sposoby poruszania się nie tylko 
w przestrzeni publicznej, ale i po-
niekąd w sferze prywatnej. Do tego 
często doszła praca zdalna w domu, 
opieka i pomoc dzieciom w lekcjach 
online. Te czynniki przerosły nie 
jednego i stały się dla nas źródłem 
stresu, który najłatwiej jest – w wa-
runkach domowych – zredukować, 
pijąc alkohol.

Reakcja na stres jest sprawą in-
dywidualną, uzależnioną od stanu 
zdrowia, od obciążenia problema-

Alkohol a stres  
w dobie wirusa

mi, od predyspozycji genetycznych, 
czyli zależy od niejednego czyn-
nika. Niektóre czynniki pozwalają 
nam stąpać twardo po ziemi, inne 
nieoczekiwanie potrafią zaplątać 
w sposób często podstępny, gdzie 
od euforii popadamy w skrajności. 
Za taki przykład mógłby posłużyć 
nam stan, gdzie wirus w sposób 
przewrotny przyczynił się poniekąd 
do redukcji stresu. 

Wyhamował nas… 
Jeszcze do niedawna często ży-

liśmy w biegu, nie mieliśmy czasu 
dla siebie, dla bliskich, podejmowa-
liśmy sporo szybkich decyzji, często 
pod presją potencjalnych korzyści, 
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osiągnięć, sukcesu. Takie wyhamowanie z pew-
nością nie jeden odebrał jaką swoistą ulgę, 
łaskę, szanse na wyciszenie, uspokojenie się. 
Niestety, na dłuższą metę takie poczucie ulgi, 
poprawa nastroju, oderwanie się od codzien-
nych schematów, bezczynność, wcześniej czy 
później wywołują skutki porównywalne z nad-
miernym obciążeniem. Jest to nic innego jak 
tylko kolejna skrajność. Ludzie, którzy dotąd 
spędzali z sobą mało czasu, nagle zmuszeni 
zostali do obcowania z bliskimi 24 godziny 
na dobę. Zamknięci w małej przestrzeni, któ-
ra dotąd służyła do spania, zmuszeni zostali 
do dzielenia się tą powierzchnią. Jeśli do tego 
dołożymy lęki o zdrowie i życie własne i bli-
skich, dołożymy niepokoje związane z realną 
możliwością utraty pracy, zarobków – a tym 
samym zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych, to wszystko prowadzi do sytuacji 
bardzo wysokiego poziomu napięcia powodo-
wanego lękiem i stresem. A dodatkowym źró-
dłem stresu jest też wspomniana wyżej izolacja 
związana z ograniczeniem kontaktów z ludźmi 
i poczucia wolności, zaburzone nawyki, rytuały 
i schematy funkcjonowania.

Od stanu napięcia, stresu, niewiele dzieli do 
sięgnięcia po alkohol. W tym miejscu należy też 

wskazać grupę ludzi, któ-
rzy wcześniej nadużywali 
alkoholu, a epidemia po-
przez opisane wyżej sytu-
acje, problem spotęgowa-
ła. Psychicznie ciężko im 
to znieść i piją. I pojawiają 
się stany lękowe i depre-
sja, i inne zaburzenia psy-
chiczne. I dalej niestety, 
o różnym natężeniu rodzi 
się agresja, a i niekiedy 
przemoc domowa. 

Niestety taki sposób 
radzenia sobie z codzien-
nym napięciem może 
mieć poważne konse-
kwencje zdrowotne. Wła-
śnie dlatego nie można 
traktować picia jako spo-
sobu na radzenie sobie 
ze stresem, który w cza-
sie epidemii towarzyszy 
przecież większości z nas.

Podczas epidemii poja-
wiło się wiele pomysłów, 
służących ograniczeniu 
dostępności alkoholu, 
np. Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych reko-
mendowała rozważenie 
wprowadzenia ograni-
czenia nocnej sprzedaży 
alkoholu, zachęcała rów-
nież by kontrolować picie 
– szczególnie w czasie 
epidemii, gdzie ważne 
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jest dbanie o odporność organizmu. 
PARPA podkreślała, że alkohol ma 
negatywny wpływ na system odpor-
nościowy, w tym także odporność 
na zakażenie koronawirusem. WHO 
namawiało, by w zdrowy sposób re-
dukować napięcie i stres poprzez 
aktywność fizyczną np. z wirtual-
nym instruktorem, itd. PARPA dla 
anonimowych alkoholików,  grup 
terapeutycznych oraz innych osób 
walczących z uzależnieniami /w Pol-
sce funkcjonuje ok. 2300 takich 
grup/ polecała cyfrowe narzędzia 
terapeutyczne poprzez różne plat-
formy, które wspomagają proces 
leczenia i nie wymagały wychodze-
nia z domu, dawały możliwość użyt-
kownikowi skorzystania z porady 
specjalisty za pośrednictwem  czatu 
czy wideorozmowy.

Na szczęście do życia wracają te-
rapie i mityngi w realu, jakże waż-
ne i niezbędne do tego by człowiek 
wiedział, że nie jest sam. A ciężar 
łatwiej unieść nie w pojedynkę, ale 
wtedy, gdy zjednoczy się większe 
siły kilku osób. Jeżeli ktoś realizuje 
program AA i program terapeutycz-
ny, to dochodzi w nim do pewnej 
zmiany osobistej – zmienia swoje 
myślenie, odczuwanie, reagowanie, 
itp. Program umożliwia analizę swo-
ich kontaktów interpersonalnych 
oraz wspiera w poznawaniu i wzbo-
gacaniu potencjalnych możliwości 
własnego rozwoju. Stres zdaje się 
być już pod kontrolą. Alkohol spoży-
wany w związku ze stresem również 
z czasem zostaje ujarzmiony. 

Dbajmy o siebie!
Małgorzata Salwa
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4 marca 2020 r. 
w Wyższej Szkole In-
formatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie, odbył się 
kolejny wykład dr Ewy 
Woydyłło – Osiatyńskiej, 
nt. ludzi toksycznych, 
z podjętym pytaniem czy 
my przypadkiem do nich 
nie należymy? Zabrzmia-
ło strasznie? No tak! za-
brzmiało strasznie! 

Sylwetka prelegentki 
przybliżona została, co 
prawda w dużym skró-
cie – w poprzednim 
wydaniu naszej gazetki 
przy okazji relacji z wy-
kładu „Chcesz mieć rację 
czy relację”. 

Podczas tego wykła-
du, od terapeutki usły-
szeliśmy sporo cennych 
i pouczających refleksji 
na temat pozytywnego 
nastawienia do innych 
ludzi, które zawsze jest 
lepszym tworzywem 
relacji, niż nastawienie 
negatywne – przy czym, 
co zostało podkreślone, 

Toksyczni ludzie.  
A co jeśli do nich należę?

nigdy nie powinniśmy rezygnować z poczucia 
zwracania uwagi na różne niestandardowe za-
chowania w sytuacjach dla nas niekomfortowych. 

Z wykładu można było uzyskać sporo informa-
cji na temat toksycznych nawyków. I tutaj kłaniają 
się nasze niedociągnięcia, wady, ze szczególnym 
uwzględnieniem lenistwa, kłamliwości, krętac-
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twa, które klasyfikujemy jako coś 
na co nie mamy wpływu. „Taki /taka je-
stem i nic na to nie poradzę” – to błęd-
ne rozumowanie, bo zamyka nam 
drzwi do zmiany. To przecież tylko 
nawyki, przyzwyczajenia, upodoba-
nia, zaburzenia – czyli zmienne. Je-
śli popatrzymy na nie w kategoriach 
dynamicznych, dojdziemy do prze-
konania, że nawet te mocno w nas 
utrwalone – w zasadzie nie są nie-
zmienne… 

Więc toksyczni – czyli jacy? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie dr Woy-
dyłło-Osiatyńska użyła hasłowych 
charakterystyk, które zwykle nie są 
naszymi cechami pojedynczymi, lecz 
często konglomeratami. Czyli jacy?
• kłótliwi, obrażalscy, wścibscy, 

nieokrzesani
• zagadkowi, kłamczuch, wampiry 

energetyczne
• perfekcjoniści, chomiki, 

malkontenci

• manipulanci, krytykanci, 
wszystkowiedzący

• nieśmiali, hipochondrycy, złośnicy, 
gadatliwi

• zazdrośnicy, zaborczy, zawistni, 
skąpiradła

• leniwi, przesądni, bałaganiarze, 
narcyzy

• podrywacze, flirciarze, 
zdradzacze, seksoholicy

• uwodziciele, wampy, powoje, 
spóźnialscy 

Prelegentka swój wykład konklu-
dowała hasłem kampanii społecznej, 
w której propagowanie sama jest za-
angażowana, mianowicie: „Doceniaj. 
Nie oceniaj.”

Małgorzata

Ps. Mnie ten wykład doprowadził do przekona-
nia, iż żaden człowiek nie jest jakiś, tylko 
bywa… 
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Przeglądając Facebooka zobaczyłam wyda-
rzenie, które przykuło moją uwagę. „Akademia 
Diecezjalnych Liderów Trzeźwości” – szkolenie 
wyjazdowe, cztery weekendy. Po jakimś czasie 
w związku z ogłoszeniem epidemii pojawiała się 
informacja, że szkolenie odbędzie się w formie 
ONLINE. Byliśmy już pozamykani w naszych do-

Akademia Liderów Akademia Liderów 
TrzeźwościTrzeźwości

mach, więc pojawiła się 
idealna okazja by wyko-
rzystać ten dany nam czas 
na coś pożytecznego. Co 
prawda szkolenie już się 
rozpoczęło, ale szybki 
telefon do organizatora 
– i udało się jeszcze za-
pisać. Otrzymałam zaraz 
zwrotną wiadomość jak 
się połączyć. Spotkanie 
odbywało się na Zoo-
mie. To moje pierwsze 
takie doświadczenie i… 
jestem pod wrażeniem. 
Formuła jest taka: osoba 
prowadząca i ponad trzy-
dzieści okienek, a w wie-
lu z nich po dwie osoby. 
Dołączyłam na spotka-
nie, które rozpoczęło się 
Mszą Świętą z jednego 
z Kościołów w Radomiu, 
a potem „przenieśliśmy 
się” do pokoju, w którym 
ksiądz Krzysztof Dukielski 
– moderator Centralnej 
Diakonii Wyzwolenia, wy-
głosił katechezę, po któ-
rej każdy z uczestników 
mógł zabrać głos. Byłam 
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pod wrażeniem, bo dzia-
łało to bardzo sprawnie, 
a kiedy jedna osoba mó-
wiła to pozostali słuchali 
z uwagą i zaciekawie-
niem. Uczestnicy dzielili 
się słowem Bożym, ale 
również swoim doświad-
czeniem trwania w KWC. 
Prowadzący zachęcił też 
nowe osoby by zabrały 
głos i powiedziały coś 
o sobie. Na kolejnym 
spotkaniu była Adoracja 
z modlitwą uwielbienia. 
Po niej prowadząca spo-
tkanie zaprosiła nas do 
wspólnej zabawy – mieli-
śmy odpowiedzieć na py-
tanie z czym kojarzy nam 
się Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka. Następnie 
wzięliśmy udział w quizie 
odpowiadając na różne 
pytania, również doty-
czące Krucjaty. Były też 
warsztaty, na których 
członkowie Diakoni Wy-
zwolenia różnych diece-
zji dzielili się swoją pra-
cą na polu trzeźwości. 
Przedstawiono różne ini-
cjatywy podejmowane dla 
rozpowszechnienia idei 
abstynencji jako bezinte-
resownego daru. Na ko-
niec wszyscy zostaliśmy 
zachęceni by pomyśleć 

nad programem działań, które moglibyśmy pod-
jąć w naszej diecezji i parafii w nadchodzącym 
roku. Warsztaty były owocne i ubogacające, zo-
staliśmy zaszczepieni nowym entuzjazmem by 
dzielić się radością i wolnością bycia w KWC. Dla 
głębszego poznania tematyki związanej z trzeź-
wością otrzymaliśmy jeszcze ciekawe wykłady 
do odsłuchania w ramach pracy domowej. Przed 
nami jeszcze dwa weekendowe szkolenia jesie-
nią – mamy nadzieję, że już w realu. 

Anna Buczek
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W dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym 
dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia… 
(2 Tym 4, 7-8). 

Słowa św. Pawła Apostoła idealne 
oddają życie i posługę śp. ks. Pio-
tra Pawlukiewicza. 21 marca 2020 r. 
w domu Ojca zamieszkał niezwykły 
człowiek, ceniony kaznodzieja i re-
kolekcjonista, autor wielu książek 
i audiobooków o tematyce religijnej. 
I choć jego homilie przyciągały do 
kościołów tłumy (zarówno wierzą-
cych, jak i niewierzących) Pan Bóg tak 
zaplanował jego przyjście do siebie, 
w takim momencie, że pomimo chę-
ci udziału w pogrzebie wielu osób, 
żegnany był przez najbliższych. 

Ks. Piotr Pawlukiewicz w niezwy-
kle łatwy i radosny sposób przez całe 
życie kapłańskie mówił o Panu Bogu, 
Jego miłości do człowieka, o wyjąt-
kowym znaczeniu miłości w budo-
waniu właściwych relacji między-
ludzkich. Był znany m.in. ze swoich 
kazań dla studentów, które głosił 
w warszawskim kościele św. Anny. 
Filmy z jego kazaniami biły rekordy 
popularności na YouTubie.

ŚWIADEK BOGA -
wspomnienie o ks. Piotrze Pawlukiewiczu

Ks. Piotra spotkałem po raz 
pierwszy właśnie na… kanale YouTu-
be. Jedną z pierwszych konferen-
cji, które mnie zainspirowały, była 
słynna, wręcz legendarna katecheza 
pt. „Seks – poezja czy rzemiosło?”. 
Żywy i obrazowy język, podejście 
zdroworozsądkowe, pozytywne 
spojrzenie i postrzeganie sfery sek-
sualnej w szerszym kontekście spra-
wiło, że wielokrotnie wracałem do 
tych słów podczas własnych homilii, 
bądź spotkań z młodzieżą. Następ-
nie były kolejne książki, audiobooki, 
rekolekcje online.

Kilkanaście lat temu, nie pomy-
ślałbym, że kiedykolwiek osobiście 
spotkam ks. Piotra Pawlukiewicza. 
A jednak… Pan Bóg sprawił, że dwa 
lata temu dane mi było osobiście po-
rozmawiać z człowiekiem, którego 
dotychczas znałem na odległość. 

16 maja 2018 r. w kościele aka-
demickim pw. św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie na zaproszenie dusz-
pasterstwa akademickiego gościł 
ks. Piotr Pawlukiewicz. Pracowałem 
wówczas w tej parafii jako wikariusz. 

Był to czas, w którym ks. Pawlu-
kiewicz zmagał się już z ciężką cho-
robą. Podczas naszych spotkań nie-
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wiele mówił o chorobie i związanym 
z nią cierpieniem. W jednym z wy-
wiadów, które później przeczytałem, 
ktoś zapytał go o chorobę. Odpo-
wiedział wówczas: Jak poradzić sobie 
z chorobą? Proszę zaufać takiemu, jed-
nemu Gościu, co się nazywa Jezus Chry-
stus. On przedstawi bardzo dziwaczny 
program dla każdego z nas… cudaczny, 
wręcz szokujący (…) ale jak się pójdzie 
tym programem to człowieka właśnie 
spotka szczęście bez końca. 

Pamiętam, że ks. Piotr Pawlukie-
wicz na spotkaniu w Rzeszowie pod-
jął temat: „Po co Duch Święty? – na-
zywać rzeczy po imieniu”. Spotkanie 
rozpoczęło się Mszą św. Podczas ho-
milii ks. Pawlukiewicz mówił: Kiedy 
Pan Bóg był sam, nikogo i niczego nie 
było, to kogo mógł poznawać? Tylko sie-
bie. Pan Bóg poznawał siebie, tak jakby 
patrzył w lustro. Ten wizerunek samego 
siebie, w Jego sercu i umyśle, stał się do-

skonały, stał się Osobą. Pan Bóg zako-
chał się sam w sobie. Dla nas to brzmi 
bardzo podejrzanie. Jesteśmy wycho-
wani w Ojczyźnie, w której furorę robi 
fałszywa pokora. Nie jedna gospodyni 
zanim postawi jakąś potrawę na stół, 
musi powiedzieć: «a jak mi dziś nie wy-
szło, dzisiaj wyjątkowo się nie udało…». 
Wszyscy potem chwalą, że jedzenie było 
fantastyczne. 

Ks. Pawlukiewicz w dalszej części 
kazania skupił się na temacie poko-
ry. Mówił: Co to jest pokora? Pokora to 
nie jest mówienie: jestem do niczego, je-
stem beznadziejny, jestem głupi. Pokora 
jest to mówienie prawdy. Jeśli pani ład-
nie śpiewa, to mówimy: ta pani ładnie 
śpiewa… Pan Bóg poznał samego siebie 
i zakochał się w sobie… Pan Bóg kocha 
w Trójcy Przenajświętszej. 

Mówiąc o Duchu Świętym ks. Paw-
lukiewicz podkreślał: Duch Święty, mi-
łość Boga do człowieka. Gdyby nie było 

TO NIE JEST TAK,  
ŻE ONI UMARLI,  
A MY ŻYJEMY. 
TO ONI ŻYJĄ,  

A MY UMIERAMY.
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Ducha Świętego, nie byłoby np. Mszy 
św. Jakby Pan Jezus złożył ofiarę tylko 
Bogu Ojcu, tak jak się stało, to byłaby 
to prywatna sprawa Jezusa z Bogiem 
Ojcem. Przychodzi Duch Święty i całą 
łaskę Mszy św. roznosi po całym Koście-
le… Duch Święty daje nam męstwo, dzi-
siaj tak bardzo potrzebne. Często boimy 
przyznać się publicznie do swojej wiary. 
Trzeba wówczas prosić Ducha Świętego, 
abyśmy się stali świadkami Chrystusa.

Druga część spotkania odbyła się 
w auli WSPiA Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej. W konferencji ks. Pawlu-
kiewicz mówił jak rozpoznawać Du-
cha Świętego wraz z Maryją, pod-
kreślał wówczas: Ona jest najlepszą 
specjalistką od Ducha Świętego. Ona 
napełniona Nim, ruszyła z pośpiechem 
w góry. W dwóch częściach spotka-
nia z ks. Piotrem Pawlukiewiczem 

wzięło udział kilkaset osób. Co ich 
pociągnęło? Myślę, że chęć spotka-
nia świadka Jezusa, który żył Sło-
wem Bożym i chętnie dzielił się nim 
z innymi.

To dwudniowe spotkanie spra-
wiło, że odkryłem w nim człowieka, 
którego słowa były potwierdzone 
w życiu. Żył tym, co głosił. 

Ks. Piotr Pawlukiewicz czasem 
mówił o śmierci: To nie jest tak, że oni 
umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my 
umieramy. Teraz on żyje zjednoczony 
z Panem Bogiem, my nadal umieramy.

Ks. Piotrze, dziękujemy Ci za Two-
je słowa o Panu Bogu, za bycie Jego 
świadkiem, a nade wszystko za przy-
kład kapłańskiego życia. Wspomnij 
na nas do Pana Boga, teraz masz do 
Niego już tak bardzo blisko…

ks. Krzysztof Cieśla
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Wydawało się, że IV Rzeszowski 
Bieg Trzeźwości z powodu pandemii 
koronawirusa pójdzie w tym roku 
w zapomnienie. A jednak… 

Wiele osób uczestniczących w po-
przednich trzech biegach dopytywa-
ło się o kolejną edycję. Wśród nich 
zrodził się spontaniczny pomysł, 
żeby 1 maja przebiec wyznaczony 
dystans na dowolnej trasie w inten-
cji trzeźwości. Co więcej na stronę 
internetową Biegu ciągle przesyłano 
zdjęcia z poprzednich edycji i widać 
było, że idea „ścigania się” w tak po-
żytecznej intencji jest bardzo żywa 
i domaga się kontynuacji!!!

Aby tradycji stało się zadość, 
w dniu 1 maja, w sześcioosobowej 
grupce (ks. Jan, Lucia i Stasiu, Ada 
i Darek oraz Ania), reprezentującej 
wszystkie dyscypliny zawodów, wy-
ruszyliśmy indywidualnie do celu. 
Po porannej Mszy św. odprawionej 
przez księdza Jana Kobaka, wyruszyli-
śmy spod Domu Diecezjalnego Tabor 
wyznaczoną trasą do Sanktuarium 

RzeszowskiRzeszowski
BiegBieg

TrzeźwościTrzeźwości
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MBNP w Niechobrzu. Przybywają do 
niego już od ponad trzydziestu lat 
grupy pielgrzymów, aby gorliwie mo-
dlić się m.in. o trzeźwość.

My również, biegnąc, maszerując 
i jadąc rowerem z radością zmierzali-
śmy do celu, aby u stóp Matki Bożej 
ofiarować trud i modlitwę w inten-
cji trzeźwości polskich rodzin. Jest 
to miejsce szczególnego działania 
Boga, bo Maryja – tak jak na wese-
lu w Kanie Galilejskiej – wstawia się 
u swojego Syna, widząc nasze niedo-
magania i braki. 

Pragnieniem organizatorów pierw-
szego i następnych biegów było, aby 
jak najwięcej osób mogło dotrzeć 
do sanktuarium w Niechobrzu. Kiedy 
zrodziła się idea Biegu Trzeźwości, 
której patronem był ks. Franciszek 
Blachnicki, założyciel Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka, promotor trzeź-

wości i Nowej Kultury, Niechobrz od 
początku przyjmował jego uczestni-
ków z otwartymi dłońmi i zapraszał 
do wspólnej modlitwy!

Bieg Trzeźwości promuje absty-
nencki, aktywny styl życia, wolny 
od uzależnień. Osoby biorące w nim 
udział ofiarują trud i wysiłek w kon-
kretnej intencji, a wielu ma okazję 
nie tylko usłyszeć o wspomnianej 
krucjacie, ale i możliwość włączenia 
się w nią! 

Dziękując Matce Bożej za opiekę 
nad tym dziełem, ofiarujemy Jej przy-
gotowania do następnego – V Biegu 
Trzeźwości. Jak Pan pozwoli, za rok, 
1 maja znowu wyruszymy do Nie-
chobrza. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w nim wszystkich tych, któ-
rym bliska jest idea trzeźwości!
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To praktyczny przewodnik po-
święcony alkoholowi i alkoholizmo-
wi, napisany przez psychiatrę Tima 
Cantophera. Książkę wydało wydaw-
nictwo „Jedność” w 2012 roku. Autor 
w swojej pracy poznał wiele historii 
osób uzależnionych. Pisze o nich 
z empatią i zrozumieniem – nie oce-
nia, lecz stara się pomóc.

Książkę powinien przeczytać każ-
dy, kto ma problemy z alkoholem, jak 
również ten, kto chce takiej osobie 
pomóc. Uważam, że to wręcz lektura 
obowiązkowa, gdyż pokazuje pro-
blem w przystępny, uporządkowany 
sposób, nie zniechęcając naukowym 
językiem. Wiadomo, że skuteczna 
pomoc wymaga wiedzy i kompeten-
cji, a polecana książka taką wiedzę 
przybliża. W pięciu częściach autor 
pisze, że alkohol jest narkotykiem. 
Zastanawia się, dlaczego ludzie piją 
za dużo, wskazuje na zagrożenia 
związane z nadużywaniem alko-
holu – negatywny wpływ na mózg, 
wątrobę i inne organy. Uważam tę 
część za najciekawszą, a jednocze-

śnie za najbardziej zatrważającą, ale 
– to trzeba wiedzieć! Jest też rozdział 
poświęcony sposobom na ogranicze-
nie lub zaprzestanie picia, a także 
rozdział zawierający wskazówki jak 
pić rozsądnie. Sytuację rozjaśnia 
omówienie wysokości bezpiecz-
nych – i niebezpiecznych – tygo-
dniowych dawek alkoholu dla kobiet 
i mężczyzn oraz podanie warunków 
sprzyjających kontrolowanemu piciu 
po zakończeniu leczenia.

Ironią wydaje się tłumaczenie 
arabskiego słowa „alkohol”, ozna-
czającego ”wszystko w porządku”. 
Jednak używanie alkoholu przez 
osoby, które nie są w stanie „włączyć 
hamulców” powoduje, ze pojawia się 
destrukcja i nic nie jest w porządku. 

Lektura tej wartościowej książki 
nie pozostawia czytelnikowi wątpli-
wości – nie warto umierać za drinka!

Książka jest dostępna w księgar-
niach internetowych lub u autorki 
recenzji.

Agnieszka Trojanowska

„WSZYSTKO ZA DRINKA
/ang. Dying for a Drink/. 

Jak radzić sobie z uzależnieniem  
od alkoholu”



- gość, który o mnie dba, - gość, który o mnie dba, 
wystarczy trochę wierności.wystarczy trochę wierności.

Jak przyszła wiadomość o nowej 
zarazie covid-19 i potrzeba odizo-
lowania się od świata to przyznaje, 
że na początku spowodowało to 
u mnie lęk, strach i dezorientacje. 
Dobrze, że mam swojego Boga, je-
stem katolikiem i mogę powierzyć 
mu swoje życie. 

JEZUS JEZUS 
Mam na imię Wojtek, jestem 

trzeźwiejącym alkoholikiem. W lu-
tym tego roku obchodziłem dziesią-
tą rocznice (10 lat) swojej całkowitej 
abstynencji i utrzymuję ją do dnia 
dzisiejszego. Gdy przyznałem się 
przed Bogiem, sobą i drugim czło-
wiekiem – kim jestem, to przyszedł 
czas próby, wiem jak to jest, wtedy 
przerwałem tą więź przez powrót 
do nałogu (a uzbierało by się już 15 
lat). Zapicia, które miałem pokaza-
ły jak jestem słaby, bezsilny wobec 
swojego uzależnienia, problemów 
i nie daje sobie rady z życiem. 

Nowa sytuacja wywołała u mnie 
złość i stres, nie odnajdywałem się 
w tej dziwnej rzeczywistości. Do tej 
pory miałem swoje spotkania trzeź-
wościowe, KWC, AA, rożnego rodza-
ju możliwości przebywania z dru-
gim człowiekiem przede wszystkimi 
w realnym świecie. Nagle umarła ta 
relacja, znikła, wszystko stało się 
inne, desperacja, pustka, musiałem 
to czymś wypełnić. 

ZNÓW SIĘ OKAZAŁO, ŻE JEZUS 
JUŻ DAWNO TO ZAPLANOWAŁ 
Obserwuje od dwóch lat program 
„Ocaleni” i „Wspólnotę św. Jakuba 
– 12 kroków dla chrześcijan”. Przy-
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szło mi się zmierzyć z moim marnym 
poruszaniem się w sieci. Wszedłem 
na grupę online ostrożnie i bez eufo-
rii, aby poczuć, dotknąć rzeczywisto-
ści jaką miałem dawniej w realnym 
życiu. Badawczo, nieśmiało zaczą-
łem uczestniczyć w modlitwach 
i mitingach wspólnoty. Nowe otwar-
cie, nowe narzędzia na mojej drodze 
do trzeźwości – nawrócenia. Co tam 
robią? Można skorzystać z rozmowy 
z duchownym, terapeutą, usłyszeć 
i opowiedzieć o swoich problemach, 
wygadać się, ponarzekać, rozwinąć 
się duchowo, aby zacząć normalne, 
szczęśliwe życie. 

Może wystarczy zaufać Bogu i za-
cząć praktykować program wspól-
noty 12 kroków dla chrześcijan? 
Jestem bezsilny, straciłem kontrole 
nad swoim życiem i wierzę, że jest 
moc większa ode mnie i ona może 
przywrócić mi zdrowie ciała, umysłu 
i ducha. Zaryzykuj! Powierz Bogu 
swoją wolę i życie! 

Zapraszam! Twój ulubiony alko-
holik Wojtek.

A jak Bóg da to spotkamy się 
za niedługo twarzą w twarz.

Wojciech Pękala
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29 września
Zaczynać ciągle od nowa
I mimo moich błędów, niewierności 

i słabości łaska Boża powoli i stale pro-
wadzi mnie do celu.

Do świętości dąży każdy z nas. 
Życie wieczne w Jezusie Chrystusie 
to najpiękniejsze pragnienie serca 
każdego człowieka. Nasza ziem-
ska wędrówka obfituje w zmagania 
z trudami codzienności, to walka 
o cierpliwość, o pokorę, o wyzwo-
lenie z tego co nie daje nam spo-
koju. Trwanie w Krucjacie Wyzwo-
lenia Człowieka jest moją nadzieją, 
że mogę powalczyć także o Ciebie. 
Nawet jeśli jesteś na drugim końcu 
tego świata, wiedz, że także Ciebie 
ogarniam myślą i modlitwą. Wierzę, 
że Twoja i moja walka ma sens, wie-
rzę, że łaska Boża i Tobie i mi do-
daje codziennie sił, żeby podnosić 
się z upadków – tych mniejszych 
czy większych. Ufam, że w życiu 
każdego z nas zapanuje Boży pokój, 
a w czasie niepowodzeń nigdy nie 
pozostaniemy sami sobie – Bóg nas 
poprowadzi.

28 kwietnia
Niełatwo poznać drugiego
Jaka skomplikowana staje się tak 

prosta rzecz, jak poznanie i ocena po-
stępowania drugiego człowieka z po-
wodu działania różnych namiętności 
tkwiących w naszej podświadomości. 

Nie chcę Cię oceniać. Nie chcę 
oceniać Twojego postępowania. Na-
wet jeśli Twoje czyny wzbudzają we 
mnie złość, nie godzę się z nimi – 
nie jest moim prawem to oceniać. 
Nie jest moim prawem bycie cie-
kawskim, dociekliwym, bycie Twoim 
doradcą, sędzią, mentorem. Ufam 
Twojemu zdrowemu rozsądkowi, 
Twoim fundamentom osadzonym 
w Bożej mądrości, Twojemu sumie-
niu i roztropności. W zasadzie ocze-
kuję tego samego, bo każdego dnia 
uczę się jak kochać. Nieustannie 
uczę się patrzeć na drugiego czło-
wieka oczami Boga. Z dnia na dzień 
jeszcze bardziej chcę dziękować, 
że dał mi poznać smak życia w wol-
ności i wzbudza jeszcze większe 
pragnienie walki o Ciebie. 

„SPOJRZENIE 
W ŚWIETLE 

ŁASKI” 
refleksja nad myślami 

ks. Franciszka Blachnickiego
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2 maja
Jak Bóg patrzy na człowieka
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, 

co czynią” (Łk 23,34). (…) Bóg sądzi 
każdego według jego sumienia, według 
sumienia mierzy złość czynu. Widzi, jak 
dalece ktoś jest wolnym, jakie siły kie-
rują jego świadomością, widzi, o ile są 
one wypadkową dziedzicznego obciąże-
nia, wychowania, wpływów środowiska 
i własnej woli. Któż z ludzi może wie-
dzieć, jak wygląda każdy z jego bliź-
nich w oczach Boga? W oczach Boga 
wygląda wszystko inaczej.

Dzięki Bożej łasce człowiek 
może odnajdywać Boży ład, porzą-
dek, Boży zamysł w jego codzien-
ności. Gdy to nie wystarcza marzy 
o świecie pełnym ideałów, o tym 
jak może naprawiać świat … i nagle 
uderza w ścianę. Bo świat jest inny, 
bo ludzie jacyś nieidealni, każdy 
inaczej wychowany, ukształtowany, 
różne postawy i wzorce. Zaczyna 
się zgrzyt. Zaczyna się krytykowa-
nie, osądzanie, złość, chęć zmiany 
wszystkiego na siłę, najlepiej od za-
raz. Wtedy wyłaniają się na wierzch 
moje wady, upadki, znowu się 
wstydzę, porównuję… aż w koń-
cu zatrzymuję się na chwilę. Biorę 
głęboki oddech. Przecież na Krzyżu 
to wszystko Chrystus rozwiązał mi-
łością – tę całą beznadzieję, złość, 
nędzę… Wypuszczam oddech i szu-
kam radości w Bożym stworzeniu. 
Gdy nie potrafię się modlić – patrzę 

na to co dookoła i dziękuję, wielbię, 
uśmiecham się w niebo. 

20 czerwca
Wyrozumiałość polega na tym, aby 

patrzeć na każdego nie z punktu wi-
dzenia obiektywnych zasad wartościo-
wania i według tego szacować i sądzić, 
lecz z punktu widzenia jego świadomo-
ści i sumienia.

Nie wiem co przeżyłeś, jakie 
jest Twoje doświadczenie życia, 
z czym zmagasz się na co dzień. 
Czasem przyjdzie trudny czas kiedy 
nie uświadamiamy sobie co tak na-
prawdę nas zniewala, a będzie jesz-
cze trudniejszy, gdy to już zabrnęło 
za daleko. Brak świadomości, albo 
ciągłe wymówki, spychanie słabości 
na dalszy plan, albo w końcu wma-
wiane sobie „przecież bardzo się 
staram, nic nie poradzę, że mi się nie 
udało”. Zaczyna się rozpaczliwe po-
szukiwanie wyjścia, szukanie obec-
ności i działania Boga, realna walka 
o wartość, odnajdywanie sumienia. 
Światło pojawiło się w ludzkiej 
wyrozumiałości, pomocnej dłoni. 
Dziś dziękuję za tę łaskę obecności 
drugiego człowieka. W pokoju ser-
ca myślę o tym, jak wielką siłą jest 
wyrozumiałość innych i modlitwa 
w drodze do wolności.

Na podstawie „Spojrzenia w świetle 
łaski. Kartki wyrwane z pamiętnika dla 
dusz na drodze oczyszczenia” Ks. Fran-
ciszka Blachnickiego

Anna, członek KWC 
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Krótka historia 
Początki Dziecięcej Krucjaty Nie-

pokalanej sięgają lat 60. ubiegłego 
wieku, kiedy to ks. Franciszek Blach-
nicki zaczął go propagować wraz 
z Krucjatą Wstrzemięźliwości. Wów-
czas ruch ten nazywał się Dziecięcą 
Krucjatą Niepokalanej, Królowej Pol-
ski. Od początku program formacyj-
ny wyraźnie nawiązywał do orędzia 
fatimskiego. Krucjata Wstrzemięź-
liwości i Dziecięca Krucjata były też 
odpowiedzią na Jasnogórskie Śluby 
Narodu i próbą realizacji zawartego 
w nich ogólnonarodowego progra-
mu. Wtedy podstawowym zadaniem 
Dziecięcej Krucjaty była ochrona 
dzieci przed pijaństwem, jak również 
walka z alkoholizmem w środowi-

skach dorosłych poprzez apostolstwo 
trzeźwości dzieci. Ks. Blachnicki pod-
kreślał konieczność poświęcenia jak 
największej uwagi pracy z dziećmi, 
w samej swej istocie - pracy profilak-
tycznej. Jak wiemy w 1960 r. władze 
państwowe zakazały działalności 
Krucjaty Wstrzemięźliwości. Tym sa-
mym został wstrzymany dalszy roz-
wój Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, 
Królowej Polski. Po dwudziestu la-
tach nastąpiła reaktywacja i pomimo 
trudności w tamtych czasach z komu-
nikacją, informacje – w tym opraco-
wane materiały formacyjne, zaczęły 
docierać do osób zajmujących się 
duszpasterstwem dzieci. Zaowoco-
wało to powstaniem grup Dziecięcej 
Krucjaty. W 1985 r. było ich około 
150, a w 1989 r. prawie 300 grup. 

Dziecięca
Krucjata

wojsko 
NiepokalaNej
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Idea 
Istotą przynależności 

do Krucjaty jest realizacja 
w codziennym życiu pro-
gramu opartego na czterech 
podstawowych wartościach: 
MODLITWA RÓŻAŃCOWA, 
OFIARA, WSTRZEMIĘŹLI-
WOŚĆ I SKROMNOŚĆ. Dzie-
cięca Krucjata Niepokalanej 
jako ruch powinna przenik-
nąć wszystkie parafialne 
wspólnoty – mogą ją wypeł-
niać członkowie Oazy Dzieci 
Bożych, Dzieci Maryi, Ryce-
rzy Niepokalanej i innych 
grup w parafii. Zobowiąza-
nia, które dzieci podejmują 
w Krucjacie, mają na celu 
uchronienie ich od uzależ-
nienia od alkoholu, nikotyny 
i innych szkodliwych środ-
ków. Ruch ma pełnić funkcję 
profilaktyczną, ale również 
włączyć dzieci do apostol-
stwa, do którego wezwani 
są wszyscy ochrzczeni. 

Metody pracy w Krucja-
cie zakładają włączenie do 
współpracy rodziców, aby 
odpowiedzialnie pomaga-
li swoim dzieciom w spełnia-
niu podjętych zobowiązań. 
Troska rodziców powinna 
być skierowana na zacho-
wanie czystości serca, aby 
mógł nastąpić wzrost w ła-



30

sce Bożej do pełni człowieczeństwa, 
na wzór Jezusa Chrystusa. W tym 
właśnie pomaga Dziecięca Krucjata 
Niepokalanej. Jest ona pięknym i war-
tościowym programem, który dzięki 
zaangażowaniu się ludzi dobrej woli 
może stać się atrakcyjną drogą for-
macyjną dla dzieci, aby uchronić je 
od wielu współczesnych zagrożeń, 
które tak boleśnie dotykają młode 
pokolenie. 

Nasze działanie
Mając na względzie dobro na-

szych dzieci, w trosce o ich wycho-
wanie w miłości, wolności i trzeźwo-
ści pragniemy by w parafii św. Jadwigi 
w Rzeszowie powstała Dziecięca 
Krucjata Niepokalanej. Pierwsze 
kroki zostały już poczynione – koń-
cząc rok pracy możemy powiedzieć, 
że ziarenko DOBRA zostało zasiane. 

Powołana do istnienia została dzie-
cięca schola, która rozpoczęła pracę 
pod okiem Dorotki wraz z towarzy-
szącym jej na gitarze Kamilem. Do 
grupy dołączyły dziewczynki grające 
na skrzypcach i pani Magda na flecie 
poprzecznym. 

Schola z każdym spotkaniem 
powiększa się i mamy nadzieję na jej 
dalszy rozwój. Swoim śpiewem ubo-
gaca nasze Msze Święte w czwartą 
sobotę miesiąca o godzinie 12 pod-
czas spotkań Diecezjalnego Dusz-
pasterstwa Trzeźwości. Cieszymy 
się bardzo z tej kolejnej inicjatywy 
i głęboko wierzymy, że przyniesie 
ona dużo dobra w naszych rodzi-
nach, byśmy mogli żyć w trzeźwości 
i świadczyć o Bożej Miłości całymi 
rodzinami. Zapraszamy chętnych do 
współpracy ! 
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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

Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem,  
napisz na nasz adres e–mail: natrzezworzeszow@gmail.com 

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

MODLITWA O UZDROWIENIE Z NAŁOGÓW 

Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek.  
Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, 
dopalaczy, leków, … (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie),  

Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać.  
Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem.  

Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po … (wymień swoje uzależnienie).

Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę.  
Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało.  

Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom.  
Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności.  

Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia.  
Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą 

z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje.  
Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.

Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem  
nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji.  

Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. 
Amen.



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

11-13 Wrzesień 2020
Rekolekcje dla Diakonii KWC

9-11 Październik 2020
Rekolekcje dla uzależnionych

13-15 ListoPad 2020
Rekolekcje dla współuzależnionych

11-13 Grudzień 2020
Rekolekcje dla uzależnionych

REKOLEKCJEREKOLEKCJE
TrzeźwościoweTrzeźwościowe

Zapraszamy osoby  
dotknięte problemem uzależnienia, 

ich rodziny i bliskich oraz wszystkich, 
którzy chcą żyć w prawdzie  

i swoją wolnością służyć innym


