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Życzę Ci świętości !
Nie wiemy jak dane nam będzie przeżyć nadchodzące
święta Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych – Zaduszki. Listopad to czas, kiedy blisko nam do zadumy i melancholii, które dopełnia jesienna
aura, dająca znać, że tak jak pory roku przemijają, tak mija
i nasze życie. W tym czasie nie pozwólmy odebrać sobie
dobrych myśli, nadziei i siły jaką daje Eucharystia i sakramenty. Z radością patrzymy na przykłady znanym nam
Świętych, odkrywajmy tych jeszcze nieznanych, patrzmy
w stronę naszych świętych patronów. Z ufnością przyjmujmy obietnicę życia wiecznego. Każdemu z nas pisana
jest droga ku świętości, właśnie teraz w tym momencie,
w którym jesteś, wśród ludzkich zmagań, czasem trudnej
i szarej codzienności, czasem także w tym co nas przerasta, zniewala, a nawet oddala od Bożej Miłości. Każdy dzień to kolejna szansa na wzbudzenie w sobie tego
szczerego pragnienia. To kolejna szansa, żeby wyjść naprzeciw Bożej obietnicy i podejść do drugiego człowieka
z życzeniem wieczności i świętości, to coś znacznie więcej niż nasze ziemskie zdrowie, szczęście i pomyślność,
na którym nam zależy nie tylko od święta.
Wspomnijmy w najbliższym czasie oprócz naszych
bliskich zmarłych także tych, którzy byli dla nas w życiu
w jakiś sposób ważni. Pomyślmy o tych, którym jesteśmy
za coś wdzięczni, którzy nie byli nam obojętni. A może są
też gdzieś dookoła groby już dawno zapomniane, zaniedbane, bo rodzina jest zbyt daleko, bo za życia może byliśmy dla siebie mniej życzliwi... Jaka będzie nasza pamięć,
taka będzie pamięć przyszłych pokoleń.
Pielęgnujmy dobre wspomnienia i wybaczajmy, gdy
nie było nam po drodze, a w każdy dzień, nie tylko od
święta przekazujmy sobie nawzajem szczere życzenie dążenia do świętości.
Anna, Członek KWC

cd. ...7 grzechów głównych trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...
W poprzednim numerze naszej
gazetki odrobiliśmy lekcję z pychy.
Wiemy już, że pycha odbiera człowiekowi rozum i prowadzi do zachowań mało rozumnych. Dziś popatrzymy na drugą „pokusę”, którą jest
chciwość. W świecie konsumentów
– ten grzech jest bagatelizowany. Pozoruje ambicje, przedsiębiorczość,
rozwój. Kocha rzeczy, zamiast kochać ludzi. Bezinteresowność bierze
za naiwność. Co za potwór? Chciwość. Obecnie kojarzona bardziej
z przywiązaniem człowieka do rzeczy materialnych niż z winą moralną
czy grzechem. Może to tylko unika-

nie rozrzutności? Może roztropne
oszczędzanie pieniędzy? Może to
w ogóle roztropna chciwość?
W dzisiejszych czasach coraz
mniej mówi się o chciwości, a jak już
się mówi, to ma to bardziej charakter promocji chciwości czy zachłanności. Sam człowiek wręcz staje się
więźniem chciwości i rywalizacji
a narastający w nim stres sprawia,
że ucieka w ten przeklęty świat konsumpcji, przyjemności, uzależnień.
Dziś wartości takie jak umiarkowanie, trzeźwość, powściągliwość,
wstrzemięźliwość brzmią jak słowa
z innej epoki…

2. Chciwość
fon, lepszy komputer, ciuchy, władzę,
zaszczyty, wszystko „naj”: najlepsze,
największe, najwyższe, najdalsze
i jeszcze najbardziej niedostępne. I to
wszystko za wszelką cenę, nieważne
jakim kosztem. Może kosztem zdrowia, może kosztem rodziny, drugiego
człowieka, kosztem spotkania z Bogiem na modlitwie – ale to nie ważne
– należy mi się, zasługuję na to – cel
uświęca środki. Jestem nienasycony!
Jestem chciwcem, który nigdy się nie

Chciwość 2020.

Świat nam dziś mówi: musisz
to mieć, ta rzecz da ci szczęście. Ja
chcę brać. Ja chcę mieć więcej niż
inni. Rzeczy są moim bogiem. Lubię
mieć dużo kasy. Wszystko i wszystkich można kupić, to tylko kwestia
ceny i czasu. Człowiekowi nigdy nie
jest dość, więc pracuje na nowy samochód, mimo że poprzedni mógłby
jeździć jeszcze 10 lat, najnowszy tele-
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nasyci, bo nie ma żadnych granic we mnie. Chciwość to rządza, której nie można zaspokoić. Pazerność. Pazerność na wszystko. Wyssanie. I tak
oddajemy się w niewolę rzeczy! One panują nad
nami, a nie my nad nimi. Dopiero śmierć kończy
chciwość i pokazuje, ile warte są rzeczy materialne. Czy widziałeś, ile zmieści się w trumnie?
Chciwość ograbia nas ze wszystkiego co najcenniejsze w życiu, co duchowe i wieczne. To chciwość sprawia, że chcemy mieć więcej, niż nam
potrzeba. Mieć i brać – to najkrótsza charakterystyka chciwca.

Kocham rzeczy. Ciebie nie.

Chciwość to postawa, która sprawia, że rzeczy materialne stają się ważniejsze od drugiego
człowieka. Chciwiec bardziej kocha pieniądze
niż ludzi. Chciwość powoduje brak wrażliwości
na los i na potrzeby innych. Chciwy nienawidzi
bezinteresownej pomocy czy hojności. Uważa ją
za głupotę, bo przypomina mu ona o Bogu, którego dawno się już pozbył. Chciwość to wyrzut
w stronę Stwórcy: źle to urządziłeś! ja mam lepszy pomysł! wszystko mnie się należy! Chciwość
blokuje zdolność do miłości. Chciwość niszczy
więzi w małżeństwie i rodzinie, gdyż prowadzi do zazdrości, niesnasek, wrogości i zawi-

CIĄGŁA POGOŃ ZA PIENIĄDZEM

szybciej wprowadzi nas do grobu
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ści. Człowiek chciwy czuje
się zawsze pokrzywdzony
materialnie. Dla pieniędzy
potrafi podać do sądu swoich krewnych. W zasadzie
przyjaźnie,
małżeństwa,
znajomości są podporządkowane jednemu – korzyści. Czysta, chłodna kalkulacja. Wszystko policzalne.
Wszędzie czuć interes.
Chciwość niszczy też więzi społeczne. Prowadzi nie
tylko do intryg, ale nawet
do przestępstw, do korupcji, zdrady. Człowiek chciwy potrafi bezwzględnie
dążyć do zysku. Z powodu
chciwości ludzie kradną,
oszukują, pasożytują, defraudują, szantażują, robią
przekręty finansowe, a czasem nawet zabijają. Dla
człowieka chciwego nie liczy się nikt i nic poza żądzą
szybkiego bogacenia się,
za każdą cenę. Chciwi ludzie czują absurdalną przewagę nad innymi. Obnoszą
się ze swoim majątkiem, są
wyniośli i aroganccy, bez
zahamowań i skrupułów.
Są apodyktyczni, narzucający się, zadufani w sobie,
snobistyczni. Z tym swoim
efekciarstwem. U takich
zawsze w parze z chciwością, idzie zazdrość dużymi

krokami. A tuż za nimi zawiść i mściwość. Bez zażenowania powiedzą:
szanuj mnie, bo jestem bogaty. Liczę
się ja, liczą się moje pieniądze. Człowiek chciwy uzależniony jest od pieniędzy, potrafi dzieciom czy młodzieży sprzedać alkohol czy narkotyki,
byle tylko szybko się wzbogacić. Dla
zarobku staje się sprzedawcą śmierci.
Sam siebie zaprzeda. Człowiek chciwy oddala się nie tylko od szczęścia
doczesnego, ale też od szczęścia
wiecznego, gdyż warunkiem wstępu do nieba nie jest wypchany portfel, lecz kochające serce. Hm… a co
z chciwością w kościele? Bywa. A jak
bywa to drażni. Nawet nie ta kopertowa, ale ta subtelna, gdzie zamiast
głoszenia Ewangelii ważniejsze są
duże pieniądze, biznesy, które stają
się ważniejsze niż misje.

ry ma jedynie pieniądze. Pieniądze.
Pieniądze uzależniają tak samo, jak
alkohol, narkotyki i jedzenie dla przyjemności. Ogromnie niebezpieczna
jest sytuacja, gdy ktoś dąży do osiągnięcia dobrobytu materialnego,
a nie interesuje go zupełnie duchowy
wymiar ludzkiego życia. Chciwiec to
człowiek pusty duchowo i w konsekwencji nierozumny. To ktoś, kto sam
siebie skazuje na smutną wegetację,
na życie pozbawione nadziei i entuzjazmu, gdyż trwała radość płynie
z dawania, ze stawania się darem miłości dla innych ludzi, a nie z gromadzenia rzeczy materialnych. Człowiek
chciwy staje się niewolnikiem tego,
co posiada. Chciwość to wyjątkowo
prymitywna forma egoizmu. Chciwiec cieszy się bardziej majątkiem niż
Bogiem i ludźmi, ale jest to „radość”
równie chorobliwa, jak „radość” alkoholika czy narkomana – tak o chciwości mówi ks. Marek Dziewiecki.
Na chciwość warto popatrzeć też
z innej perspektywy. Jezus mówi:
„gdyby nawet ktoś opływał we
wszystko, jego życie nie jest zależne od mienia, od tego co posiada”.
Więc jaka jest relacja między życiem
a mieniem? Nasuwa się wiele myśli.
Przecież wiemy, że status naszego
życia, komfort naszego życia, zależy
od tego co posiadamy lub od tego
czego nie posiadamy. Bieda potrafi
zniszczyć nasze człowieczeństwo,
zarówno jak bogactwo może zniszczyć nasze człowieczeństwo. Istnie-

Ewangelia: chciwiec to głupiec.

Ze względu na wielkie zło, jakie
płynie z chciwości, Jezus w wyjątkowo twardych słowach upomina ludzi
chciwych: „Głupcze, jeszcze tej nocy
zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym,
kto skarby gromadzi dla siebie, a nie
jest bogaty przed Bogiem” (Łk 12,
21-22). Te słowa przypominają nam
o tym, że bogactwo człowieka mierzy
się bogactwem jego mądrości i bezinteresownością jego miłości a nie
zasobnością jego portfela. Przerażająco biedny jest ten człowiek, któ-
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je wiele skomplikowanych kwestii,
jednak Jezus mówi PROSTO: „wasze
życie nie zależy od mienia”. Zasada,
którą Jezus chce nam przekazać jest
równie PROSTA! Otóż życie zależy od
sposobu zarządzania życiem! Życie
nie zależy od mienia! Możesz mieć,
możesz nie mieć. Możesz mieć więcej, możesz mieć mniej! Miej tyle ile
potrafisz. Miej tyle ile jest ci dane. To
nie stanowi sedna problemu. Musimy
uświadomić sobie, iż Jezus nigdy nie
prowadził żadnej konsekwentnej krucjaty przeciwko bogatym ani przeciwko biednym! Ani na rzecz bogatych,
ani na rzecz biednych! Jezus mówi,
że sedno problemu to wszelkie formy chciwości, nie bogactwo, nie bieda. One nas warunkują, one potrafią
wywrzeć szalony wpływ na nasze
życie, ale sednem jest w jaką relację
wejdziemy; jeśli to będzie relacja
chciwości – to już jesteśmy przegrani! Jeżeli to nie będzie relacja chciwości – to zarówno biedny jaki i bogaty
pozostanie człowiekiem, niezależnie
od jego mienia. Tak kapitalnie, relację
między życiem a mieniem tłumaczy
dominikanin o. Paweł Gużyński, przewrotnie dodając, że przecież każdy z nas widział chciwych bogatych
i chciwych biednych.

wój oraz by wielkodusznie wspierać
rozwój innych ludzi. Kto kocha, ten
jest zawsze filantropem. Nie grozi
mu to, że umrze z zapasem niewykorzystanych dóbr materialnych. Kto
kocha, ten przed śmiercią zdąży rozdać wszystko, co posiada, gdyż wie,
że śmierć doczesna całkowicie uwalnia nas od tego, co posiadamy. Najlepszą ochroną przed chciwością jest zatem miłość i duchowa głębia, z której
płynie świadomość, że to, kim jestem
i na ile kocham, jest zdecydowanie
ważniejsze niż to, co posiadam. Jezus
powtarza: wszelkiej chciwości wystrzegajcie się! Uczeń Chrystusa wie,
że jest nieskończenie ważniejszy od
tego, co posiada, a jedynym bogactwem jest miłość, której nie da się kupić za żadne pieniądze – tak wygląda
to „mieć” wg ks. Dziewieckiego – ps.
to mój ulubiony doktor psychologii.
Tak wiem, wiem… w naszych sercach
ciągle trwa walka między chciwością
a wspaniałomyślnością i szczodrością.
Pragnienie przeradza się w chciwość.
Niech przegra chciwość – ten niewłaściwy stosunek do pieniądza. Niech
przegra chciwość – ta zabójcza miłość.

Wszyscy chciwi.

Chciwy człowiek, jeśli dostanie nawet bardzo wiele, nie czuje
wdzięczności, traktuje to tak jakby
mu się wszystko po prostu należało. U chciwych osób słaba jest też
satysfakcja z zaspokojenia. Marna

Sens posiadania.

Dojrzały chrześcijanin rozumie,
że sensem posiadania pieniędzy
i dóbr materialnych jest to, by z ich
pomocą troszczyć się o własny roz-
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wspaniałomyślność dawania innym czegoś od siebie, z dobrej woli, bez chęci uzyskania czegoś w zamian. Chciwa
osoba skupiona jest jedynie na tym, aby
wziąć jak najwięcej. Nie umie być bezinteresowna. Jeśli chciwość zawładnie
czyimś życiem, sprawia, że staje się ono
coraz bardziej nieszczęśliwe, jest gonitwą za iluzją i przynosi rozpacz. Chciwa
osoba nigdy bowiem nie dostanie tego,
czego pragnie, bo ona ciągle chce więcej.
Chciwość dotyczy nie tylko dóbr materialnych. Można być chciwym miłości –
wtedy człowiekowi nigdy nie jest dość
dowodów tego, że inna osoba go kocha.
Można być chciwym władzy, sławy, uznania, chciwym relacji, chciwym pozycji
społecznej, chciwym drugiego człowieka – chciwie na niego patrzeć… Ale też
chciwym na ludzi, na ich uwagę, na ich
czas. Ale też na czas dla siebie, żeby coś
więcej zobaczyć, posłuchać, pójść w jakiś
ciekawe miejsce. Można być chciwym lajków na FB. Chciwym można być i jedzenia! Zjesz dwa obiady? A co z chciwością
picia? chciwość i łapczywość picia alkoholu – pierwsze kieliszki wypiję szybko,
w krótkich odstępach czasu, bo CHCĘ
jak najszybciej uzyskać stan odprężenia,
to też taka przeklęta chciwość. W tym
miejscu nie można pominąć problemu
chciwości grup interesów, niejako połączonych z grupami politycznymi, dla
których priorytetem jest sukcesywne
zwiększanie sprzedaży np. alkoholu,
a „Silne lobby alkoholowe jest bardzo
wpływowe i nie pozwoli sobie odebrać
zysków” – o czym pisał p. Stanisław Drzał
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w sierpniowym wydaniu „Wolność i Miłość”. Tak, chciwość ma
wiele twarzy. Chciwości prawdopodobnie doświadczają wszyscy
ludzie, różne są tylko obiekty
tego uczucia i jego siła. To, czy
ma destrukcyjny wpływ na nasze
życie, zależy m.in. od tego, czy
w naszej psychice wykształciły
się mechanizmy obronne wobec
niej: wspaniałomyślność, wstrzemięźliwość, wdzięczność, bezinteresowność.
Anegdota. Z. Freud – lekarz,
twórca psychoanalizy, lubił mawiać,
że woli leczyć bogatych, bo oni przynajmniej wiedzą, że pieniądze nie
przynoszą szczęścia.

Antidotum na chciwość:
HOJNOŚĆ.

Hojność to pojęcie określające doskonałość charakteru osobistego, szczególnie w procesie „dawania”. Może to być coś
materialnego, porady, a nawet
pomoc komuś, bez oczekiwania

–

–
–
–

wnętrznego bogactwa. Należy podkreślić, iż działanie dawcy musi być
podyktowane hojnością, nie może
polegać na chęci szukania zysku, ani
też nagrody. Hojne działanie nie ma
na celu pozyskania wierzycieli w późniejszym czasie. Hojność nie może
być źródłem samolubnej satysfakcji.
Dzielenie się to też hojność! – Antoine de Saint-Exupery kiedyś powiedział, że smak podzielonego chleba
nie ma sobie równego na świecie.
„Będąc hojnym możemy czynić cuda.
Hojność małych rzeczy, kilku rzeczy. Hojność materialna sprawia poszerzenie serca” – to słowa papieża
Franciszka, który jednocześnie przestrzega przed chorobą postawy konsumpcyjnej, polegającej na nieustannym kupowaniu rzeczy. Kontynuując,
Franciszek dodaje: „Konsumpcjonizm, wydawanie więcej niż potrzebujemy, brak wstrzemięźliwości życia
jest wrogiem hojności.”
Pamiętajmy! Nie jest ważne, czy
dajemy dużo, czy mało. Ważne jest,
czy dajemy ze szczerego serca. Nie
chodzi więc o ilość, ale o wartość
i czystość intencji. Jak ta uboga wdowa pokazała nam, że można dać bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie
nic nie posiadając. A młodzieniec nie
podołał…

RYBAK I TURYSTA
Rybak wróciwszy z połowów
siadł na brzegu i patrzył na dalekie
morze. Wtedy zagadnął go
wścibski turysta:
Dlaczego nie weźmiesz kredytów?
Wtedy można by kupić motorówkę
i połów byłby dwa razy większy.
To przyniosłoby pieniądze
na zatrudnienie pracownika. Połów
dwa razy dziennie – to zarobek
poczwórny. Potem byłyby następne
kutry, załoga, stoisko na targu,
rybna restauracja, fabryka konserw
– turysta mówił jak w ekstazie.
A potem? Przerwał rybak.
Potem nie potrzebujesz w ogóle nic
robić, będziesz siedział cały dzień
i szczęśliwie kontemplował morze.
To robię przecież już teraz, tylko
tyś przeszkodził – odpowiedział
rybak.

czegokolwiek w zamian. Po prostu,
otworzyć swoje serce… Hojność nie
potrzebuje nagrody – jest nagrodą
samą w sobie. Hojność to też zachowanie prospołeczne, którego celem
jest poprawa samopoczucia innej
osoby. Psycholodzy twierdzą, że istnieje związek między hojnym zachowaniem a zdrowiem psychicznym.
Hojność wywodzi się z obfitości i we-

PS. Poczuj smak podzielonego
chleba…
Małgorzata
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Kwadrans szczerości
Przedstawiamy recenzję książki „Kwadrans szczerości” Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia autorstwa Józefa Augustyna SJ. Na czwartej
stronie okładki przeczytamy, że „praktyczne ćwiczenia
proponowane przez autora pomagają w odkrywaniu
prawdziwych motywów naszych działań. Codzienny
rachunek sumienia, który proponuje św. Ignacy Loyola
w „Ćwiczeniach duchownych”, nie jest „rozliczaniem
się” z własnych upadków i słabości, ale szczerym i miłosnym dialogiem człowieka z Bogiem o naszym życiu.
W codziennym rachunku sumienia odkrywamy najpierw bezwarunkową miłość Boga, a następnie naszą
odpowiedź na nią. Rachunek sumienia, na który Ojciec
Ignacy każdego dnia każe przeznaczyć kwadrans, to codziennym „Kwadrans szczerości” – kwadrans szukania
Prawdy o Bogu i prawdy o człowieku”.
Do książki został dołączony także rachunek sumienia mogący pomóc w bezpośrednim przygotowaniu do
spowiedzi. Zwieńczeniem codziennego „kwadransa
szczerości” staje się bowiem spotkanie człowieka z miłosiernym Ojcem w sakramencie pokuty i pojednania.
Tak rozumiany rachunek sumienia nie jest przykrą
praktyką, w której człowiek miałby czuć się poniżony i upokorzony przez Boga lub przez siebie samego.
Spojrzenie na nas samych i całą historię naszego życia,
nawet jeżeli jest w niej dużo chaosu i zagubienia, nie
będzie przygniatającym doświadczeniem, kiedy ujrzymy najpierw bezwarunkową miłość Boga do człowieka,
kiedy odkryjemy, iż miłość ta nie jest uzależniona od
ludzkiej postawy wobec niej. W rachunku sumienia dostrzegamy najpierw, że byliśmy i jesteśmy prowadzeni
przez Boga z miłosną uwagą, niezależnie od stopnia naszej wierności. Bóg zawsze pozostaje wierny pomimo
niewierności człowieka.
Od miłującej uwagi Boga w rachunku sumienia,
przechodzimy do pytania o „miłującą uwagę człowie-
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ka”. Dostrzegając miłość Boga, człowiek
spontanicznie
pyta
siebie, jaka była, jest
i będzie jego odpowiedź. Tak rozpoczyna
się prawdziwy dialog
Boga z człowiekiem
i człowieka z Bogiem.
Warto
skorzystać
z nauk Ignacego Loyoli w zakresie pracy
nad sobą. Powód jest
prosty, Jeśli chcemy
dokonać zmian, musimy poznać siebie, poświęcić na to czas, ów
kwadrans codziennie.
Zawiłą nieraz mowę
świętego doskonale
przybliża polski autor,
znany rekolekcjonista
Józef Augustyn. Warto
skorzystać z ich nauk.
Agnieszka Trojanowska

Nie wyście mnie wybrali
Słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego ,,Nie wyście mnie wybrali” były
mottem rekolekcji dla osób uzależnionych, które odbyły się w domu rekolekcyjnym „Kana” w Czarnej Sędziszowskiej w dniach 09-11.10.2020 r.
pod przewodnictwem duchowym
księdza Dariusza Mikruta.
,,Nie wyście mnie wybrali ale ja
was wybrałem” – tak mówi Jezus
dzisiaj do każdego z nas, a w sposób
szczególny na rekolekcjach do tych
uwikłanych w różne nałogi, do tych
zranionych poprzez własne i innych
błędy. Wybrał nas w konkretnym
celu. Chce byśmy przynosili owoce,
dobre owoce.
Czas rekolekcji to właśnie czas
na uświadomienie sobie tego. Mamy
tu przede wszystkim podane Słowo
Boże, czas na Sakrament pokuty,
bardzo treściwe konferencje księdza
Darka, spotkania w grupach prowadzone przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Punkt kulminacyjny każdego dnia to spotkanie
z żywym Jezusem w Eucharystii.
Na początku jednak, aby zacząć
swoje nowe życie, trzeźwe życie,
musimy przyznać że jesteśmy bezsilni wobec naszych uzależnień,
że przestaliśmy kierować naszym
życiem, uwierzyliśmy w to, że tylko
Pan Bóg może nas uratować i w kon-

sekwencji zdecydowaliśmy się powierzyć naszą wolę, nasze życie
opiece Boga. Tutaj przychodzą nam
z pomocą teksty z Pisma Świętego,
tj. 1 Kor 6, 12-20 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi
korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja
niczemu nie oddam się w niewolę.
A cóż znaczy bycie wolnym?
Trzeba dokonać rozróżnienia: bycia wolnym od czegoś i bycia wolnym
do czegoś. Jedno, jak i drugie pojęcie
wzajemnie się dopełnia. Nie uwalniając się od tego, co nas otacza, od naszych słabości, np. nadużywanie alkoholu czy narkotyków, nie możemy
być otwarci na siebie, na to do czego
w istocie jesteśmy powołani. Jedno
nie może istnieć bez drugiego. Bycie wolnym od czegoś to bycie sobą.
Kroczenie własną drogą powołania.
To między innymi nie staranie się by
być tym, kim chciałoby widzieć nas
otoczenie, to nie dostosowywanie
się do oczekiwań przyjaciół, pracodawcy, a czasami i rodziny. Wolność
jest zaprzeczeniem życia w iluzji, życia jedynie marzeniami, czasami też
koszmarami. Bycie wolnym wymaga
odważnej decyzji. Akceptacji tego,
kim jesteśmy, wraz ze swymi cnotami, jak i całym balastem ułomności.
Bycie wolnym to też umiejętność
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postępowania w zgodzie z własnym
sumieniem.
Każde życie stanowi dla każdego
całe sto procent ani więcej ani mniej,
może dlatego warto zastanowić się
też nad drugą częścią słów świętego Pawła: „nie wszystko przynosi mi
korzyść... nie wszystko buduje”. Posiadamy szereg wewnętrznych przymusów kierujących nami do tego,
aby być najlepszym, do tego, aby
być podziwianym i mieć zawsze rację. Jakże często próbujemy sobie,
innym i Bogu pewne rzeczy udowodnić. Staramy się za wszelką cenę
usprawiedliwić swoje postępowanie
przed sobą i Bogiem. Chcemy pokazać, że stać mnie na przestrzeganie
Praw Bożych itd.

Wybierając życie w prawdzie, wolności i miłości nauczymy się z pewnością odrzucać to, co nie buduje,
nie przynosi korzyści. Nauczymy się
akceptowania rozczarowań, odrzuceń, czasami krzywd. Burząc pozory
samozadowolenia dostrzeżemy potrzebę zmian.
Ja, Tomek alkoholik, piszę o tym,
ponieważ osobiście przeszedłem tę
drogę od iluzji, zakłamania, poprzez
źle pojętą wolność, do przebudzenia
– do życia w prawdzie.
Trzeźwość swoją jak i w rodzinie
zawdzięczam Niepokalanej Matce
Kościoła poprzez Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Właśnie na rekolekcjach trzeźwościowych jest możliwość przystąpienia do KWC.
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Podstawową drogą Krucjaty jest:
– Ewangelizacja, czyli głoszenie
Chrystusa, który wyzwala człowieka;
– Modlitwa, która przemienia
„działaczy” w pokornych świadków
Chrystusa, a zniewolonych
przyprowadza do źródła życia;
– Post, czyli całkowita abstynencja
od alkoholu jest osobistym darem
przyjętym dobrowolnie z miłości
i odpowiedzialności za drugiego
człowieka.
Aby przystąpić do KWC wystarczy
zdeklarować się jako kandydat (na okres
1 roku) lub jako członek i zachowywać
wyżej wymienione zasady działania.
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Krucjata Wyzwolenia Człowieka – może jest dziełem, które dzięki Twojemu członkostwu
pomoże wydostać się bliźniemu
uwikłanemu w uzależnienia?
Nie wiesz jak zawalczyć
o swoje nowe trzeźwe życie,
zacznij już dziś, skieruj swój
wzrok na sam środek tej gazetki,
podane są tam terminy rekolekcji
trzeźwościowych, może to jest
właśnie dla Ciebie.
Nie bój się, daj sobie szansę
na urodzaj w swoim życiu, na dobre owoce, Jezus na Ciebie czeka.
Tomek P.

List alkoholika
Jestem alkoholikiem. Potrzebuję
Twojej pomocy. Nie rób mi wymówek, nie obwiniaj mnie, nie złorzecz
mi. Nie byłabyś zła na mnie, gdybym
był chory na gruźlicę lub cukrzycę. Alkoholizm to też choroba. Nie wylewaj
mojego alkoholu, to po prostu strata,
ponieważ ja zawsze znajdę sposób
na zdobycie dalszej porcji alkoholu.
Nie pozwól mi wywołać u Ciebie złości. Jeśli zaatakujesz mnie słownie lub
fizycznie, będziesz mnie tylko upewniała w złej opinii, jaką mam o sobie.
Ja już wystarczająco nienawidzę
siebie. Niech Twoja miłość do mnie
i lęk o mnie nie doprowadza Ciebie
do robienia tego, co sam powinienem robić. Jeśli weźmiesz na siebie
odpowiedzialność za wszystko, oduczysz mnie podejmowania odpowiedzialności. Będę miał coraz większe
poczucie winy, a Ty będziesz się czuła
urażona. Nie przyjmuj moich obietnic, obiecam cokolwiek, by wyjść
z kłopotów. Ale charakter mojej choroby powstrzymuje mnie przed dotrzymywaniem obietnic nawet tych,
o których mówię z początku serio.
Nie groź mi, jeśli nie masz zamiaru
spełnić groźby. Jeśli raz podjęłaś jakąś decyzję trzymaj się jej. Nie wierz
wszystkiemu, co mówię o Tobie, to
może być kłamstwo. Zaprzeczenie

oczywistym faktom jest symptomem
mojej choroby. Co więcej najczęściej
łatwo tracę szacunek dla tych, których zbyt łatwo można oszukać.
Nie pozwól mi mieć nad Tobą
przewagę, nie daj się wykorzystywać
przeze mnie. Miłość nie może długo
istnieć bez wymiaru sprawiedliwości.
Nie ponoś za mnie lub nie próbuj oddzielić mnie od konsekwencji mojego picia.
Nie kłam za mnie, nie płać za mnie
rachunków. Takie postępowanie
zmniejsza lub zapobiega kryzysowi,
który mógłby zmobilizować mnie do
szukania pomocy. Dopóki będziesz
mnie ratowała z każdej opresji, będę
mógł zaprzeczać temu, że mam problem alkoholowy. Ponad wszystko,
ucz się wszystkiego, co tylko możliwe o alkoholizmie i Twojej roli w stosunku do mnie.
Przychodź na otwarte zebrania
AA. Uczęszczaj na spotkania Al-Anon
regularnie. Czytaj literaturę i utrzymuj osobisty kontakt z członkami
Al-Anon. To są ludzie, którzy mogą
dopomóc zobaczyć jasno całą Twoją
sytuację.
Kocham Cię!
Twój Alkoholik
www.jutrzenkadebica.pl/list2.html
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WYJAZD DO DOBRZECHOWA
We wrześniu kolejny raz odbył się
Diecezjalny Dzień Trzeźwości i Radości – jest to cyklicznie organizowane
wydarzenie mające na celu promowanie wspólnej zabawy w dobrej atmosferze bez alkoholu i używek. W wydarzeniu tym od kilku już lat aktywny
udział bierze również grupa członków wspólnoty AA EDEN i AL ANON
z Głogowa Małopolskiego. W tegorocznym spotkaniu w Dobrzechowie
udział wzięło 12 przedstawicieli obu
głogowskich grup.
Spotkanie rozpoczęło się w kościele św. Stanisława Biskupa uroczystą Mszą Świętą, którą poprowadził duszpasterz trzeźwości ksiądz

Dariusz Mikrut wikary z Głogowa
Małopolskiego. W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania bezpiecznej odległości w spotkaniu udział wzięło około 40 osób.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
biesiadowaniem połączonym z integracyjnymi zabawami i rozmowami.
Jak twierdzą uczestnicy jest to miejsce dla każdego i każdy może się tu
odnaleźć. Udział w spotkaniach daje
im siłę do walki z uzależnieniem i do
pracy nad nim. Widząc innych, którzy
zmagają się z podobnymi problemami, dostrzegają, że warto walczyć
z nałogiem dla siebie i dla rodziny.
A Bieniek
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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. 1800 – Msza święta: 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 Skupienia: 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. 1200 – Msza Święta;
• Spotkania scholii dziecięcej – 2 i 4 sobota miesiąca Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 1130
• 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

REKOLEKCJE:
Ksiądz
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
Szczepanik
Sędziszowska

Miejsce
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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
Szczepanik
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.

UROCZYSTE OTWARCIE
I POŚWIĘCENIE PORADNI
W dniu 7 października o godz. 18 odbyła się
uroczysta Msza Święta inaugurująca otwarcie
Diecezjalnej Poradni dla Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych, której przewodniczył
ksiądz biskup Jan Wątroba. Mszę Świętą poprzedził różaniec prowadzony przez Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych w intencji o trzeźwość w naszych
rodzinach.
Na początku Mszy Świętej przedstawiciele
Diakoni Wyzwolenia zwrócili się do biskupa
Jana Wątroby z prośbą o otwarcie i poświęcenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.
Następnie ksiądz proboszcz Janusz Kosior
przywitał wszystkich zebranych, a odwołując
się do patronki kościoła Św. Jadwigi, która prowadziła naród Polski do zwycięstwa, poprosił
o modlitwę w intencji wszystkich zniewolonych, aby ta poradnia była miejscem, w którym będzie można znaleźć pomoc i wsparcie.
Ksiądz Biskup wyraził również wdzięczność
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Panu Bogu za to nowe
miejsce, gdzie człowiek
uzależniony będzie mógł
otrzymać fachową pomoc poprzez posługę
osób dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto będą każdemu towarzyszyć w tej
trudnej walce z uzależnieniem z nadzieją i ufnością na wyzwolenie
z nałogu.
Podczas Homilii ordynariusz diecezji rzeszowskiej nawiązał do walk toczących się na ziemiach
polskich, w których zwycięstwo przyszło przez
Maryję. W dniu wspomnienia Matki Bożej
Różańcowej podkreślił,
że również współcześnie
Maryja jest duchową bronią przeciwko złu, które
działa m.in. poprzez uzależnienia niszczące poszczególne osoby, relacje
międzyludzkie i rodziny.
„W starciu z siłami zła
nie jesteśmy sami. Wśród
wielu orędowników i pomocników mamy Matkę

Bożą. Posłuchajmy jej
licznych zachęt, aby
wziąć do ręki różaniec,
i z Jej pomocą budować
życie szczęśliwych, wolnych ludzi” – zachęcał
hierarcha.
W dalszej części
miało miejsce poświęcenie figury św. Michała Archanioła – patrona
poradni, a ponadto biskup Jan udzielił błogosławieństwa wszystkim, którzy będą w tej
poradni swoją wiedzą,
pomocą i doświadczeniem służyć drugiemu
człowiekowi.
Po Mszy udano się
do sąsiedniego budynku, gdzie ksiądz biskup
dokonał poświęcenia
pomieszczeń Poradni.
Potem wszyscy zostali
zaproszeni na poczęstunek. Był to dzień
szczególny, niezwykle
doniosły i ważny dla naszej Diecezji i Duszpasterstwa.

20

Informacja dotycząca
działalności Poradni
Diecezjalna Poradnia dla osób
Uzależnionych i Współuzależnionych czynna jest od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 16.00 do
19.00. Dyżury będą pełnić duszpasterze, psychoterapeuta, prawnik,
doradcy ds. rodziny, doradcy ds. uzależnień oraz wolontariusze ze stanicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

i członkowie grup Anonimowych
Alkoholików – według comiesięcznie sporządzanego grafiku. Poradnia
znajduje się w budynku obok kościoła pw. św. Jadwigi Królowej przy Al.
T. Rejtana 21. Porady są bezpłatne.
Więcej informacji na temat naszej
działalności i szczegółowych dyżurach można odnaleźć na stronie
www.natrzezwo.pl w zakładce „Poradnia”.

Kilka zdjęć naszego Duszpasterstwa – zapraszamy chętnych członków Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka do naszej Wspólnoty i Ty możesz odnaleźć tu swoje miejsce
by pomagać – dobrym słowem, obecnością i umiejętnościami, by szerzyć idee trzeźwości i prawdziwej wolności w naszych rodzinach i wśród przyjaciół!

Doradcy ds. rodziny –
poważne rozmowy – jak
służyć pomocą ?
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Wolontariuszki
Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka –
pięknie uśmiechnięte

Diakonia Medialna –
oczywiście na stanowisku
– „praca wre”

Ksiądz Marcin – z-ca diecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości odpowiedzialny
za diakonię medialną – jakby mogło być inaczej – godnie nas reprezentuje.
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A tu ustalamy –
wspólnie co ważne
i potrzebne jeszcze przed
otwarciem Poradni!
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APARTAMENT
„Apartament” to film dokumentalny. Mimo, iż premiera odbyła się
w 2015r., obejrzałam go dopiero
kilka dni temu, stąd moja rekomendacja, bo to niepowtarzalna szansa
poznania Karola Wojtyły takim, jakim znało go tylko kilku najbliższych
przyjaciół i współpracowników.
W filmie pokazane są wyjątkowe sy-

tuacje, których żadne media nigdy
nie relacjonowały, a także zdjęcia
z czasu odpoczynku papieża. Są to
historie z północnych Włoch, Alp
i Dolomitów – dwóch miejsc, filmowanych przez wiele lat, rok po roku,
gdzie odpoczywał Karol Wojtyła. To
historia opowiadająca o zwyczajnym
człowieku.
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Jeden z bardzo znanych reżyserów powiedział kiedyś, że każdy
film czegoś nowego go uczy, mimo
że sam już był wiekowym człowiekiem. A co odpowiedział reżyser
filmu Maciej Czajkowski na tak postawione pytanie? - „Pokory. Tutaj
nauczyłem się jeszcze bardziej szanować człowieka. Nie oceniać ludzi”.
„Apartament” – a skąd taki tytuł
filmu? Obejrzyjcie, a wtedy przekonacie się czy chodziło o malutki
pokój na poddaszu na końcu świata
gdzieś u podnóży Mont Blanc czy
może o coś innego…?
Zdjęcia są po prostu cudne! No
i… kapitalna, „intymna” muzyka,
którą skomponował Radzimir Dębski, ech…
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ps. „… macie lepszą audiencję niż w Rzymie” – to słowa Karola, nie moje:)
Małgorzata
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Działania SB
wobec
ks.

Blachnickiego

Ks. Franciszek Blachnicki jak każdy duchowny w okresie tak zwanej
Polski Ludowej przez większość
swojego kapłańskiego życia był
w mniejszym lub większym stopniu
inwigilowany przez Organy Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską. Obserwowani, a także na różne sposoby szykanowani byli też ludzie blisko
z nim współpracujący. Szczególnie
ci zaangażowani w działalność oazową i Krucjaty Wstrzemięźliwości,
a w późniejszych latach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
W ostatnich latach w przestrzeni publicznej pojawiły się hipotezy,
iż śmierć ks. Blachnickiego w wieku
66 lat nie wynikła z przyczyn naturalnych, jak przez kilkanaście lat
było powszechnie przyjęte, a być
może w jakiś sposób została wywołana, ponieważ na ostatnim etapie swojego życia w jego otoczeniu
funkcjonowała dwójka agentów wywiadu cywilnego PRL. W kwietniu
2020 roku Instytut Pamięci Narodowej wznowił umorzone w 2006 roku
śledztwo w tej sprawie.
Franciszek Blachnicki święcenia
kapłańskie przyjął w roku 1950, był

to początek najtrudniejszego okresu
dla polskiego Kościoła. Władze państwowe ze „zbrojnym ramieniem”
partii rozpoczęły walkę z wszelkimi przejawami religijności w życiu
społecznym. W 1952 roku podjęto próbę ograniczania nauki religii
w szkołach. W związku z tym biskup
śląski Stanisław Adamski, zwrócił się
do swoich diecezjan by pisali listy
protestacyjne do Krajowej Rady Narodowej. Efektem tych działań było
internowanie biskupa Adamskiego
i biskupa Bednorza. Część duchowieństwa zaangażowała się wówczas w działalność tzw. Tajnej Kurii,
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która utrzymywała łączność z przebywającymi w Wielkopolsce biskupami. Wśród nich był także młody
ks. Blachnicki, który wielokrotnie
występował przeciw decyzjom narzuconego przez władze wikariusza
kapitulnego ks. Jana Piskorza.
W kolejnych latach w swojej pracy duszpasterskiej ks. Franciszek
Blachnicki coraz bardziej skupiał się
na wychowaniu dzieci i młodzieży.
W rok po „odwilży październikowej”
był inicjatorem ruchu propagującego trzeźwość, który później przyjął
nazwę Krucjata Wstrzemięźliwości.
Ruch ten, który zgromadził prawie
100 tysięcy osób, praktycznie od
samego początku był mocno zwalczany przez władze, które w organizowaniu się ludzi poza oficjalnymi
strukturami widziały zagrożenie.
W 1960 roku Krucjata została rozwiązana, a budynek w Katowicach,
w którym znajdowała się jej siedziba zajęty. Sam ks. Blachnicki został
osadzony w areszcie i rok później
skazany na karę 13 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata
za przekraczanie narzuconych limitów nakładu wydawanych publikacji, a także drukowanie materiałów
trzeźwościowych bez zgody Urzędu
Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk.
W latach 60., będąc pracownikiem
naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Blachnicki cały
czas angażował się w organizację
rekolekcji oazowych, skierowanych

teraz już nie tylko do dzieci i młodzieży, ale też dorosłych i całych
rodzin. Ruch Światło-Życie, którego
celem jest wychowanie dojrzałych
chrześcijan i realizowanie wizji Kościoła jako wspólnoty wspólnot, który z końcem lat 70. na samych tylko
rekolekcjach wakacyjnych gromadził
ok. 70 tysięcy osób, nie mógł być
dobrze widziany przez władze i to
nie zależnie od tego, która frakcja
w PZPR była u steru państwa.
Dorota Seweryn w publikacji
wspomnieniowej „Nasze korzenie”
wymienia przykłady kiedy to przy
podejmowaniu działań związanych
z oazą, czy później Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, ks. Blachnicki
i osoby w te przedsięwzięcia zaangażowane były nękane przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie było w tym
nic dziwnego ponieważ SB z pomocą swoich informatorów doskonale
wiedziała, że ludzie będący członkami Ruchu Światło-Życie, od końca
lat 70. angażowali się też w działalność w strukturach opozycyjnych.
W grudniu 1981 roku ks. Blachnicki przebywał w Rzymie, a jako
że po powrocie do kraju czekało go
internowanie, pozostał za granicą
i zamieszkał w ośrodku w Carslsbergu. Tam też utworzył Chrześcijańską
Służbę Wyzwolenia Narodów, która
miała kontakty nie tylko w Polsce,
ale również w innych krajach bloku
wschodniego. W swoich wystąpieniach podkreślał wspólnotę losów

29

wszystkich narodów zniewolonych
przez system komunistyczny, co
spowodowało, że interesował się
nim nie tylko wywiad PRL, ale także
służby Niemiec Wschodnich i ZSRS.
Od 1984 roku aż do śmierci
ks. Franciszek Blachnicki był bezpośrednio inwigilowany przez dwójkę agentów departamentu XI MSW
Andrzeja Gontarczyka i Jolantę
Gontarczyk (obecnie Lange), którzy
najpierw zdobyli zaufanie w środowiskach polonijnych, a następnie
zostali jego bliskimi współpracownikami i w efekcie swoich działań
doprowadzili do bankructwa drukarnię i wydawnictwo „Maximilianum” funkcjonujące w Carslsbergu.
27 lutego 1987 roku poinformowa-

ny przez działaczy Solidarności Walczącej ks. Blachnicki odbył rozmowę z małżeństwem Gontarczyków,
w kilka godzin po której zmarł. Lekarz przybyły na miejsce jako przyczynę zgonu stwierdził zator płucny.
Jednakże wśród środowisk emigracyjnych powszechne było przekonanie, że ksiądz Blachnicki został otruty. Biorąc pod uwagę to, że kilka lat
wcześniej, przy udziale funkcjonariuszy SB został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko istnieje możliwość,
że służby specjalne mogły posunąć
się do zabójstwa kapłana, który tak
odważnie i w tak bezkompromisowy sposób mówił o prawie każdego
człowieka do wolności.
Michał Piotrowski
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Werynia, 18-07-2020

„POWRÓT ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA”
Jako dziecko miałem ciężkie dzieciństwo. Skończyłem szkołę podstawową. Zacząłem uczęszczać do Technikum Rolniczego w Weryni. Zdałem
maturę. Po maturze pracowałem
7 miesięcy w zakładzie handlu. Następnie zwolniłem się. W roku 1995
wyjechałem do Austrii. W 1997 poznałem miłość swojego życia, Austriaczkę
polskiego pochodzenia. Byłem z nią
2 lata. Rozstaliśmy się z jej powodu.
Zacząłem pić, ponieważ przez lata tej
miłości widziałem wszystko, jak to się
mówi, w różowych okularach. Po niedługim czasie też w Austrii poznałem
Polkę i byłem z nią też 2 lata, ale cały
czas piłem, przez to uzależniłem się
od alkoholu. W Austrii nauczyłem się
języka i radziłem sobie dobrze, chociaż piłem. W 2000 roku po 4 latach
pobytu w Austrii wróciłem do Polski
i trafiłem do szpitala psychiatrycznego
w Jarosławiu. Wspominałem to niemi-

le. Po wyjściu ze szpitala wyjechałem
z powrotem do Austrii. Byłem nadal
z Polką, lecz zacząłem dalej pić, przez
co rzuciła mnie. Kolejne pobytu w szpitalu psychiatrycznym, wyjazdy do Austrii, powroty do Polski. Tak na przemian. W 2002 roku trafiłem z własnej
nieprzymuszonej woli do ośrodka uzależnienia od alkoholu w Rozwadowie.
Byłem tam kilka tygodni. Po wyjściu
miałem jakiś czas okres abstynencji,
lecz później nadal były powroty do
picia alkoholu i szpitali psychiatrycznych, aż tak do roku 2014. Obecnie
przeszło dwa lata utrzymuję abstynencję. Jestem obecnie zaleczonym alkoholikiem. Czuje się dobrze i pomagam
innym. Oby tak dalej.
Konkluzje: Byłem w latach 90-tych
2 razy w Medugorje. Pan Bóg zdziałał
cuda.
Jeszcze raz chwała Panu Bogu
Amen!!!
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/…/
Nie stójcie
nad moim grobem
i nie płaczcie;
Nie ma mnie tam.
Ja nie śpię.
Jestem tysiącem wiatrów,
które wieją;
Jestem diamentowym blaskiem
na śniegu.
Jestem światłem słonecznym
na dojrzewającym zbożu;
Jestem łagodnym jesiennym deszczem,
kiedy budzicie się w porannej ciszy;
Jestem śmigłym lotem
cichych ptaków.
Jestem łagodną gwiazdą,
która świeci w nocy.
Nie stójcie nad moim grobem
i nie płaczcie;
Nie ma mnie tam...
Ken Wilber,
Śmiertelni nieśmiertelni

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

