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Wdzięczność
Czy dostrzegłeś to, że dzisiejszego poranka po raz kolejny otworzyłeś oczy? Wstałeś, w kranie popłynęła woda,
a znajomy rozbłysk światła jest dowodem na to, że prąd
jest. Mogłeś poczuć chłód wody na swoich dłoniach i rozgrzewające ciepło na twarzy. Twoje ręce się poruszają, nogi
niosą Cię w dowolne miejsce Twojego domu, a klatka piersiowa porusza rytmicznym oddechem. Twoje uszy słyszą,
a oczy widzą.
Na biurku spoczywa Biblia, na którą kierujesz wzrok zaraz po przebudzeniu i zachęca do nakarmienia się Słowem
Boga, który mówi, każdego dnia mówi do Ciebie. W lodówce prócz światła czeka poranny posiłek, a w chlebaku gdzieś
obok leży kupiony wczoraj chleb. Poranna cisza uspokaja
zmysły, a zapach kawy roznosi się po całym mieszkaniu.
Twój telefon pokazuje kilka nieprzeczytanych wiadomości.
Gdzieś niedaleko śpi bliska osoba.
Czy wiesz ile osób każdego dnia pracuje, byś miał taki
poranek każdego dnia? Czy jesteś wdzięczny Bogu za siebie, za innych, za świat w którym żyjesz? Czy doceniasz
czas, który masz do wykorzystania? Ile możesz zrobić
w nim dobrego dla innych, dla siebie? Ile miłości możesz
dać w każdej chwili, przez zwykły uśmiech czy rozmowę.
Czy jesteś wdzięczny za to ile otrzymujesz i ile możesz dać?
Dzisiejszy dzień jest niesamowitym darem i zadaniem.
Otwórz oczy i zobacz. Tu i teraz. Nie zwlekaj. Jutra może
już nie być.
Anna Warchoł

Daru miłości
nie da się spłacić
UMIEJĘTNOŚĆ DAWANIA JEST
TRUDNA W KONTEKŚCIE WSPÓŁUZALEŻNIENIA, KTÓREGO JEDNĄ
Z CECH JEST PRZYMUS POMAGANIA,
NADMIERNE DAWANIE, AŻ DO SAMOPOŚWIĘCENIA.
Co jakiś czas zmagam się ze
sobą, przeżywając rozterki związane z angażowaniem się w służbę innym. Patrząc wstecz, widzę w moim
„dawaniu” kilka etapów, w których
kierowały mną różne motywacje. Zawsze coś w zamian dostawałam, nie
zawsze to, do czego chętnie bym się
przyznała.
Od dziecka lubiłam działać, angażować się. Byłam: gospodynią klasy,
przyboczną w harcerstwie, pomagałam innym w lekcjach, brałam udział
w akademiach szkolnych i jasełkach
w kościele. Miałam też predyspozycje
do odczuwania emocji innych. Wyczuwałam negatywne nastroje i próbowałam temu po swojemu zaradzić,
starałam się, aby inni byli zadowoleni.
W małżeństwie też chciałam, aby
„było miło”. Ustępowałam, rezygnowałam z własnych marzeń, zainteresowań, potrzeb, oddawałam siebie
kawałek po kawałku. Poświęcając siebie, mogłam czuć się lepsza, mądrzejsza, szlachetniejsza.

Nie czułam się szczęśliwa i spełniona w małżeństwie. Nie radziłam sobie
z postępującą powoli chorobą alkoholową męża. Swoje zaangażowanie
przeniosłam do pracy. Uciekałam od
problemów w pracoholizm. W pracy
byłam prawą ręką szefa. Czułam się
ważna, godna zaufania. Tylko co jakiś
czas odzywało się poczucie niedocenienia i wykorzystania. Pewnego dnia
usłyszałam od szefa żart, że on nie
musi się niczym w firmie przejmować,
mając tak chorobliwie odpowiedzialną pracownicę jak ja. Słowo „chorobliwie” zabolało mnie dotkliwie.
Runął mój skrzętnie budowany azyl.
Wycofałam się. Oddalałam się coraz
bardziej od bliskich, Boga i od samej
siebie. Narastał smutek, żal, pustka,
poczucie braku sensu życia.
Zwrot nastąpił od spowiedzi
w Wielki Piątek. Trafiłam na pusty kościół, był tylko Jezus czekający w Najświętszym Sakramencie na grobie
i ksiądz w konfesjonale. Wypłakałam
mój ból niespełnionego małżeństwa,
macierzyństwa, mój żal do Boga
za nieudane życie. Nie wiedziałam,
że wtedy znałam swoją bezsilność.
W Niedzielę Wielkanocną, słuchając
przypowieści o talentach, kłóciłam się
w myślach z Bogiem, że nie mam żad-
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nych pożytecznych talentów. Przypomniały mi się inne słowa szefa o moim talencie
organizacyjnym. Myślałam: „Nawet jeśli to
prawda, to co mi po talencie, dzięki któremu
mój szef zarobi więcej kasy? W tym nie ma
żadnego dobra. To nie może być sensem życia! Nie po to mnie chyba stworzyłeś Boże?”.
Bóg zainterweniował szybko i na miarę
mojej ówczesnej dojrzałości. Za tydzień
usłyszałam w mojej parafii zaproszenie do
organizowania działalności charytatywnej.
Poczułam, że to jest znak, zaproszenie Boga.
Zaangażowałam się, odzyskałam chęć życia.
Tam zobaczyłam prawdziwe ludzkie dramaty, skrajną biedę, alkoholizm, przemoc. Poznałam też osoby udzielające się w środowisku trzeźwościowym. Czułam się potrzebna
i dobra, ponieważ robię coś dla innych, dla
Boga. Poświęcałam się mimo przykrości,
ale tłumaczyłam sobie, że muszę uczyć się
pokory, a dobro wymaga wyrzeczeń i cierpienia. Wspomniana działalność nie była
dobrze odbierana w naszym wiejskim środowisku i po kilku latach została zamknięta. Pojawiły się plotki, fałszywe oskarżenia.
Czułam się rozgoryczona, że nasza praca nie
została doceniona, a rozpoczęte dzieła zaprzepaszczone.
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Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Dzięki poznanym osobom
rozpoczęłam już terapię i grupę wsparcia dla współuzależnionych. Początkowo nie rozumiałam, kiedy mi mówiono,
że angażowanie się w działalność charytatywną nie jest dobre dla mnie, że to część mojej
dysfunkcji. Zaczęłam uczyć się
angażowania bez poświęcania.
Moje umiejętności wykorzystałam w organizacji projektów z wyjazdami terapeutyczno-wypoczynkowymi w Klubie
Abstynenta. Znów poczułam
się potrzebna i akceptowana.
Po dwóch latach wycofałam
się przez nieporozumienia pomiędzy kierownictwem klubu.
Nie chciałam w tym uczestniczyć. Kolejne rozczarowanie
i poczucie straty.
W tym czasie rozpoczęłam
kolejny etap zdrowienia i rozwoju w Al-Anon i w Zakroczymiu. Podejmowałam służby
w Al-Anon, angażowałam się
w inicjatywy religijne, zyskując
wiele radości, satysfakcji i momentów ogromnego wzruszenia, kiedy widziałam, jak Bóg
działa i uzdrawia. Przez różne
trudności, konflikty, rozczarowania Bóg stopniowo odkrywał przede mną moje ukryte
głęboko motywacje. Każda
taka sytuacja pokazywała mi
coś o mnie, m.in. częste po-

czucie odrzucenia i mój głód akceptacji. Bardzo jednak chciałam robić coś
dla Boga, dla innych, stawać się przez
to lepszym człowiekiem.
Po pewnym czasie zaczęłam czuć
przytłaczający mnie ciężar, nie do
udźwignięcia. Widziałam owoce,
doświadczałam wdzięczności ludzi,
a czułam smutek i przygnębienie.
Pytałam Boga: „Co robię nie tak? To
nie może być Twój ciężar. Mówisz,
że Twój ciężar jest słodki, a brzemię
lekkie”. Zrozumiałam, że Bóg nie chce
takiego zaangażowania; że mam puścić to, czego kurczowo się trzymam.
Nie wiedziałam jednak, dlaczego. Poczułam się bezużyteczna, niepotrzebna Bogu.

miłość. Otrzymuję od Niego dar miłości za darmo. Poczucie obdarowania
i wdzięczność zmieniają perspektywę. Czując się kochaną, chcę kochać
i dzielić się tym darem za darmo,
bez zaspokajania swoich głodów.
Jak powiedziała irlandzka misjonarka Amy Carmichael: „Możesz dawać
bez miłości, ale nie możesz kochać
bez dawania”. Moim błędem było to,
że dawałam nie z miłości, ale żeby
na nią zasłużyć. Kochając, mogę dawać z radością, bez oczekiwań i rozczarowania. Nie muszą to być wielkie
dzieła. To może być chwila życzliwej
rozmowy z koleżanką z pracy, szczery
uśmiech, pomilczenie z kimś razem
w trudnej dla niego chwili.
Zauważyłam też, jak trudno mi
było przyjmować czyjąś bezinteresowną pomoc. Dług wdzięczności
zobowiązywał i uwierał. Zaakceptowałam to, że niektórym osobom nigdy nie będę w stanie spłacić swego
długu, bo daru miłości nie da się spłacić. Mogę przyjąć ten dar z radością,
bo tak przyjmując, obdarowujemy
tego, kogo dawanie uszczęśliwia.
Mam wrażenie, że otwiera się
przede mną nowy etap mojego dawania. Ciekawa jestem, co mi teraz Panie
Boże podpowiesz?

MOŻESZ DAWAĆ BEZ MIŁOŚCI,
ALE NIE MOŻESZ KOCHAĆ
BEZ DAWANIA
Amy Carmichael
Wtedy przeczytałam artykuł o. Dariusza Napiórkowskiego SJ, w którym
pisze on m.in.: „Kluczem do bezinteresownej miłości Boga jest właśnie to,
że do niczego nie jestem Mu przydatny. I właśnie dlatego jestem w Jego
oczach tak cenny. Bóg po prostu chce,
abym miał udział w Jego szczęśliwym
życiu”. Słowa te podziałały uwalniająco. Bóg patrzy na mnie jak matka
na niemowlę, które nie robi przecież
nic pożytecznego. Matka kocha je
i jest szczęśliwa, że ono jest. Cieszy
się, gdy ono się śmieje. Nie muszę
działać dla Boga, by zasłużyć na Jego

A.M.R.
Za Dwumiesięcznikiem
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości
„Trzeźwymi Bądźcie” nr 1/2019
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100-lecie „Cudu nad Wisłą”
Sierpień od wielu lat propagowany jest jako miesiąc trzeźwości,
a przez wielu postrzegany jest jako
drugi najbardziej „Maryjny” po październiku. Jest też miesiącem wielu
narodowych rocznic w historii naszej
Ojczyzny. W tym roku przypada 100
rocznica Bitwy Warszawskiej 1920
roku, określanej też często mianem
Cudu nad Wisłą. Określenie to zostało po raz pierwszy użyte przez publicystów narodowych jeszcze w trakcie
bitwy, a wiązało się z wiarą, że wojska
bolszewickie zostaną powstrzymane
za wstawiennictwem Matki Bożej,
której Święto Wniebowzięcia przypada 15 sierpnia.
Gdy w dniach 13-15 sierpnia 1920
roku na przedpolach Warszawy roze-

grała się bitwa uznana za 18-stą decydującą o losach świata, wojna polsko-bolszewicka trwała już od kilkunastu
miesięcy. Pierwsze zatargi wojsk polskich z bolszewikami miały miejsce
na początku 1919 roku, kiedy wojska
niemieckie wycofywały się zza Bugu.
Naturalnym stało się, że w ich miejsce
zaczęły wkraczać formowane oddziały polskie, które nie napotykały zbyt
silnego oporu sowietów zaangażowanych wówczas w wewnętrzną walkę
z białogwardyjskim oddziałami gen.
Antona Denikina. Wiosną 1920 roku
wojska polskie zajęły Kijów, jednakże już od 5 czerwca rozpoczął się ich
odwrót za Dniepru. Ofensywa Armii
Czerwonej, która początkowo w polskich planach miała zostać powstrzy-
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mana na linii Narwi i Bugu, zatrzymała
się początkiem sierpnia na linii Wisły.
Z kolei na południowym odcinku frontu konna armia Siemiona Budionnego
próbowała zdobyć Lwów.
Wobec takiego rozwoju sytuacji pierwotne założenia polskiego
dowództwa musiały ulec zmianie.
W planie operacyjnym stworzonym
przez szefa Sztabu Generalnego gen.
Tadeusza Rozwadowskiego Bitwa
Warszawska składała się z trzech
ściśle powiązanych operacji. Pierwszą z nich były faktyczne walki
na przedpolach Warszawy. Najbardziej zaciekłe starcia z bolszewikami miały miejsce o Radzymin, który
14 sierpnia kilkukrotnie był na zmia-

nę zdobywany przez armie Michaiła
Tuchaczewskiego i odbijany przez
siły polskie. Podobna sytuacja miała miejsce pod Zielonką i Ossowem,
gdzie właśnie tego dnia zginął od
postrzału kapelan garnizonu praskiego ks. Ignacy Skorupka, uwieczniony
kilka lat później w centralnym miejscu
na obrazie Jerzego Kossaka. Kolejno
15 sierpnia siły polskie odrzuciły od
siebie przeciwnika na odległości kilku
kilometrów. W tym samym czasie, aby
osłabić nacisk nieprzyjaciela na Warszawę, na północ od stolicy podjęte
zostały działania ofensywne, które
przeszły do historii jako Bitwa nad
Wkrą. 5 Armia gen. Władysława Sikorskiego miała przeciw sobie przeważa-
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jące siły dwóch armii sowieckich i korpusu konnego Gaj-Chana. 15 sierpnia
siłom polskim udało się zdobyć sztab
bolszewików w Ciechanowie. Zajęto między innymi jedną z dwóch radiostacji i natychmiast na sowieckich
częstotliwościach polscy szyfranci,
przez dwie doby bez przerwy, nadawali teksty Pisma Świętego, blokując
w ten sposób możliwość łączności
z dowództwem w Mińsku.
16 sierpnia zakończyła się faza
obronna Bitwy Warszawskiej. Tego
dnia dowodzona przez marszałka Józefa Piłsudskiego Grupa Manewrowa,
składająca się z pięciu dywizji piechoty i brygady kawalerii, zaatakowała od tyłu bolszewików walczących
pod Warszawą, zmuszając ich do
odwrotu. Wojna polsko-bolszewicka
trwała do października 1920 roku
kiedy to podpisano zawieszenie broni. Ważnymi elementami w tej kampanii były bitwy: pod Komarowem 31
sierpnia i trwająca od 20 do 28 września bitwa nad Niemnem, która to
zadecydowała o zakończeniu działań
zbrojnych.
Oprócz
działań
wojskowych
w czasie całej wojny, a szczególnie
w okresie zbliżania się bolszewików do Warszawy, niezwykle ważną
rolę odegrała walka propagandowa
prowadzona przez obydwie strony.
Zadecydowała o tym, że robotnicy
i chłopi masowo wstępowali w szeregi Armii Ochotniczej. Zupełnie inaczej
niż jeszcze 50 lat wcześniej podczas

Powstania Styczniowego, gdy zachowywali w najlepszym razie obojętność, a nie rzadkim też był widok jak
przedstawiony w opowiadaniu Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki i wrony”, kiedy to chłopi odzierają
zwłoki powstańca. Bolszewicy wkraczając na ziemie polskie w swych
drukach i ulotkach propagandowych
przedstawiali się jako wyzwoliciele
chłopów i niższych warstw społecznych, jednak dzięki powołaniu rządu,
którego premierem został Wincenty
Witos, ich agitacja nie znalazła szerszego odbioru społecznego.
Wracając do tematu określania
w historiografii Bitwy Warszawskiej
mianem „cudu”, ma to też głębsze
podłoże, niż tylko negowanie przez
publicystów narodowych zasług marszałka Piłsudskiego. Dla wielu współcześnie żyjących, trudno było uwierzyć w to, że pokonanie bolszewików
możliwe było na gruncie tylko militarnym. Niezależnie od różnic w ocenach z pewnością należy zgodzić się
ze zdaniem wielu historyków, którzy mówią iż w przypadku wygranej
przez Armie Czerwoną rewolucja
bolszewicka ogarnęłaby Niemcy,
a dalszych konsekwencji trudno byłoby przewidzieć. W setną rocznicę
batalii warszawskiej, można postawić
sobie pytanie jakim jestem patriotą,
jak dziś zachowałbym się, gdyby zaistniała potrzeba jej obrony przed fizyczną agresją?
Michał Piotrowski
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MIESIĄC SIERPIEŃ:
abstynencja.
TRZEŹWOŚĆ:
cały rok!
Przeżywamy szczególny miesiąc,
który jest tak bogaty w minione wydarzenia, że skłania nas do przeżywania go w abstynencji. Wydarzenia
pełne zadumy, które były doniosłe
dla naszego narodu. Oto 15 sierpnia 1920, czas walki o być albo nie
być dla Narodu polskiego. Dzień,
który okazał moc Bożą. Dzień w historii określony jako „Cud nad Wisłą”. Ważyły się wtedy losy Polski,
a nawet całej Europy. Walka szatana z Bogiem – gdzie zwycięża Bóg.
1 sierpień 1944 doniosła data – czas
walki o wolność i godność narodu
polskiego, gdy młodzi ludzie stanęli
do bitwy z okrutnym i bezwzględnym najeźdźcą niemieckim. Postawili na szalę to co najdroższe – swoje
młode życie. Miesiąc sierpień czas
narodzin Solidarności, czas jedności
Narodu, przeciwstawienia się złu.
Czy te fakty nie mogą przemawiać
do nas obecnych? Mając w pamięci
tak doniosłe wydarzenia zastanówmy się czy nie warto dać coś od

siebie? W końcu czy przeżycie tego
miesiąca w abstynencji, gdzie odmawiamy spożywanie alkoholu to tak
wiele? To od nas samych zależy czy
ten miesiąc będzie dla naszych najbliższych, których kochamy, czasem
przeżywanym w radości i spokoju.
Pomimo tak wielkiego zagrożenia
jakim jest alkoholizm, to problemu
tego nie chce się widzieć, a wręcz się
go bagatelizuje i ośmiesza, a jest to
przecież tragedia narodowa a nade
wszystko rodzinna, gdzie cierpią
najbliżsi, stając się ofiarami nałogu.
Dziś króluje wszechobecna reklama, która w bardzo dużym stopniu
jest winna temu problemowi. Producenci sprzedający alkohol zbijają
krocie na krzywdzie ludzkiej, a koszty problemu ponosi społeczność.
Ciekaw jestem czy ktoś policzył
koszty społeczne wynikające z nałogów alkoholizmu i narkomanii. Jakie
są koszty leczenia? Jakie koszty zapomóg dla ludzi chorych z powodu
nałogów? Ile kosztują naprawy skut-
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ków wypadków powodowanych przez
pijanych kierowców?
Ile kosztuje utrzymanie ośrodków dla
bezdomnych, w których 80% to Ci, którzy
nadużywali alkoholu
lub narkotyki? Dziś
trwa walka z przemocą, stwarza się
prawo broniące pokrzywdzonych, którym w dużym stopniu
są kobiety i dzieci.
Szkoda że nic się nie
mówi, iż powodem
tejże przemocy są
w bardzo dużej mierze alkohol lub narkotyki. Sprzedający
płacą tzw. korkowe,
które w założeniu
miało
niwelować
skutki alkoholizmu,
a jak jest w rzeczywistości jest słodką
tajemnicą dysponentów tymi funduszami.
Ludzie dotknięci tymi
problemami szukają
pomocy, którą naprawdę trudno znaleźć. Silne lobby alkoholowe jest bardzo
wpływowe i nie pozwoli sobie odebrać

zysków. Niemniej wierzę mocno w dobrą wolę rządzących i stanowiących prawo, że staną na wysokości zadania i opowiedzą się po właściwej stronie.
Wierzę, że dobry Bóg ocali przez wstawiennictwo Maryi Naród Polski od całkowitego zatracenia
i wybawi Nas od tej plagi narodowej.
Z nadzieją i wiarą
Stanisław Drzał
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Hormony szczęścia

do wzięcia!

Temat jest bardzo ważny! Chcę
Was zarazić taką inspiracją! – wiedza
o tych hormonach spowoduje refleksję, czy oby nasze kłopoty nie mają
przyczyn hormonalnych? Pokłoni
nam się dziś profilaktyka, ech…
Hormony to substancje biochemiczne regulujące nasz metabolizm.
Od nich zależy nasze zdrowie, nastrój, wygląd, samopoczucie i energia do życia.
Hormony produkowane są przez
gruczoły wydzielania wewnętrznego /dokrewne/: przysadkę mózgową, tarczycę, przytarczyce, trzustkę,
nadnercza oraz jajniki u kobiet i jądra u mężczyzn.

Są jak taka wewnętrzna poczta kurierska, przekazują informacje między organami, gdzie krew działa jak
nośnik. System endokrynologiczny:

przysadka i podwzgórze,
kierują całością, zbierają
informacje z całego organizmu i decydują o ilości wydzielanych hormonów. Te
wytwarzane przez gruczoły
dokrewne docierają do poszczególnych organów i aktywizują je do wydzielania
własnych hormonów.
A jak alkohol wpływa
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O dobroczynnym działaniu hormonów szczęścia słyszymy
coraz częściej, głównie za sprawą rosnącej mody na aktywny
tryb życia. Jednak nie tylko przy pomocy sportu możemy wyzwolić endorfiny i poczuć się dobrze.
W tabeli powyżej mamy przedstawione kilka skutecznych
sposobów na pobudzenie hormonów szczęścia do działania.
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na hormony szczęścia?
W jednym z wywiadów, najlepiej
ujął to Robert Rutkowski - terapeuta
uzależnień i autor takich książek jak
„Oswoić narkomana” i „Pułapki przyjemności”. Otóż cytuję: Ja to nazywam „zdradą biochemiczną”. Nasz
mózg dostaje raz na jakiś czas bardzo silną substancję psychoaktywną,
o niebywale silnym potencjale uzależnieniowym. Jego nawet mała ilość
powoduje zatrucie aldehydem kwasu
octowego. Obojętne, czy wypijemy
piwo, lampkę wina czy pół litra, zawsze się w naszym organizmie pojawi jakaś ilość tego aldehydu, który
uszkadza komórki wątroby i otoczkę
mielinową, która stanowi izolację
i wzmocnienie strukturalne aksonów
komórek nerwowych. Natomiast
mózg dostaje informacje, że jest
w moim organizmie substancja, która
„poprawia” nam nastrój, bo nas przytępia. Poprawienie nastroju po alkoholu polega głównie na przytępieniu, które głuszy zdolność mózgu do

produkowania naszych naturalnych
neurohormonów: oksytocyny, fenyloetyloaminy, endorfin, serotoniny,
dopaminy....
Ktoś teraz spyta: Czyli mózg się
rozleniwia?
Odp.: Brawo! Atrofia. Alkohol rozleniwia mózg. Nie chce nam się produkować naszych własnych „narkotyków”.
I tak funkcjonujemy sobie na pół
gwizdka…
Człowiek przeżyje całe swoje życie
i nie zdaje sobie sprawy, że mógłby je
przeżyć o jeden poziom wyżej…
Zatem doceńmy hormony, bo jak
widać WARTO!
I pamiętajmy, że nie trzeba być
alkoholikiem, by żyć na pół gwizdka!
Małgorzata
ps. powyższym tematem zainspirował
mnie Wojciech, dziękuję!
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Kalendarium wydarzeń
roku pracy

2020/2021

PRZEDSIĘWZIĘCIA STAŁE:
• Każdy drugi czwartek miesiąca – Dzień Skupienia – Kościół
pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek
godz. 18.00 / 8.10.2020; 12.11.2020; 10.12.2020; 14.01.2021;
11.02.2021; 11.03.2021; 8.04.2021;13.05.2021;10.06.2021;
• Każda czwarta sobota miesiąca – Dzień Wspólnoty Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia /31.10.2020; 28.11.2020; 12.12.2020;
23.01.2021; 27.02.2021; 27.03.2021; 24.04.2021; 22.05.2021/ Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 12.00;
• Spotkania scholii dziecięcej w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 18:00.
15

16

Temat

Idźcie i głoście

Przyjdźcie do mnie
wszyscy, którzy
utrudzeni jesteście

Nie wyście mnie
wybrali

Panie, Ty
wszystko wiesz

Czekam na Ciebie
Jezu

Data rekolekcji

od 18.00
21–23.08.
2020

od 18.00
11–13.09.
2020

od 18.00
9-11.10. 2020

od 18.00
13-15.11. 2020

od 18.00
11–13.12.
2020

Dla uzależnionych

Dla współuzależnionych

Dla uzależnionych

Trzeźwościowe

Dla diakonii

Uczestnicy

REKOLEKCJE:

723 186 255

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

504 957 572

504 957 572

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

17 863 59 63

504 957 572

Zapisy

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

Dom
Rekolekcyjny
Helusz

Miejsce

17

Tak Bóg umiłował
świat

Wiara cię uwolni

Bóg Cię kocha

Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie

Nie bój się, wypłyń
na głębię

Żniwo wprawdzie
wielkie, ale
robotników mało

od 18.00
15-17.01. 2021

od 18.00
12-14.02.
2021

od 18.00
12-14.03.
2021

od 18.00
16-18.04.
2021

od 18.00
14-16.05.
2021

od 18.00
11-13.06.
2021

Diakonia

Dla współuzależnionych

Dla uzależnionych

Dla współuzależnionych

Dla uzależnionych

Dla współuzależnionych

Kana
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

504 957 572

723 186 255

504 957 572

723 186 255

504 957 572

723 186 255

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Data

Przedsięwzięcie

Miejsce

10.09.2020
18.00

Inauguracja roku pracy 2020/21;
otwarcie Diecezjalnej Stanicy
i punktu konsultacyjnego

Kościół pw.
św. Królowej
Jadwigi

26.09.2020
10.00 – 18.00

Dzień Radości i Trzeźwości

Dobrzechów

1.05.2021

IV Bieg trzeźwościowy
im. ks. Franciszka Blachnickiego;
34 Pielgrzymka KWC

Niechobrz

Czerwiec 2021

Pielgrzymka
”Ku trzeźwości narodu”.

Jasna Góra

26.06.2021
10.00 – 18.00

Dzień Radości i Trzeźwości

Dobrzechów

POZOSTAŁE TERMINY REKOLEKCJI W 2021 R.
W DOMU REKOLEKCYJNYM „KANA”:
• 27-29.08.2021 – diakonia;
• 10-12.09.2021 – trzeźwościowe;
• 8-10.10.2021 – uzależnionych;
• 11-14.11.2021 – współuzależnionych;
• 10-12.12.2021 – uzależnionych.

Recenzja książki

ROMANS
Z C2H5OH

Przyszło Ci żyć,
Na świecie pełnym łez,
Gdzie kłamstwo i zło
W codzienność wplecione jest.
Lecz pomimo wichrów i burz,
Nieporozumień i spięć,
Przecież fajnie jest żyć
I nowy witać dzień.
Dlatego śmiało przed siebie patrz,
Nie lękaj się zmian,
Bo one w nasze życie wpisane są,
Pogodna zawsze bądź,
Jutrzenki witaj blask,
I nie wierz ludziom złym,
Do końca swoich dni.
Kobietom,
które stanęły na rozstajach dróg,
zwiedzione przez Niego.

W
książce
„Romans
z C2H5OH” Katarzyna Sas-Dachniewska prezentuje historię
życia kobiety zmagającej się
uzależnieniem od alkoholu.

W siedmiu częściach opowiadania relacjonuje uczucia, zachowania i refleksje bohaterki, która początkowo nie widzi problemu w wypijaniu kolejnych drinków i dobrej
zabawie przy okazji. Dopiero kiedy dochodzi do sytuacji dramatycznych, zdaje sobie
sprawę z wielkości problemu i konieczności zmiany. O alkoholu mówi: „Chciał mnie
posiąść na własność, zawładnąć ciałem, duszą i umysłem”. Tak się, niestety, stało. Początkowa fascynacja zamienia się w koszmar uzależnienia. Na szczęście udaje się
wyjść z tej matni. Oryginalnością tej książki
jest krótka forma oraz przedstawianie alkoholu jako osobnego Bytu, np. kiedy bohaterka mówi: „nienawidziłam Go z całego
serca, bałam się, a jednocześnie podziwiałam za moc jaką w sobie posiadał, za władzę jaką miał nad ludźmi. Zawsze oddany,
przybiegał z pomocą wtedy, kiedy był potrzebny, (…) gwarantował dobrą zabawę,
zapewniał świetny humor”.
Książkę wydała Warszawska Firma Wydawnicza s.c. w 2013 roku. Zainteresowanym tą problematyką bardzo polecam
niniejszą lekturę, której głównym przesłaniem jest wiara w to, że naprawdę można
wygrać z uzależnieniem.
A.T
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Kilka refleksji o KWC
i przemyskich rekolekcjach
Życie każdego z nas przebiega w inny
sposób, mamy swoje indywidualne ścieżki
prowadzące do osiągnięcia celu, którym ma
być osiągnięcie pełni życia chrześcijańskiego w zjednoczeniu z Panem Bogiem.
To nasz jedyny cel. W dążeniu do osiągnięcia tego celu, jak to było w moim przypadku, napotykamy wiele przeszkód wynikających z naszych słabości, nie koniecznie
związanych z uzależnieniami. Często kieruje nami grzech-grzechów, jakim jest nasza
pycha i brak pokory. Musimy być wdzięczni
Panu Bogu za to, że nigdy nas nie opuszcza
i możemy wyrwać się z niewoli zła. Przed
około 20 laty znajomy zaproponował mi
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uczestnictwo w Rekolekcjach
KWC w Przemyślu. Nie przejawiałem zbyt dużego „entuzjazmu” z tego powodu.
Błędne wyobrażenie o takiej
formie rekolekcji skłaniało
mnie do biernego poddania
się zaproszeniu, jednak Pan
Bóg ma swoje plany wobec
każdego z nas. Po przeżyciu,
nie odbyciu, dwóch serii rekolekcji w „Dobrym Pasterzu”
całkowicie zmieniłem spojrzenie na Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka, przecież to wspaniałe dzieło Boże. Zacząłem
zgłębiać ideę i strategię KWC.
Założyciel, dziś Czcigodny Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, propagator trzeźwości
i duchowej wolności każdego
człowieka, a przede wszystkim
wielki czciciel Maryi, Krucjatę
Wyzwolenia Człowieka nazwał
„Dziełem Niepokalanej Matki
Kościoła”. Wierzymy, że Ta,
która przezwyciężyła złego
ducha pomoże również i nam
wyzwolić się z naszych słabości. Dzięki wieloletniej posłudze w diakoni rekolekcyjnej

oraz Stanicy KWC doświadczyłem
wielkiego działania Bożego. Przez te
lata wiele przemieniło się w moim
zachowaniu, zmieniło się patrzenie
na drugą osobę, zwłaszcza tą słabszą, potrzebującą pomocy, zniknęła
krytyka, przyznaję, że jeszcze przede
mną dużo pracy nad sobą. Naszą rolą
jest tylko zaufanie Panu Bogu, wyznanie naszych słabości i pełna, szczera współpraca z Jego wolą. Podczas
uczestnictwa w tych rekolekcjach
dane mi było spotkać wiele przemienionych, doświadczonych działaniem
Bożym osób. Niesamowita radość
okazywana z dokonanych przemian
wewnętrznych, z wyzwolenia osobistego jak również ich najbliższych.
Nie mogę nie wspomnieć o roli śp.
ks. prał. Stanisława Zarycha, jaką wy-

warł na moim życiu. Kiedy nachodziły
mnie jakieś wątpliwości, czasami zniechęcania po rozmowach ze śp. Księdzem Prałatem wszystko zaczęło
nabierać pozytywów. Wiele zawdzięczam temu wspaniałemu, niezwykle
skromnemu Kapłanowi. Dziękuję
Panu Bogu, że dane mi było spotkać
go w moim życiu. Posługę w Stanicy
KWC archidiecezji przemyskiej podejmuję jako wynagrodzenie Bogu Ojcu
za wszystkie swoje słabości, za moją
błędną drogę w życiu. W dniach 6-8
marca br. obchodziliśmy 300-tną serię Rekolekcji KWC w Przemyślu. Było
dziękczynienie w Achikatedrze Przemyskiej z uroczystym „Te Deum”.
Wielkich dzieł Bożych nigdy nie
zapominajmy.
Za wszystko „Chwała Panu”.
Zbyszek Stanica KWC
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XVI Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu
Miejsce Piastowe, 27 lipiec 2020

27.07.2020r. w sanktuarium
św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyła się XVI Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu.
Towarzyszyło jej hasło „Szczęśliwe
dzieci w trzeźwych rodzinach”.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Adam Szal - metropolita
przemyski. Obecny był także bp Tadeusz Bronakowski - biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej i Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu
Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
i Osób Uzależnionych.
Tradycyjnie już homilię wygłosił bp Tadeusz Bronakowski. Nawiązując do tegorocznego hasła, hierarcha
zauważył, że w Polsce około 2 miliony dzieci wychowuje się w rodzinach
z problemem alkoholowym.

– Ile z nich zwycięży, ale ile przegra swoje życie? – pytał retorycznie
biskup. Dlatego potrzebna jest radykalna zmiana reklamowania, finansowania i sprzedaży napojów alkoholowych.
– Dzisiaj z pokorą wyznajemy
przed Panem, że jako naród nie zatrzymaliśmy plagi pijaństwa i alkoholizmu.
Nie przełamaliśmy proalkoholowej mentalności Polaków mimo wezwań Narodowego Kongresu Trzeźwości. Nadal
powiększa się liczba uzależnionych i nadmiernie pijących – mówił dalej.
Według hierarchy to jest właśnie
pokłosie m.in. nieumiejętnego korzystania z alkoholu, łatwej dostępności
i niskiej jego ceny, reklamowania napojów alkoholowych, sporządzania
fałszywych badań o nieszkodliwości alkoholu, nieuszczelniania gra-
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nic na przemyt alkoholu i innych używek,
a przede wszystkim milczącej akceptacji
społeczeństwa na problem alkoholowy.
– Wielu myśli, że zawsze będą trzeźwi w pijanym świecie. Że ich dzieci będą trzeźwe w pijanej Polsce, że ich dzieci to nie będzie dotyczyć. Są
w wielkim błędzie! – ostrzegał bp Bronakowski. Tylko trzeźwi obywatele zbudują silną,
bogatą i zdrową Ojczyznę.
Kaznodzieja zachęcał także, aby za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski, błagać
Pana Boga o trzeźwość polskiego narodu,
bez której nigdy nie będzie on prawdziwie
wolny. – Jeśli chcemy być narodem Maryi to musimy być trzeźwi! Dlatego tak ważne jest, aby jak
największa liczba Polaków podjęła w sierpniu
decyzję o dobrowolnej abstynencji. Czy stać nas
na dar abstynencji? – pytał biskup, a następnie wyjaśniał, jak to ważny aspekt świadectwa wobec drugiego człowieka.
Miejsce Piastowe w archidiecezji przemyskiej nazywane jest też „sanktuarium
trzeźwości”. – Nasze Sanktuarium, dzięki
działaniom Apostolstwa Trzeźwości podejmowanym w Polsce, jest jednym z głównych miejsc
tego duszpasterstwa, którego impuls płynie

z charyzmatu pozostawionego
przez bł. ks. Bronisława Markiewicza, apostoła trzeźwości – podkreślają Michalici.
Przecież bł. ks. Markiewicz
powtarzał często, że „Polska albo będzie trzeźwa,
albo wcale jej nie będzie”.
Po homilii została poświęcona wykonana w brązie
Figura Matki Bożej, która
będzie umieszczona w grocie w miejscowości Brenna
Leśnica, w miejscu, gdzie
będą się odbywać rekolekcje
i warsztaty dla osób wybierających drogę trzeźwości i porzucających nałogi.
Źródło: michalici.pl Kuria Generalna Zgromadzenia
Św.Michała Archanioła
przemyska.pl - Radio FARA
– Rozgłośnia Archidiecezji
Przemyskiej
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Ufać Panu
Na początku wypadało by się
przedstawić. Mam na imię Tomasz,
mam 43 lata, jestem trzeźwiejącym
alkoholikiem, żonaty, 3 dzieci –
chłopcy. Moje świadectwo zacznę od
ostatniego wersetu Psalmu 27: ,”Ufaj
Panu, bądź mężny, niech się twe serce
umocni, ufaj Panu!”.
Tak miałem wielki problem z piciem alkoholu. Byłem w wielkim dołku fizycznym i psychicznym. Z powodu nadużywania alkoholu straciłem
swoją firmę. Miałem duży kłopot
z funkcjonowaniem po trzeźwemu
i przede wszystkim z relacjami z najbliższymi. Moje nawrócenie nastąpiło
na rekolekcjach w Niechobrzu, można by rzec, że nastąpił cud. To właśnie
wstawiennictwo Maryi Nieustającej
Pomocy z Niechobrza i łaska Pana
Naszego Jezusa Chrystusa sprawiły,
że z nieudacznika, pijaka i kłamcy powstał prawdziwy facet, mąż i ojciec
trójki dzieci.
Muszę wspomnieć tutaj też o pomocy, której doświadczyłem od ludzi dobrej woli, przede wszystkim
o członkach Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. To od nich czerpałem
wiedzę do nowego życia, na trzeźwo. To dzięki nim odnalazłem drogę
do nawrócenia i życia w prawdzie.
Zaufałem Panu i trwam do dzisiaj.
Moja historia nie miałby takiego za-

kończenia gdyby nie ogromne wsparcie w osobie mojej żony Katarzyny.
Zawsze była i jest przy mnie w tych
dobrym i złych chwilach. Ostatnio
pod koniec ubiegłego roku w naszym
małżeństwie nastąpił kryzys i trwałby
pewnie nadal do dziś, gdyby nie czas
kiedy nastała pandemia.
W tym właśnie okresie na samym
początku w marcu, żona na internecie natknęła się na transmisję różnica świętego z księdzem Teodorem
na portalu Teobańkologia. Podjęliśmy
wspólną małżeńską modlitwę za nas,
rodzinę i o ustanie pandemii. To był
i jest dla nas czas odnowy, na przekór dla innych i dla nas z resztą też,
czas trudny, bo izolacja i obostrzenia.
Nawet strata pracy z mojej strony,
ale za to byliśmy razem, mieliśmy dla
siebie i przede wszystkim dla Boga
więcej czasu. Ja osobiście uświadomiłem sobie, że nic nie dzieje się bez
powodu, że to było nam potrzebne,
a dzięki temu tylko zyskaliśmy. Nie
wiem jak dalej potoczy się sprawa
z tzw. Covid 19, ale wiem jedno ufność w Panu zawsze trzeba mieć, On
dla nas ma najlepszy plan. Tym planem jest zbawienie.
Pozdrowienia dla wszystkich czytelników, Ufam Panu.
Tomek.
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Relacja
ze spotkania
w
Dobrzechowie
W ostatnią sobotę czerwca br
w Dobrzechowie odbył się Piknik
Rodzinny Bezalkoholowy.
Rozpoczął się tradycyjnie o godz.
12.00 Mszą Świętą w Kościele Św.
Stanisława pod przewodnictwem
księdza proboszcza Macieja Figury.
Homilię wygłosił dobrze nam znany
duszpasterz trzeźwości ks. Dariusz
Mikrut. Przez ręce Maryi zanosiliśmy prośby o wytrwanie w naszych
postanowieniach życia w trzeźwych
rodzinach, Bożych rodzinach.
Później rozpoczęliśmy wspólne
biesiadowanie w auli przy plebanii
oraz na pobliskim podwórku, był
obfity poczęstunek – tutaj podziękowania dla Krysi i Stanisława Drzałów ze Stowarzyszenia „Wolność
i Miłość” za jego przygotowanie.
Księdzu Maciejowi też dziękujemy
za gościnność i za szczery uśmiech,
który rozwesela i podnosi na duchu
nie jednego. Przede wszystkim był
to mile spędzony czas w dobrym towarzystwie na dobry początek wa-

kacji – zabawa z dziećmi i nie tylko,
pogawędki o nurtujących każdego
z nas sprawach.
Dla mnie to forma promowania
stylu życia – spędzenie czasu w wakacje bez alkoholu i używek. Krucjata Wyzwolenia Człowieka, do
której należę, jak również Stowarzyszenie trzeźwościowe „Wolność
i Miłość” dają wiele możliwości
rozwoju duchowego i czynnego zaangażowania w takie formy wspólnego spędzania czasu jak wspomniany Dzień Trzeźwości i Radości
w Dobrzechowie.
Z Panem Bogiem Trzeźwy Mąż
i Ojciec
Tomasz
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„ZABAWA, ZABAWA”
„Zabawa, zabawa” to ważny film, przełamujący tabu. Alkoholik to nie tylko mężczyzna spod budki z piwem. To także wykształcone, ambitne kobiety na stanowisku, które
w dzień są zawodowcami, a wieczorem upijają się do nieprzytomności.
Bohaterkami filmu są trzy kobiety w różnym wieku. Studentka prestiżowej uczelni
Magda /Maria Dębska/, która dorabia w renomowanej korporacji, 40 – letnia prokurator Dorota /Agata Kulesza/ matka, żona posła
i szanowana chirurg Teresa /Dorota Kolak/,
która właśnie odebrała prestiżową nagrodę.
Każda z nich ma problem z alkoholem. Magda lubi ostro imprezować i pić wino. Na jednej z imprez, upija się do nieprzytomności
i zostaje zgwałcona. Dorota po zakrapianym
wieczorze, wsiada do samochodu i powoduje wypadek. Teresa na nocnym dyżurze pijana operuję chorą dziewczynkę.
Film pokazuje kolejne etapy choroby alkoholowej. Bohaterki świetnie maskują swój alkoholizm, robią sobie kroplówki, malują się.
Udają przed wszystkimi, że jest w porządku
i że nie mają z alkoholem problemu. Każda
z nich w pewnym momencie uzna, że trzeba
się leczyć. Ale czy potrafią zamienić eleganckie wnętrza i szpilki na kapcie i mury ośrodka uzależnień?
Reżyserka Kinga Dębska nie moralizuje
ani nie poucza. Ukazuje problemy emocjonalne bohaterek i ich relacje z otoczeniem.
Film pokazuję, jak nałóg niszczy relację
z własnymi dziećmi, jak potrafi zniszczyć
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małżeństwo. Współscenarzystką filmu /z Kingą Dębską/ była
Mika Dunin - autorką książek
„Antyporadnik”, „Alkoholiczka”.
Mika Dunin jest autorką bloga
m.in. o uzależnieniach, w tym
o kobiecym alkoholizmie.
W jednym z wywiadów,
w kontekście filmu, Mika
Dunin powiedziała: Mam
nadzieję, że alkoholizm kobiet
wkrótce przestanie być tabu.
Wierzę w reżyserski talent Kingi
Dębskiej. Chciałabym, żeby film
rozpoczął dialog i nie skończyło
się na: „kogo obchodzą jakieś żałosne pijaczki?”.
Jeśli będziecie mieć okazję
– obejrzyjcie „Zabawa, zabawa” i zobaczcie, czy udało się
zdjąć szpilki…
Małgorzata

LICHEŃSKIE
SPOTKANIE
Co roku w ostatni weekend lipca w licheńskim Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej Królowej Polski odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, które gromadzą
członków wspólnot trzeźwościowych z całej Polski. Grupy przybywających do Lichenia aby jednoczyć
się w modlitwie i dzielić się świadec-

twami życia w trzeźwości i wstrzemięźliwości. W wydarzeniu tym od
kilku już lat aktywny udział bierze
również grupa członków wspólnoty
AA i ALANON z Głogowa Małopolskiego. Na tegoroczne spotkania do
Lichenia wyjechała 13 osobowa grupa członków obu głogowskich grup.
Tegoroczne spotkania, ze względu
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na epidemię koronawirusa, były znacznie ograniczone. Tak
bardzo oczekiwane
przez wielu przybyłych na spotkania
mitingi – niestety
nie odbyły się.
W licheńskiej bazylice modlono się
o „odrodzenie moralne rodzin, wyzwolenie z alkoholizmu
i związanych z tym
skutków, a także
za wszystkich, których grzechy uzależnień oddalają od
Boga i niszczą”. Eucharystii odprawionej przed Cudownym
Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Robert
Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego
Centrum
Pomocy
Rodzinie i Osobom
Uzależnionym.
W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania
bezpiecznej
odległości w spotkaniu
udział wzięło około
1,5 tysiąca wiernych.
Opr. A. Bieniek
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PIRACI NA DRODZE
Jednym z największych problemów związanych
z bezpieczeństwem, nadal pozostaje prowadzenie
pojazdów pod wpływem alkoholu. Pomimo coraz
większej ilości patroli policji, które skutecznie wyłapują nietrzeźwych kierowców oraz coraz bardziej
restrykcyjnym karom, nadal bardzo dużo osób decyduje się wsiadać za kierowcę po wypiciu alkoholu. Niestety, te nieodpowiedzialne postepowania
bardzo często kończą się tragicznie nie tylko dla
nietrzeźwego kierowcy, ale także dla innych trzeźwych uczestników ruchu drogowego.
W związku z tym, iż na terenie Gminy Głogów
Młp. problem nietrzeźwych kierowców nadal pozostaje dużym problemem, burmistrz Głogowa Młp.
oraz komendant głogowskiej policji zdecydowali
o rozpoczęciu akcji edukacyjno-bilbordowej skierowanej do mieszkańców, której celem jest uświadomienie jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie

mieszkańców w momencie zauważanie
nietrzeźwego kierownicy oraz podejmowanie właściwej rekcji.
– W takim momencie
każdy z nas może i powinien być policjantem - czyli zachować
się odpowiedzialnie.
Nie wolno dopuścić do
tego, aby nietrzeźwa
osoba wsiadła za kierownicę samochodu,
jeżeli widzimy jadący
zygzakiem samochód
powinniśmy spróbować go zatrzymać i zabrać kierowcy kluczyki
lub też natychmiast
powiadomić telefonicznie policję o takim zdarzeniu i podać
miejsce przemieszczenia się takiego pojazdu – powiedział Paweł
Baj, burmistrz Głogowa Młp. Akcja prowadzona jest na terenie
gminy w okresie od
sierpnia do grudnia.
Opr. P. Baj
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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.
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Modlitwa nieznanego
żołnierza Konfederacji
Prosiłem Boga o siłę, aby triumfować;
On dał mi słabość, abym nauczył się smaku rzeczy małych.
Prosiłem o zdrowie, aby robić rzeczy duże;
On zesłał mi chorobę, abym robił rzeczy lepsze.
Prosiłem Go o bogactwa, aby być szczęśliwym;
On dał mi ubóstwo, abym był wrażliwym i mądrym.
Prosiłem o władzę, aby ludzie liczyli na mnie;
Dał mi słabość, żebym potrzebował tylko Boga.
Prosiłem Go o towarzysza, aby nie żyć samemu;
On dał mi serce, zdolne kochać wszystkich braci.
Prosiłem o wszystko, aby cieszyć się życiem;
On dał mi życie po to, abym mógł cieszyć się wszystkim.
Nie dostałem niczego, o co prosiłem;
Ale mam wszystko, czego mogłem oczekiwać
Chociaż mówiłem coś przeciwnego, Bóg mnie wysłuchał
I jestem najszczęśliwszym z ludzi.

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

