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Nowości w Diecezji –
koniecznie przeczytaj!
Drodzy Czytelnicy gazety Wolność i Miłość!
Początki przeważnie były refleksyjne, dziś będą
informacyjne. Z wielką radością pragnę Was poinformować o tym, że w naszej Diecezji przy kościele św.
Jadwigi (ulica T. Rejtana 21) w Rzeszowie rusza Poradnia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
W każdy dzień, od poniedziałku do piątku od 16 do
19 będziecie mogli znaleźć pomoc, zarówno fachową poradę jak i możliwość porozmawiania z osobami tam posługującymi. Do współpracy zaprosiliśmy
psychoterapeutę, prawnika, doradców do spraw małżeństwa i rodziny, doradców do spraw uzależnień,
kapłanów, a także osoby posługujące w Stanicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jak i członkowie grup
AA. Dokładne informacje co do dni posługi tych osób
znajdziecie na stronie internetowej natrzezwo.pl.
Ruszamy już 12 października!
Jeśli więc potrzebujesz wsparcia, dobrego słowa,
pomocy, lub zwykłego wypicia herbaty i porozmawiania to zapraszamy. Jesteśmy tam dla Ciebie. Oczywiście pomoc ta jest całkowicie bezpłatna. A może
znasz osoby, którym moglibyśmy pomóc, to proszę
powiedz im o naszej działalności. Niech się dzieje
dobro!
AMDG!
Anna Warchoł

7 grzechów głównych trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...
Kto dziś poważnie zajmuje się pychą, obżarstwem, chciwością jako grzechami, winami wobec Boga i ludzi?
Dziś dominującą ludzką potrzebą jest
mieć więcej i więcej… więcej forsy, więcej seksu, więcej spełnienia i powodzenia,
więcej władzy… itd.
Żyjemy w czasach hedonizmu.
Wymiar 7 grzechów głównych wskazuje, iż są to wady poważne, skłonności
zniewalające i niezwykle trudne do wytrzebienia. Dziś, w dobie rozwoju różnych
uzależnień i „manii”, takich jak: narkomania, lekomania, erotomania, zakupomania, warto rozważyć pojęcie grzechu
i zacząć na powrót je stosować, by podkreślić głębię wewnętrznego zniewolenia
człowieka. Aktualnie żyjemy w cywilizacji
– którą św. Jan Paweł II nazwał cywilizacją

śmierci. Żyjemy w niskiej kulturze
ponowoczesności, która jest agresywnie promowana, domaga się
tolerancji i akceptacji dla każdego
niemal zła czy patologii. Szczególnie groźnym złem, które prowadzi
na drogę przekleństwa, czyli umierania w nas tego, co Boże, jest owe
7 grzechów.
Dlatego dziś proponuję: zwolnijmy, przyjrzyjmy się uważnie
i odważnie pierwszemu z 7 grzechów głównym, bo to szansa dla
każdego z nas na dojrzalsze kierowanie własnym życiem. W zaplanowanym cyklu dorzucam
antidotum – czyli jak zło dobrem
zwyciężyć.

1. Pycha
Pycha to wysokie mniemanie o sobie, duma, wyniosłość, zarozumiałość,
zadufanie, arogancja, zuchwałość, buta.
Pycha nadyma. Pycha bierze się z oceniania, wartościowania i porównywania. Jest
egoizmem, skoncentrowaniem na sobie,
fałszywą oceną własnej osoby. Każe nam
samych siebie stawiać wyżej od innych.
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Pycha nie pozwala pogodzić się
z zajęciem drugiego miejsca.
Pycha
nieuzewnętrzniona,
w przeciwieństwie do gniewu,
obżarstwa czy pijaństwa, jest
zwyczajnie niedostrzegana. Bardzo trudno nam uzmysłowić sobie, że jesteśmy warci mniej, niż

się nam wydaje. W dobie kultu rywalizacji,
sukcesu, przebojowości, asertywności i promocji własnej osoby, lekceważenie skromności jest powszechnym dramatem. Świat
nam dziś każe mówić: jestem najważniejszy,
jedyny, z nikim nie muszę się liczyć, mogę
wybrać sobie płeć, jestem jak Bóg. Zawsze
jestem lepszy od innych. Zawsze na pierwszym miejscu. Bóg nie jest mi potrzebny. Nie
muszę się modlić. Zawsze ze wszystkim sobie poradzę. Nie muszę o nic nikogo prosić.
Wszystko mi się należy i nie muszę za nic
dziękować. Dziecko – ja zdecyduję, czy się
urodzi. Ja wiem najlepiej, co jest dobre dla
mnie i dla innych. Pycha lubi się „pokazywać” – to ja, podziwiajcie mnie, zobaczcie,
gdzie byłem, co mam. Jestem pępkiem świata, mogę wszystko – tytoń, alkohol, dopalacze mam nad nimi kontrolę i władzę – mogę
próbować. Słucham tylko siebie i tych, co
mi klaszczą. Pycha to obsesyjna troska o to
moje „ja”. Jak ja wypadam, co o mnie mówią, jak ja się prezentuję. To te nasze tytuły,
stanowiska, dyplomy, to wartościowanie, te
nasze przechwalanki, popisywanie się, wysokie mniemanie o sobie, zarozumiałość,
wszystko mi się należy. Pycha jest brakiem
miłości do Boga, bliźnich i nas samych. Dziś
to już norma, że rodzice wpajają dzieciom
przeświadczenie, że są najmądrzejsze,
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najlepsze i stworzone do
wyższych rzeczy. I tak napełnione pychą, przez ojca
czy matkę żyje latami, dopóki nie zostanie dotknięte
czymś strasznym. Z obawy,
że nie poradzi sobie z problemem czy z własnymi
uczuciami, sięgnie po „lekarstwa” – alkohol, narkotyki, nie wiedząc jeszcze,
że to lekarstwo okaże się
trucizną.
Jak zauważył ks. Marek
Dziewiecki, istotą pychy
jest ucieczka człowieka od
prawdy o sobie, ucieczka
od twardej rzeczywistości,
którą tworzy człowiek buntujący się wobec Boga. Pyszałek żyje w toksycznym
świecie fikcji, gdyż widzi
w sobie tę wielkość, której
nie posiada. Staje się samolubnym egoistą, czyli kimś
niezdolnym do miłości i do
bycia darem dla innych. Pyszałek odnosi się do innych
ludzi z pogardą albo traktuje ich jak swoją własność,
którą bez skrupułów posługuje się dla zaspokojenia
własnych potrzeb. Pyszałek
wpada w najbardziej groźną pułapkę, jaką człowiek
może zastawić na samego
siebie – wierzy w to, że istnieje łatwo osiągalne szczę-

ście: bez zasad moralnych i poczucia grzechu, bez pracy nad sobą
i czujności, bez wysiłku i dyscypliny, bez pokuty i nawrócenia, bez
miłości i dorastania do świętości.
Taki człowiek nie szuka tego, co
wartościowe, lecz jedynie tego,
co przyjemne i co przyziemne.
Pycha współczesnego człowieka
stała się obecnie aż tak arogancka,
że przejawia się nie tylko w postawach poszczególnych ludzi, ale
stała się chorym ideałem całych
środowisk i grup społecznych.
Doszło nawet do tego, że nauki
o człowieku nie opierają się już
na empirycznych faktach, lecz
na pełnych pychy i fikcji ideologiach, które zakładają, że człowiek jest wewnętrznie dobry, harmonijny i bezkonfliktowy, że jest
nieomylny i może czynić to, co
chce, że jest poza, a nawet ponad
dobrem i złem – dodaje ks. Dziewiecki.

LEKARSTWEM NA PYCHĘ
JEST POKORA.
Ta też dziś niemodna, nieoklaskiwana, taka trochę wstydliwa. Czym
więc jest pokora? Pokora to stawanie w prawdzie przed Bogiem, sobą
samym, drugim człowiekiem. Pokora
to ufność, dojrzałość, odpowiedzialność, służba, skromność, szacunek
do samego siebie. Pokora to zdolność
do rozpoznania i przyznania się do naszych ograniczeń. Jest dla wielu z nas
początkiem spokoju umysłu i pogody
ducha. Pokora to także pozytywne
otwarcie się na świat, przy stałym obniżaniu własnego egocentryzmu.
Mówi się, że to pijący alkoholicy
żyją w skrajnościach: albo noszą się
wysoko ze swoją pychą i egocentryzmem, nie uznając w ogóle pokory,
albo też pławią się w poczuciu winy,
sądząc, iż są pokonani poprzez upokorzenie ich przez alkohol, a przecież
obsesyjne obwinianie się nie jest pokorą, lecz odwróconą pychą. Niezwykle trafnie istotę pokory opisał w jednym zdaniu założyciel AA – Bill W.:
POKORA TO WĄSKA
ŚCIEŻKA POMIĘDZY
GÓRAMI PYCHY,
A BAGNEM POCZUCIA
WINY.
Ps. Szukajmy tej wąskiej ścieżki…
Małgorzata
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Rozważania
różańcowe
CZĘŚĆ I RADOSNA

1. Zwiastowanie Narodzenia
Zbawiciela

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (Łk 1,30 - 31)
Tak jak Maryja w pokorze przyjęła
wolę Boża, tak i nam potrzebna jest
pokora i pełne zaufanie Bogu. Gdy
upadamy – trzeba otwarcie przyznać
się do słabości i naprawić wyrządzone zło.
Matko, wspieraj upadających
i pozwól im odnaleźć prawdziwą
drogę do wyrwania się ze szponów
nałogu.

Maryjo, uczyń nasze rodzinne spotkania radosne i szczęśliwe, aby alkohol nie ranił naszych najbliższych.

3. Boże Narodzenie

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2, 6-7)
Jakie jest Boże Narodzenie dla rodziny czynnego alkoholika? Jest radość
z przyjścia Zbawiciela, czy tylko okazja
do intensywnego picia, ku udręce rodziny? Czy w rodzinie, w której święta upływają na nadużywaniu alkoholu
można mówić o godnym przywitaniu
Narodzonego Chrystusa?
Panie dopomóż, aby to nadchodzące Boże Narodzenie połączyło
naszą rodzinę w radosne i godne
przeżywanie świąt przy żłóbku Bożej
Dzieciny.

2. Nawiedzenia św. Elżbiety

A skądże mi to, że matka mojego
Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43)
Odwiedziny Maryi wypływają
z potrzeby serca i chęci niesienia
pomocy w potrzebie. A jak to wygląda w naszej rodzinie? Czy zawsze
na stole musi stać butelka i z czasem
odwiedziny zamieniają się w nie
kończące się pretensje i żale? Odrzuć alkohol – wybierz trzeźwość.
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4. Ofiarowanie Dzieciątka Jezus
w świątyni

CZĘŚĆ II ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
przynieśli je [dziecię] do Jerozolimy, aby
Je przedstawić Panu (Łk 2,22)
Alkoholik pragnący wyzwolić się
z nałogu czasami upadnie, ale tylko
wtedy, gdy nie w pełni zaufał w Bożą
pomoc. Ta pomoc jednak musi wynikać z pracy nad sobą i ze współpracy
we wspólnocie innych uzależnionych.
Wzajemne wsparcie, daje owoce lepszej trzeźwości.
Matko najświętsza, tak jak ofiarowałaś Dzieciątko Jezus Bogu, tak i my
ofiarujemy się pod Twoją opiekę.
Otaczaj nasze rodziny i nas samych
płaszczem swej matczynej opieki.

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,17)
Choroba, której nie można wyleczyć, ale z którą można godnie żyć
to choroba alkoholowa. Z choroby
tej powinna leczyć się cała rodzina
w grupach wspólnotowych. Tym działaniom powinno towarzyszyć zaufanie Panu Bogu i wiara w to, że mogę
zmienić życie swoje i swojej rodziny
z Boża pomocą.
Matko nasza najlepsza, ulecz nasze
zranione rodziny i wlej w nie ożywczą
radość i wzajemne przebaczenie.

2. Objawienie siebie na weselu
w Kanie Galilejskiej

5. Znalezienie Jezusa w świątyni
jerozolimskiej

Zróbcie wszystko cokolwiek wam
powie. (J 2,5)
Pełna ufność w Bożą pomoc,
uchroni nas od przykrych wypadków
w chorobie alkoholowej, bo miłość
Boża jest większa od całej podłości
świata i od całego morza alkoholu.
Czy jestem pokorny wobec swego
uzależnienia? Czy nie popadam w euforię trzeźwości? Czy ufam Jezusowi
tak na 100% ?
Maryjo, pomóż abyśmy we wszystkim co nas spotyka na drodze życia,
rozpoznawali wolę Bożą. Prowadź
nas do Swego Syna.

Czy nie wiedzieliście, że powinienem
być w tym, co należy do Mojego Ojca?
(Łk 2,49)
Alkoholik, aby prawdziwie się wyzwolił, musi otworzyć się na łaskę Boża.
Tak jak Maryja z radością odnajdując
Jezusa w świątyni, powinien odnaleźć
łaskę Boża we wspólnocie. Współpracować z nią poprzez modlitwę i dzielenie się radością trzeźwienia.
Dziękujemy Ci Matko za tych
wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężają.
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3. Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia

Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)
Trzeźwość dzielona miłością trwa
i przynosi owoce. Musimy obdarowywać się wzajemnie trzeźwością i wolnością w wyborze prawej i trzeźwej
drogi życia ku chwale Boga Ojca. To
miłość Chrystusa przynagla nas do takiej postawy.
Różo duchowna, wejrzyj w nasze
serca i skrusz je ku większej miłości
do Twego Syna i wyzwól z nich skarbiec miłości bliźniego.

4. Przemienienie na Górze Tabor

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
(Mt 17,5)
Stawianie pierwszych kroków
w trzeźwości musi być oparte na silnej
więzi z Bogiem. Tylko łączność na modlitwie daje skuteczność pracy nad
swoimi słabościami. Alkoholik, jeśli
dąży do przemiany swego życia, musi
odpierać ataki zewnętrznego świata,
który stwarza coraz to nowe pokusy.
Maryjo, uproś u Swego Syna przemianę serc dla ludzi spotykających alkoholików, aby nie poniżali osób wychodzących z nałogu, lecz wspierali
je modlitwą i dobrym słowem.

5. Ustanowienie Eucharystii

Następnie wziął chleb, odmówiwszy
dziękczynienie, połamał go i podał im,
mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was
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Jezu, dlaczego ciągle trwa biczowanie Twojego Najświętszego Ciała? Dlaczego miłość jest odrzucana
przez ludzi? Bo człowiek uzależniony
zaprzecza prawdzie, że jest uzależniony. Trudno jest stanąć w prawdzie
swojej niemocy, ale bez tej prawdy
– nie ma trzeźwości. Dla osoby uzależnionej nie ma kontrolowanego
picia, jest tylko upadek, porażka, ból
i wstyd.
Matko Bolesna prosimy Cię o pomoc w szerzeniu Nowej Kultury życia
w trzeźwości przy boku Twego Syna.

będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich [wziął]
po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to
Nowe Przymierze we Krwi mojej, która
za was będzie wylana. (Łk 22, 91-20)
Pomoc w przemianie życia alkoholika płynie z Eucharystii. Pan Jezus
zwraca się do alkoholików i ludzi niosących pomoc uzależnionym: jedni
drugich brzemiona noście.
Matko Najświętsza wyproś dla
nas u Syna Swego pragnienie jak najczęstszego udziału liturgii i korzystania z Sakramentów Świętych.

CZĘŚĆ III BOLESNA

3. Cierniem ukoronowanie Pana
Jezusa

1. Modlitwa Pana Jezusa
w Ogrójcu

A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni,
włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. (J 19, 2)
Czy tylko żołnierze? Iluż czynnych
alkoholików dokłada Ci Panie po jednym cierniu wbijającym się z skroń? Ile
łez żon i dzieci musi się jeszcze wylać
i ran zabliźnić, aby mąż i ojciec przestał pić i bić? Ojciec ma być czułym,
cierpliwym i kochającym mężem i ojcem, na którego zawsze można liczyć.
Matko Boża daj siłę ojcom do
powstania z nałogów, a słabym podaj Twą Matczyną dłoń aby stanęli
w prawdzie.

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego
Getsemani, (…) Jezus odszedłszy nieco
do przodu, padł na ziemię i modlił się,
żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta
godzina. (Mk 14, 32-34)
Alkoholik nie trwający na modlitwie wspólnotowej nie ma szans
na trzeźwienie. Grypy AA, rodzina,
czy też jakiekolwiek grupy wsparcia
dają świadomość tego, że ze swoim
problemem nie został nikt sam. Bo
gdzie dwaj lub trzej …
Matko Boża Nieustającej Pomocy,
daj nam siłę głoszenia prawdy, że z nałogu, alkoholizmu można wyjść i trwać
w trzeźwości.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane
Miejscem Czaszki, które po hebrajsku
nazywa się Golgota (J 19, 16b-17)

2. Biczowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał
Go ubiczować. (J 19, 1)
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Drogę, którą przebył Jezus i którą
przekracza cały czas dla nas jest drogą Miłości do nas ludzi. Tych dobrych
i tych złych, upadających i powstających. Droga alkoholika zaczyna się
niewinnie, a kończy dramatycznie.
Wszystko podporządkowuje jednemu – napić się.
Matko Najświętsza, wlej w nasze
serca miłość oraz nadzieję na lepsze
jutro i poddanie się woli Twojego Syna.

5. Pan Jezus umiera na krzyżu

Było już około godziny szóstej i mrok
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus
zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje
ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. (Łk 23, 44-46)
Śmierć osoby bliskiej sprawia ból.
A jaka jest śmierć alkoholika, który stoczył się na samo dno i tam pozostał?
Może ulga, że wreszcie będzie spokój
w domu, że już nikt nic z domu nie
wyniesie bo zabrakło na wódkę. Uzależnienie od alkoholu, to uzależnienie
ciała, ducha i umysłu. Ciało można
wyleczyć w miarę szybko, ale ducha
i umysł można leczyć tylko z Bożą pomocą, trwając w nadziei i wierze. Psychologowie, terapeuci, grupy AA są
narzędziem w ręku Boga.
Matko Boża – Uzdrowienie Chorych, wlej w serca trzeźwiejących
alkoholików wiarę i siłę na drodze
do trzeźwości ku chwale Boga Ojca,
Syna i Ducha Świętego.

CZĘŚĆ IV CHWALEBNA

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk 24,5b-6a)
Często słyszy się stwierdzenie: ludzie pili i pić będą. Nie jest to prawdą!
W narodzie tkwią siły, które pomogą
powstać z pijaństwa i żyć w trzeźwości. W XIX wieku działalność apostołów trzeźwości spowodowała masowe
wpisywanie się do ksiąg abstynenckich. Utworzona w Ruchu Światło-Życie Krucjata Wyzwolenia Człowieka
ma coraz więcej członków. Tworzy się
Nowa Kultura życia bez alkoholu.
Jezu, który umarłeś za nas na krzyżu, wlej nadzieją w serca apostołów
trzeźwości, aby nie zwątpili w zwycięstwo dobra nad złem, trzeźwości
nad pijaństwem.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon
i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,
gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc
i błogosławiąc Boga. (Łk 24,50-53)
Tak jak apostołowie napełnieni
nadzieją na to, że Chrystus pozostanie z nami aż do skończenia świata,
ufamy w Bożą obecność przy nas. Tylko trzeba nie tylko uwierzyć w Jego
obecność w sakramentach świętych,
ale też i Jemu w pełni zaufać.
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Panie Jezu dziękujemy Ci za twą
sakramentalną obecność wśród nas.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy (J 14,16-17)
Chrystus nazwał szatana ojcem
kłamstwa. Fałszywa informacja odnośnie alkoholu była i jest przyczyną
wielu nieszczęść. Osoby uzależnione
często dorabiają sobie ideologię do
swych słabości i próbują wykazać,
że zło jest mniejsze niż rzeczywiście
istniejące.
Duchu Święty, usuwaj z naszego
życia wszelkie zakłamania. Spraw,
aby nikt z nas nie popierał błędnych
poglądów. Oświeć umysły młodzieży, aby nie ulegała zgubnym namowom rówieśników.

4. Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny

Maryjo, Bóg wziął Cię do nieba
z czystym sercem i nieskalaną duszą,
pełną dobroci, miłosierdzia i ciepła.
Mimo tak wielkiego zaszczytu nie opuściłaś mnie, grzesznego człowieka.
Ciało Maryi wraz z duszą zostało
uwielbione i dostąpiło chwały. I my
również mamy służyć Bogu nie tylko
duchem ale i ciałem, bo jest ono świątynią Ducha Świętego. Tymczasem alkohol i inne używki są nie tylko trucizną, ale też osłabiają wolę, mącą umysł
i pozbawiają szlachetności uczuć.
W Tobie Matko znajdujemy ukoje-

nie. W Tobie i Twoim orędownictwie
u Syna Swego znajdujemy wsparcie,
aby życie nasze nie obfitowało w upadki, lecz trwało w permanentnym trzeźwieniu na chwałę Jezusa Chrystusa.

5. Ukoronowanie Matki Bożej
na Królową nieba i ziemi.

Maryja, Matka Boga i nasza Matka
jest w niebie. Bóg wywyższył tę skromną
dziewicę z Nazaretu i uczynił Królową
nieba i ziemi.
W Ślubach Jasnogórskich przyrzekaliśmy Maryi walkę z alkoholizmem
jako wadą narodową. Strawa trzeźwości narodu jest także Jej sprawą.
Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.
Królowo Różańca Świętego sprowadź na drogę trzeźwości wszystkich
upadających i wzmocnij ich nadzieję,
oraz wlej wiarę w ich postępowanie
ku lepszemu życiu. Otwórz nasze serca ku trzeźwości. Amen
• Radosne tajemnice różańca – odmawia się w poniedziałek i sobotę
• Świetliste tajemnice różańca –
odmawia się w czwartek
• Bolesne tajemnice różańca – odmawia się we wtorek i piątek
• Chwalebne tajemnice różańca –
odmawia się w środę i niedzielę
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W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.
Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy
Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.
Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
Czwartą odmawiam w intencji syna…
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna
Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.
Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu
Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.
Awantury, alkohol, płacz i siniaki
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
12

Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.
„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły.”
Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział – nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.
Nie ma paciorków – patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi – krzyknął – Boże mój kochany!
Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną..
Wiersz pochodzi z tomiku „ Jego śladem”
Jacka Daniluka.
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Taniec
z Gronostajem
Są książki, których lektura zadziwia historiami wziętymi z życia, porusza głęboko
i pozostaje w czytelniku przez długi czas. Od
czytania nie można się oderwać. Taką książką
jest „Taniec z gronostajem”. Autorka Maryla
Ścibor Marchocka realistycznie przedstawia
dramat kobiety uwikłanej w przemocowe
małżeństwo z alkoholikiem. Książka wstrząsająca, dająca do myślenia, bardzo uświadamiająca. Osobom postronnym pozwala zrozumieć czym jest współuzależnienie.
Kilka słów o treści.
Znajomość zaczęła się romantycznie, od
pisania pięknych listów. Trudno było się nie
zakochać… Bohaterkę zwiódł pozorny urok
przyszłego męża. Sielanka nie trwała jednak długo, a małżeństwo stało się piekłem.
Na szczęście udało jej się przerwać pasmo
nieszczęść, znalazła pomoc w postaci grupy
wsparcia i uniezależniła się psychicznie, nawet udało jej się powrócić do artystycznych
pasji. Pomogła jej wola przetrwania i inni
ludzie. Jest w tym tekście prawda – potwierdza to Marek Ignaczak, psychoterapeuta pracujący z osobami współuzależnionymi. Jego
posłowie podsumowuje całą opowieść... Odpowiada na pytanie: dlaczego bohaterka tak
długo znosiła przemoc ze strony męża. Oto
ta odpowiedź: „one (te kobiety) podlegają
złudzeniu. Tym złudzeniem ofiar jest przekonanie, że musi być jakiś powód (…), który
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każe kochającemu je mężczyźnie aż tak się gniewać. Miesiące i lata takiego przekonania
uniemożliwiają odruch buntu
i chęć wyzwolenia, bo wcześniej zostaje zabite prawo do
autonomii, posiadania własnego zdania. (…) Opowiadanie
pokazuje dwie prawdy: pierwsza to przebudzenie Ja, które
jest długie i żmudne, a druga
– nie da się tego osiągnąć samotnie. To piękne podsumowanie, warto mieć taką wiedzę
i dlatego polecam tę książkę.
Książkę wydała Poznańska
Oficyna Wydawnicza Harbor
Point Sp. z o.o. Media Rodzina w 2007 roku. Pozycja
dostępna jest w księgarniach
internetowych w przystępnej
cenie.
Agnieszka Trojanowska

Kalendarium wydarzeń
roku pracy

2020/2021

NIE
LĘKAJCIE SIĘ

m M

PRZEDSIĘWZIĘCIA STAŁE:
• Każdy drugi czwartek miesiąca – Spotkanie formacyjne Diakoni Wyzwolenia i KWC – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 18.00 – Msza święta /8.10.2020; 12.11.2020;
10.12.2020; 14.01.2021; 11.02.2021; 11.03.2021; 8.04.2021;13.05.20
21;10.06.2021;
• Każda czwarta sobota miesiąca – Dzień Skupienia /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 – Msza Święta;
• Spotkania scholii dziecięcej – 2 i 4 sobota miesiąca Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 11.30
• Dyżur w STANICY KWC – wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1900 – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana
15
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Uczestnicy

Czekam
Dla uzależnionych
na Ciebie Jezu

Tak Bóg
Dla współuzależumiłował świat
nionych

od 18.00
15-17.01.
2021

Panie, Ty
Dla współuzależwszystko wiesz
nionych

Temat

od 18.00
11–13.12.
2020

od 18.00
13-15.11.
2020

Data
rekolekcji

Ks.
prowadzący

Zapisy

Ks. Dariusz
Mikrut

504 957 572

„KANA”
Ks. Grzegorz
Czarna
723 186 255
Kot
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Ks. Stanisław
Czarna
723 186 255
Szczepański
Sędziszowska

Miejsce

REKOLEKCJE:
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Ja jestem
„KANA”
Zmartwych- Dla uzależnionych
Czarna
wstanie i Życie
Sędziszowska

od 18.00
16-18.04.
2021
Dla współuzależnionych

Diakonia

Nie bój się,
wypłyń
na głębię

Żniwo
wprawdzie
wielkie, ale
robotników
mało

od 18.00
14-16.05.
2021

od 18.00
11-13.06.
2021

Ks. Dariusz
Mikrut

504 957 572

Kana
Czarna
Sędziszowska

„KANA”
Czarna
Sędziszowska

723 186 255

504 957 572

Ks. Grzegorz
Kot ,
504 957 572
Ks. Bogdan
Tęcza

Ks. Marcin
Duplaga

Ks. Marcin
Duplaga

„KANA”
Ks. Stanisław
Czarna
723 186 255
Szczepański
Sędziszowska

Bóg Cię kocha

Dla współuzależnionych

od 18.00
12-14.03.
2021

„KANA”
Dla uzależnionych
Czarna
Sędziszowska

Wiara cię
uwolni

od 18.00
12-14.02.
2021

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Data

Przedsięwzięcie

Miejsce

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.

Dzień
trzeźwości
i radości
26 września b.r. w Dobrzechowie
odbyło się kolejne spotkanie osób
związanych z Duszpasterstwem
Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej,
członków Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka i wszystkich, którym bliska jest tematyka związana z życiem
w wolności nie tylko od alkoholu.
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie
od nabożeństwa do Matki Bożej Dobrzechowskiej. Następnie ks. Maciej
Figura wygłosił konferencję, w której w krótki sposób przedstawił historię obrazu Matki Bożej, a także
relikwii świętych i błogosławionych
znajdujących się w kościele parafialnym. Mówił też, że jeśli chcemy
wychodzić na zewnątrz i dzielić się
swoim doświadczeniem z innymi, to
najpierw potrzeba wewnętrznej siły,
którą czerpiemy z modlitwy i eucharystii, aby to co chcemy przekazać
było autentyczne.
O godzinie 12 rozpoczęła się
Msza Święta sprawowana przez
ks. Bogdana Tęczę. W wygłoszonej
na niej homilii ks. Dariusz Mikrut
mówił o wolności i jak bardzo człowiek może cierpieć kiedy jej zostanie
pozbawiony. Za przykład podał najnowszą ekranizację – film pt. „25 lat

niewinności”, przedstawiający głośną historię człowieka niesłusznie
oskarżonego o zabójstwo. Obraz ten
pokazuję jak bardzo ceni się pewną
wartość, gdy się ją straci i jak trudno jest wyjść człowiekowi z różnych
uzależnień, czasem wręcz zniewolenia wewnętrznego, a ponadto jak
ważna jest relacja z Bogiem w procesie wychodzenia z nałogu.
Po Mszy świętej zgodnie w tradycją był czas na wspólny posiłek i czas
dzielenia się z innymi doświadczeniem swojego życia. Dla wielu z nas,
którzy osobiście lub też pośrednio
mieli do czynienia z problemem nadużywania alkoholu, takie rozmowy
we wspólnocie są bardzo budujące.
Czas spędzony w ten sposób pozwala na propagowanie w swoich środowiskach postawy trzeźwości. Dziękujemy za gościnność ks. Maciejowi
i do zobaczenia kolejnym razem.
Michał Piotrowski
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Program trzeźwościowy
MŁODZIEŻ
W ramach programu trzeźwościowego z zadania publicznego ze
względu na trudną sytuację związaną
z pandemią coronawirusa ogłoszono
na dzienniku elektronicznym kl. VIII
ZS nr 1 i SP nr 2 w Stobiernej, zadanie
dla młodzieży oczekującej na Sakrament Bierzmowania i uczniów należących do Szkolnego Koła Caritas.
Duszpasterze i Parafialny Zespół
Caritas zapraszają młodzież przygotowującą do Sakramentu Bierzmowania o włączenie się do programu
trzeźwościowego. W obliczu wielu
grzechów demoralizacji i nietrzeźwości pamiętajmy o wezwaniu

2020

–

św. Jana Pawła II: „Proszę Was, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu,
co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, a czasem może zagrażać jego
egzystencji i dobru wspólnemu”.
Zadanie do wykonania: na kartce
z bloku napisz hasło związane z abstynencją (dowolną techniką), napisz
wiersz, wykonaj rysunek, plakat, projekt,
ułóż opowiadanie, komiks.
Ufamy, że wykonane zadania pomogą młodzieży do wyboru właściwej drogi w dorosłym życiu; mądrze
i odpowiedzialnie wybierać to co
wartościowe.
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DZIĘKUJĘ, NIE PIJĘ –
WYBIERAM ŻYCIE!!!
W tym programie wzięło udział 17
uczniów, którzy wykonali piękne prace (plakaty, piosenki, wiersze), zdobywając w ten sposób wiedzę na temat
szkodliwości alkoholu. Dla uczestników zostały przygotowane bardzo
wartościowe nagrody, które zostały
wręczone 4 lipca 2020 r.
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Pracoholizm

Pracoholizm to rodzaj uzależnienia psychicznego, objawiającego się obsesyjną i wewnętrzną potrzebą ciągłego wykonywania
pracy kosztem innych czynności, również rodziny, snu i odpoczynku.
Czasy hedonizmu i osiągnięć – takie mamy
czasy…? Praca i wynikające z niej benefity, tj.
awanse, władza, pieniądze – często stają się
wartością samą w sobie. Oddanie pracy, dyspozycyjność, gotowość do poświęcenia życia
prywatnego w imię interesów firmy – idealny
pracownik! Czyżby?
Ciche przyzwolenie na spędzanie długich
godzin w pracy, które, choć początkowo
mogą dawać wymierne efekty, jednak w zbyt
dużym nasileniu prowadzą do poważnych
szkód i ciężkiego uzależnienia, jakim jest
właśnie pracoholizm. Istota i sam rdzeń tego
nałogu jest podobna do uzależnień od substancji psychoaktywnych /alkohol, nikotyna,
narkotyki/, z tą jednak różnicą, że rozwija
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się ono na poziomie psychicznym, a nie fizjologicznym.
Objawy tych uzależnień są
podobne: pracoholik odczuwa
silną potrzebę pracowania, nie
kontroluje czasu, po osiąganiu sukcesów, wyznacza sobie
trudniejsze cele. Zaniedbuje
inne sfery życia. Dla takich ludzi czas wolny staje się udręką,
bowiem jest bezproduktywny
i oddala od tego, co dla pracoholika jest najważniejsze: praca i osiągania wyznaczonych
sobie celów.
Co czuje partner, rodzina pracoholika?
To niełatwe, bo musi się
bronić przed głosem społeczeństwa, które mówi: „czego ty jeszcze chcesz?! on tak
troszczy się o rodzinę, tak ciężko pracuje dla was …”. Praca
ma ogromną wartość w odczuciu społecznym, a w związku z tym, partner pracoholika
rzadko zyskuje wsparcie i zrozumienie ze strony otoczenia.
I tak poczucie krzywdy w nim
narasta, pojawiają się negatywne myśli na swój temat,
a ponieważ wydaje im się,
że nie potrafią docenić tego,
co mają, spada ich poczucie

własnej wartości. Wtedy zaczynają się prawdziwe kłopoty
emocjonalne rodziny pracoholika; samotność, poczucie
odrzucenia, kobiety czują się
nieatrakcyjne, ponieważ są
zaniedbywane w relacjach
damsko-męskich. Ich sprawy
stają się nieważne. Odkładane
są wspólne wyjazdy, wakacje.
Nierzadko zdarza się, że rodzina cierpi z powodu poczucia winy, przy jednoczesnym
braku wsparcia. Bardzo często
zdarza się też, że partner pracoholika musi przejąć wszelkie
obowiązki związane z domem
i dziećmi. U pracoholików zanika wrażliwość na drugiego
człowieka, co z resztą jest typowe dla wszystkich uzależnień. Nie trzeba znieczulać się
substancją chemiczną, żeby
tak się stało. Osoby z tendencjami do uzależnień szukają najprostszych sposobów
na rozładowanie napięcia,
uśmierzenie bólu czy odczucie
przyjemności – dla niektórych
będzie to kieliszek alkoholu,
dla innych praca… Kiedy znajdą ten najprostszy dla siebie
sposób, stopniowo rezygnują
z innych form aktywności, które wcześniej dawały satysfakcję i tak powoli znika umiejętność cieszenia się życiem.

Skąd się bierze ten przymus pracy?
Takich wyzwalaczy jest mnóstwo. Są to
głównie kryzysy wartości czy rozmaite trudności – w domu, w małżeństwie, w zespole.
Dla pracoholika, sytuacja, w której nie radzi
sobie z trudnościami, oznacza słabość i to
uderza w jego poczucie wartości. Badania
pokazują, że w domach pracoholików dużo
wymagało się od dzieci; uczono, by nie okazywały swoich uczuć, a tym samym, nie rozmawiali o swoich problemach i troskach; tam
nie było miejsca na to, żeby dziecko po prostu „było”. Potencjalny pracoholik nie otrzymywał także od rodziców bezwarunkowej
miłości – był nagradzany i surowo karany
za aktywności, które były mniej lub bardziej
zgodne z wyobrażeniami rodziców na temat
„odpowiednich” zachowań. Najczęściej takie
dziecko dostawało przekaz, że musi być silne i doskonałe, a jeśli nie podporządkuje się
tym warunkom, zostanie odrzucone. I takie
dziecko później wyrastało w braku miłości
do siebie, nie rozumiało, że z definicji jest
wartościowym człowiekiem. I co robi w dorosłym życiu, żeby zaspokoić w sobie te braki?
Pracuje, dużo pracuje, praca zdaje się pomóc
w rozładowaniu problemów, negatywnych
emocji, a także wręcz w „zapomnieniu”
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o nich. W ten sposób od najmłodszych lat
ciężko i nieustannie pracowało na miłość od
rodziców lub chociaż ich akceptację. Podłożem mogą być też przejmowane wzorce od
osób dla nas znaczących, gdzie bezkrytycznie
kopiujemy ich zachowania. Rodzice pracoholików często też nie potrafili postawić granicy
pracy – mieli etat, ale jeszcze sobie dorabiali,
w „świątek piątek i niedzielę”. I takie dziecko wyrastało w irracjonalnym poczuciu: tylko
praca świadczy o mojej wartości. W ogóle nie
mając refleksji, że można inaczej.
Od czego zacząć zmianę u pracoholika?
Od pokazania mu, że ma wybór. Jest taki
cytat z Philipa G. Zimbardo: „Pracuj ciężko
w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się
intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Nawiązuj głęboki kontakt ze znajomymi.
Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów.
Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom”.
No tak… o ile tego właśnie chcesz! Bo właśnie od momentu, w którym pracoholik
uświadomi sobie, że czegoś chce lub nie, zacznie stawiać granice. I wtedy może zacząć
się proces zmian, np.: jestem na wakacjach
– nie odbieram telefonu, o 19 wyłączam internet, bo chcę mieć więcej czasu dla rodziny,
nie wezmę dodatkowej pracy, itd.
A co, jeśli już to zrozumie?
Wtedy powinien nazwać to, przed czym
uciekał w uzależnienie. Czy na przykład związek nie zaspokaja jego potrzeb? Czy frustruje
go kryzys wartości? Czego się boi? To trudna droga, ale bez tych odpowiedzi nie da się
ruszyć z miejsca. Dla każdego pracoholika
terapia przebiega w indywidualnym tempie,
aż do osiągnięcia „własnej” normy pracy, czy-
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li etapu, w którym pracujemy
zgodnie z własnymi potrzebami, a nie pod wpływem przymusu. A do tego potrzebne
jest uwolnienie się od myśli,
że praca jest najważniejsza…
Sidła pracy.
Szacuje się, że problem pracoholizmu dotyczy około 2,5
mln Polaków – to dane opublikowane w listopadzie 2019
roku, przygotowane przez
CBOS. Nie należy bagatelizować tego uzależnienia, ponieważ szkody, jakie niesie ono
dla organizmu są ogromne.
Pracoholizm może prowadzić
do chorób i zawałów serca,
wylewu mózgu, otyłości czy
schorzeń stawów. Znane jest
także zjawisko karoshi czyli
tzw. „śmierć z przepracowania”, które zostało zauważone po raz pierwszy w Japonii.
Polega ono na nagłej śmierci
wynikającej z przepracowania
(zwykle tacy ludzie pracują
ok. 60-70 godzin tygodniowo)
oraz ekspozycji na długotrwały stres. Choć w Europie to zjawisko nie jest tak powszechne,
jednak już w polskich szpitalach coraz więcej odnotowuje
się przypadków osób cierpiących na zaburzenia krążenia
i serca. Dlatego też tak ważne jest, by potrafić oddzielić

czas pracy od odpoczynku i by
nie traktować go jak karę, ale
moment regeneracji sił, który
wbrew pozorom zwiększy tak
produktywność, jak i poziom
zdrowia i samopoczucia psychicznego.
Należy podkreślić – pracoholizm jest uzależnieniem
i tym samym wymaga leczenia.
Głównym sposobem powrotu do „zdrowia” jest oczywiście psychoterapia, ponieważ
problem ma podłoże ściśle
psychologiczne. Pracuje się
tu głównie z przekonaniami
osoby uzależnionej i jej labilną
samooceną, która jest zależna
od osiągnięć i zewnętrznych
czynników, a nie wewnętrznej, bezwarunkowej samoakceptacji. Osobę uzależnioną
uczy się także ekspresji swoich uczuć, konstruktywnych
sposobów rozładowania ich,
oddzielania czasu pracy od odpoczynku oraz umiejętności
delegowania pracy na innych.
Zerwanie z nałogiem pracoholika wiąże się z długą i żmudną
pracą nad sobą, jednak zmiana
ta jest osiągalna i trzeba o tym
zawsze pamiętać w trudnych
chwilach.
Dbajmy, by praca nigdy nie
przejęła kontroli nad nami…
Małgorzata

Jeszcze dwa słowa o cytowanym w tekście
Panu Philip George Zimbardo.
Ur. 23.03.1933 r., amerykański psycholog włoskiego pochodzenia. Od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z przeprowadzenia
„eksperymentu więziennego”. Założyciel Kliniki
Nieśmiałości przy Pacific Graduate School of Psychology w Palo Alto. Autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” „Psychologia i życie” – pierwsze wydanie w Polsce
z 2005. Philip Zimbardo zajmował się wieloma
dziedzinami psychologii, z czego najbardziej znane są jego dokonania w dziedzinie psychologii społecznej oraz badania nad nieśmiałością. Zajmuje
się też psychologią zła, terroryzmu i dehumanizacji. Badania te zaowocowały wydaniem w 2007
roku przełomowej książki „The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil” „Efekt
Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło”. Jest
też autorem projektu „bohaterskiej wyobraźni” –
to program nauczania, którego celem jest uczenie
młodych ludzi, jak kształtować w sobie postawy
niezgody na zło.
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ŚWIADECTWO – 13.09.2020 r.
Około miesiąc temu, przeżywając
ogromny kryzys, zaczęłam w modlitwie prosić Boga, aby wskazał mi
świętego lub patrona alkoholików.
W ten sposób poznałam sługę brata
Matta Talbota alkoholika. Usłyszałam w sercu, aby modlić się do Niego i mówić o nim innym. Usłyszałam
słowo: „Córko, pragnę abyś go namalowała i podarowała obraz osobie,
którą Ci wskażę. Pragnę działać cuda
przez wstawiennictwo waszego Brata Mateusza. I choć jest on już dla
mnie święty to pragnę, by i dla Was
stał się Waszym Świętym Patronem
i Stróżem w dążeniu do trzeźwości.
To Wasz Apostoł Trzeźwości, który
poprowadzi Was do trzeźwości.
Dzisiaj na rekolekcjach spotkałam
Siostrę, która założyła grupę dla tych,
którzy chcą się uświęcać w trzeźwieniu. Trzeźwieć i zacząć nowe życie.
Wtedy zobaczyłam ponownie twarz

Mateusza Talbota. Poczułam bardzo mocno w sercu, że to dla Niej,
dla Jej grupy mam namalować Brata
Mateusza, który stanie się patronem
i stróżem tej grupy. To sens moich
następnych rekolekcji przyjechać do
Was z Mateuszem.
Proszę Was o modlitwę, jeśli jest
to pragnienie Boga, a nie moje własne, aby powstało to dzieło. Bez Waszej modlitwy i wsparcia moich braci
i sióstr oraz Nieba – NIE MOGĘ NIC!
Wasza Siostra Alkoholiczka

Otworzyło się dla Was i dla mnie
Słowo Boże
Z Listu do Filemona 1, 1-7
Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach(…) Bracie doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości,
jako, że serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie.
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Cicho
Cicho Boską spełniać wolę
Cicho bliźnim ulżyć dolę
Cicho kochaj ludzi, Boga
Cicho - oto święta droga
Cicho z swymi dzielić radość
Cicho wszystkim czynić zadość

Cicho innych błędy znosić
Cicho życzyć, błagać, prosić
Cicho zrzec się, ofiarować
Cicho ból swój w sercu chować
Cicho jęki w niebo wznosić
Cicho skrycie łzą się rosić
Cicho kiedy ludzie męczą
Cicho, gdy pokusy dręczą
Cicho zmianę życia znieść
Cicho krzyż z Jezusem nieść
Cicho Jezus w hostii sam
Cicho milcząc mówi nam
Cicho ufaj zbawcy swemu
Cicho tęsknij, wzdychaj ku Niemu
Cicho z cnoty zbieraj plon
Cicho aż nadejdzie zgon
Cicho ciało spocznie w grobie
Cicho da Bóg niebo Tobie
Kard. Adam Stefan Sapieha

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

