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Cicha noc,
Święta noc...



Przed nami jedne z ważniejszych Świąt – Święta Bożego Narodze-
nia. Zapewne już w połowie listopada nieśmiało spoglądamy na pół-
ki sklepowe, które uginają się od świątecznych, nastrojowych deko-
racji, korzennych przypraw, wszechobecne reklamy przypominają, 
że za pasem Mikołaj, a nasze prezenty pod choinkę mają być niesamo-
wite i wyjątkowe. W rozmowach snujemy plany „jak to będzie w tym 
roku”, czekamy na pierwszy śnieg, roraty…

Tak naprawdę Święta Bożego Narodzenia dla każdego z nas mają 
inne oblicze. Z jednej strony wspólne przygotowania, rodzinne spo-
tkania, czas życzeń i radosnego kolędowania. Dla drugich to ciągła 
gonitwa, przygotowania, a później niezbyt mile widziani goście, ale 
w końcu to rodzina i chcemy tradycyjnie mimo wszystko być razem. 
Ktoś jeszcze inny spędzi ten czas samotnie, przygotowując talerz dla 
zbłąkanego wędrowca… A może to czas, kiedy na samą myśl, że masz 
siąść przy stole z kimś kto na co dzień cię rani, rośnie w tobie złość 
i jeszcze większy mur. Być może to czas, kiedy po tylu błędach i upad-
kach chcesz wrócić, ale nadal nie masz odwagi przeprosić, spojrzeć jej, 
jemu w oczy i tak szczerze obiecać, że to nigdy więcej się nie wydarzy.

Czasy, w których przyszło nam żyć dla wielu są niepewne, ale jedno 
się nie zmieni – pasterze znowu będą podążali za gwiazdą do stajen-
ki, Matka Najświętsza razem ze świętym Józefem w pośpiechu będą 
szukać miejsca schronienia, którym okaże się stajenka, a Mały Jezus 
ponownie się narodzi. Może przy wigilijnym stole ta ewangeliczna hi-
storia znowu zabrzmi tak samo, znasz ją przecież niemalże na pamięć. 
Nie zmienia to jednak pewnej prawdy – Mały Jezus przychodzi jako 
zapowiedź nadziei. Pamiętaj, że znowu możesz zacząć od nowa.

Życzę nam abyśmy przeżyli ten czas w zgodzie i jedności z Bogiem, 
bliźnim i samym sobą. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia !

Anna, Członek KWC

Błogosławionych Świąt...
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Próba III. Walczy z „ciemnogrodem”, zacofaniem, pruderią… Niby lekar-
stwo na lęk, samotność, pustkę... Wypływa, o ironio, z potrzeby miłości. Dra-
matycznie wyniszcza, pustoszy, uzależnia. Jak zwie się ta bestia? 

cd. ...7 grzechów głównych - 
trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...

Żyjemy w czasach, gdzie 
grzech wystawiany jest na pół-
kach sklepowych jako atrakcyjny 
towar, albo wyskakuje dzieciom 
z monitora. Na wyciągnięcie 
ręki – już w telefonie masz 
materiały pornograficzne, 
różnego rodzaju zboczenia, 
perwersje seksualne. Zobacz 
jak łatwo uprzedmiotowić 
ciało człowieka. Jest fizycz-
ność, bezduszny pociąg, brak 
wrażliwości. Wręcz propago-
wany jest styl życia, w któ-
rym można robić wszystko. 
Owa wolność w dużej mierze 
dotyczy seksualności. Świat 
ci mówi: możesz wszystko, 
jesteś człowiekiem wyzwolo-
nym, nie ma żadnych granic. 
Używaj ile tylko chcesz. Naj-
ważniejsza jest twoja przy-
jemność, zalotne spojrzenia, 
znaczący dotyk, spódniczka 
mini, sprośne filmy, niedo-
zwolone i wulgarne strony in-

ternetowe, nieprzyzwoite gesty. Seks jest bo-
giem. Potrzeba mi nowych bodźców, nowych 
zdobyczy, paranoiczny taniec podniet w cią-
głych urojeniach, zwidach, omamach. Nieczy-
stość ożywia się, gdy na horyzoncie pojawia 
się zdobycz. I podniecające wyzwania. I gra 
wyobraźni. Polowanie. I… i tu kończy się 
człowiek. Zostaje pożądanie. Nieczysty nie ra-
dzi sobie z pożądaniem. Nie potrafi odmówić 
ciału fizycznej przyjemności – nigdy. Mocny 
pociąg seksualny zaczyna rządzić myślami, 
wyobraźnią, decyzjami, całym życiem. Eg-
zystencja więzienna. Głód niepohamowany. 
Nieczystość nie znosi odmowy, jest nachalna. 
Niezdobyty obiekt staje się najbardziej po-
żądany, staje się obsesją, stąd nękanie, drę-

3. Nieczystość
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czenie, prześladowanie, namolność, 
natręctwo, fałszywe profile, głuche 
telefony, szantaże, aż po zastrasza-
nie, agresję. Bo nieczystość nie zna 
umiaru, wciąga jak bagno. Liczy się 
cel. Nieważny człowiek, nie wartości 
moralne, nie szacunek, nie bogactwo 
wewnętrzne. Tylko cel z krótkim ter-
minem do wykorzystania. Szatan nie 
pozwala na spoczynek. Uruchomi 
wyobraźnię, napełni iluzją. Pokarmi 
kłamstwem. Zmotywuje. Nieczystość 
widzi tylko fizyczność, każdy gest 
może podniecać, nawet najmniejszy 
być powodem pożądania. Nieczy-
stość to niekończące się łowy, taniec 
godowy. Bez godności. Bez honoru. 
Bez szacunku. Z wyobraźnią niemal 
paranoidalną. I nienawidzi czysto-
ści. Bo jest solą w oku. Drzazgą. Bo 
oskarża, irytuje. Wskazuje palcem. 
Nieczystość sieje spustoszenie we 
współczesnym świecie. Nieczystość 
jest brudna, robi wszystko byś tego 

nie widział. Przychodzi nocą, lubi al-
kohol, narkotyki, nudę. Jest przebie-
gła, udaje dobro, niby taką „miłość”, 
a niszczy i zabija. Wcale nie oczekuje 
twojego „nie”. Chce byś zatracił du-
szę. To może choć popatrzę, dotknę? 
Nie. Tu nie ma miejsca na ustępstwa, 
jeśli to zrobisz – przegrasz. Nieczy-
stość prowadzi do instrumentalizacji 
seksu, pozbawia go duchowego pięk-
na, prowadzi do zdrad małżeńskich, 
zdrad celibatu, ślubów czystości, roz-
padów naszych przyrzeczeń. A taka 
zdrada, taki rozwód, jak to mówił o. 
Pio – jest paszportem do piekła. Nie-
czystość wynaturza seksualną stronę 
człowieka. Ale co tam, ja jestem tu 
i teraz, chcę mieć wszystko szybko, 
łatwo i przyjemnie. Świat dziś nieczy-
stość eksponuje nam w pociągającej 
szacie „nowoczesności” i „postępu” – 
jak to konkluduje ks. Marek Dziewiec-
ki. Dodaje, że przykładem tej „nowo-
czesnej” formy miłości i współżycia 
są wszechobecne dziś wolne związki. 
Wolne? – czyli jakie? Trwałe, wierne 
i odpowiedzialne? Taki singiel. Wol-
ny ptak. Czysty czy nieczysty? A co 
z promowaniem wyuzdanych form 
nieczystości? Co z oswajaniem de-
wiacji? Co z marszami równości? 
A co z tak zdezorientowaną orienta-
cją seksualna? A homoseksualny akt 
płciowy – czy to nie grzech sodom-
ski? Czy potrafimy odróżnić tenden-
cję od aktu takiego? Tendencję od 
grzechu? Tendencję od nieczystości? 
A co z tymi, którzy promują ideologię 

Tam,  
gdzie rządzą  
moje żądze,

tam,  
niestety,  

ja nie rządzę.

Jan Izydor Sztaudynger –  
polski poeta i satyryk
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gender? Czy to nie niewolnicy zepsu-
cia psują jeszcze moralność innych? 
I co z tą teorią, teorią, wg której płeć 
jest wyłącznie tworem kulturowo 
– społecznym? Ponad 50 płci? A co 
z wtłaczaniem powoli tej ideologii do 
edukacji najmłodszych? WHO? Czy 
to już nie takie systemowe niszczenie 
czystości serc nawet najmłodszych? 
Czy to nie konstruowanie praw 
sprzecznych z moralnością? z pra-
wem naturalnym? A co z pedofilią? 
A co z molestowaniem seksualnym 
dzieci? Czy to nie grzech śmiertelny? 
Czy taka ścieżka nie wydaje się być 
zbyt krótka? Czy cierpkie owoce z tej 
ścieżki nie okażą się trującymi? 

Grzech wstydu. 
Jest takie starodawne powiedze-

nie, że szatan ożenił się z bezbożno-
ścią i miał z nią kilka córek, które po-
wydawał za mąż za różne stany. Pychę 
za szlachcica. Skąpstwo i Oszustwo 
za chłopa i kupca. Zazdrość dostała 
się dworakom. Natomiast najbardziej 
ulubioną córkę, Nieczystość, nie wy-
dał nikomu w małżeństwo, lecz kazał 
uprawiać nierząd ze wszystkimi, aby 
jak najwięcej ludzi chwycić w swe 
sidła… I wpadają w te sidła do dziś! 
próżniacy, chciwcy, oszczercy i złodzieje, 
obżarciuchy, pijacy, ludzie pyszni i wynio-
śli, zazdośnicy, hm… a Ty też? W ten 
grzech wstydu, grzech rumieńca, 
grzech hańby, wyniszczenia, depra-
wacji. Grzech co obraża i narusza 
cnotę wstydliwości. Bezcześci świę-
tość czystości. Grzech bezwstydny, 

nieskromny, nieczysty. Grzech myśli, 
pragnienia, słowa, uczynku i spojrze-
nia. Świadomy i dobrowolny jeszcze 
śmiertelny. W różnych postaciach: 
masturbacji, pornografii, rozwiązło-
ści, nierządu, gwałtu, prostytucji, 
cudzołóstwa, kazirodztwa, pedofi-
lii, współżycia homoseksualnego. 
Grzech nieczystości odziera czło-
wieka z godności, poprzez najokrut-
niejsze formy nieczystości, zakazane 
normami moralnymi, religijnymi albo 
i kodeksem. Są nazwane: gwałt, pe-
dofilia, stręczycielstwo, pornogra-
fia dziecięca. To miejsce przemocy 
a niekiedy i śmierci, a bo AIDS, abor-
cja. Nieczysty, brudny, zepsuty, taki 
stajesz przed Bogiem i własnym su-
mieniem. Grzech nieczystości tylko 
na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, 
później cię sponiewiera, zapłacisz 
za niego. A może już zapłaciłeś… 

Pijana nieczystość. 
Ani cielesne, ani duchowe prze-

życie, podczas zbliżenia nie jest 
możliwe, gdy mamy do czynienia 
z upiciem alkoholowym. Wiedza do-
tycząca mechanizmów uzależnienia 
jasno wskazuje na obszary, gdzie 
problemy seksualne dadzą o sobie 
znać, a to: brak wzajemnego sza-
cunku, nie liczenie się z potrzebami 
i wolą partnera, nieposzanowanie 
granic czy metod antykoncepcyjnych. 
Może i przemoc, może szantaż emo-
cjonalny. To najgorszy przypadek – ta 
pożądliwość połączona z przemocą. 
Zamknięty w sobie, depresyjny typ, 
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który otwiera się dopiero po alkoho-
lu. Choroby naszego wieku – gwałty, 
molestowanie, wykorzystanie. To nie 
koniec. Brak higieny osobistej, choro-
by przenoszone drogą płciową. Mar-
na sprawność i satysfakcja seksualna. 
Może i korzystanie z treści porno-
graficznych. Taka seksualność to prze-
kleństwo. Z pewnością pokłoni się tu 
też patologiczna zazdrość. A wcze-
śniej odmowa współżycia, którą oso-
by uzależnione od alkoholu, często 
interpretują jako koronny dowód 
na to, że partner ma kochanka. Para-
doksalnie – często dotyczy to osób, 
które same już zdradziły. Współżycie 
z osobą pijaną? – jest najdelikatniej 
mówiąc – czynnością przykrą. Idąc 
dalej należy przywołać nie rzadko 
zdarzające się zmuszanie partnera do 
współżycia – a to sprowadza tę sferę 
wyłącznie do pierwotnej kopulacji. 
To straszne. To droga donikąd. Jedy-
na szansa to jakoś dotrzeć na terapie. 
Mylna jest również postawa, gdzie 
człowiek godzi się na współżycie 
z osobą, która popadła w problemy 
alkoholowe czy narkotykowe, że niby 
w imię „dowodu” miłości. Nie wolno 
poświęcać nikomu, nawet współmał-
żonkowi ani czystości, ani godności. 
Jak przywołuje ks. Marek Dziewiecki, 
nieczystość może pojawić się w mał-
żeństwie i wcale nie musi zaczynać 
się od zdrady czy przemocy, takim 
znakiem będzie wycofanie znaków 
miłości, cierpliwości i czułości. Pijana 
nieczystość zniszczy więzi. 

Seksualność od Stwórcy. 
Nieczystość to każde odstępstwo od 

Boga. Sprzeciwienie się i odejście od 
dobra. To twój świadomy wybór zła. Je-
steś wtedy daleki, zgubny. Nieczystość 
dotyczy jednego z najbardziej upoka-
rzających grzechów. To problem wielu 
ludzi. Źle rozumiana wolność prowadzi 
do upadku. Pismo Św. stanowczo prze-
strzega przed nieczystością: „Żaden roz-
pustnik ani nieczysty nie ma dziedzictwa 
w królestwie Chrystusa” (Ef, 5,5). Ciało, 
jego sfera seksualna, popędy, instynkty – 
to dary, dary od Boga. Dar pozostanie 
darem, jeśli będzie szedł w zgodzie z god-
nością człowieka. Jak to określił ks. Ma-
rek Dziewiecki: seksualność przeżywana 
i wyrażana zgodnie z zamysłem Boga, 
jest błogosławieństwem, bo wyraża mi-
łość małżeńską i odpowiedzialne prze-
kazywanie życia. Źródłem grzechu nie 
jest ciało czy popęd, a jedynie świa-
domy i wolny człowiek. Większość 
form nieczystości przynosi nieod-
wracalne skutki. Prowadzi do pustki 
duchowej, do uzależnień i popada-
nia w rozpacz. Nieczystość może tak 
bardzo zniewalać, że dla chwili przy-
jemności seksualnej niektórzy ludzie 
poświęcają swoje sumienie, rodzinę, 
zdrowie, wolność, a nawet życie. 
A wtedy człowiek nieczysty chowa 
się przed Bogiem… To może zawalcz 
o siebie, o Boga, o Jego łaskę, by tego 
grzechu nigdy więcej nie popełniać. 
Zawalcz o tę moc oparcia się pokusie 
nieczystości. Nic straconego, masz 
szansę. Możesz być jak ta kobieta, 
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którą Jezus spytał „Nikt cię nie potę-
pił? – nikt, Panie. – Ja również ciebie 
nie potępiam. Idź i od tej chwili nie 
grzesz więcej” /J 8, 3-11/. Ta kobieta 
symbolizuje przecież wszystkich nas 
trzymanych w okowach nieczystości. 
Za ten grzech sądzi cię twoje sumie-
nie, potępia społeczeństwo. A Jezus 
nie. On ci daje szansę. Pozwól Mu 
– niech cię oczyści. Nie bądź więcej 
zakłopotany seksualnością. 
Antidotum na nieczystość: 

CZYSTOŚĆ
Oczyszczanie nieczystości. 
Proś o łaskę Bożą i bądź na nią 

otwarty, byś nie ulegał pokusom, by 
one cię nie pokonały. Częsta i dobra 
modlitwa. Czuwaj. Poskramiaj zmy-
sły, szczególnie wzroku. Strzeż się 
lenistwa i próżniactwa, by nikt nie 
wykorzystał twojej bezczynność i nie 
uczynił cię swoim niewolnikiem. Nie 
daj się opanować pożądaniu ani na-
miętności. Wystrzegaj się pożądli-
wych myśli i wyobrażeń. Miej dobrą 
wolę. Miej czyste serce. Unikaj sy-
tuacji, które prowokują. Panuj nad 
myślami, słowami, czynami. Bądź 
trzeźwy i odpowiedzialny. Przewi-
duj. Bądź panem swojego losu. Niech 
czystość stanie się na nowo modna, 
może i ta przedmałżeńska. Miłość, 
wierność i uczciwość, bliskość i wza-
jemne zaufanie niech znów będą 
skarbem, na nowo odkrywanym i pie-
lęgnowanym. Bądź odważny i męż-
ny – żyj w czystości, kieruj własną 

drogą. Stawiaj siebie i swoją godno-
ści na pierwszym miejscu, bo to czy-
stość. Miej świadomość, że miłość 
nie jest chwilową namiętnością, lecz 
nieodwołalnym darem na zawsze. Ta 
świadomość to czystość. Walcz za-
wsze o czystą miłość. Bądź oczysz-
czony z pożądania. Czystość ochroni 
cię przed pokusą. Człowiek czysty 
wie, że wartość osoby nieskończenie 
przewyższa wartość przyjemności! 
Niech czystość zawsze będzie twoim 
nieocenionym skarbem. Niech będzie 
niezawodną inwestycją w miłość tu 
i w wieczności. Niech będzie w to-
bie czystość, która wie, gdzie jest jej 
miejsce, docenia porządek, ma swoje 
odniesienie, a w miłosnym spełnieniu 
nikomu nie sprawi krzywdy. „Czy-
stość domaga się osiągnięcia pano-
wania nad sobą, które jest pedagogią 
ludzkiej wolności” /KKK2339/.

ps. nigdy nie dialogujmy z pokusą… 
Małgorzata
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„Ma pani pozytywny wynik testu 
na COVID-19” – oznajmił kobiecy głos 
w słuchawce. Mój Boże, mało to się 
wycierpiałam przez ostatni tydzień, 
żeby jeszcze do tego wszystkiego 
koronawirus? Powiadomiłam męża, 
który natychmiast wrócił z pracy do 
domu. Jak to, dlaczego? Zupełnie 
inne były plany. Jesteśmy we wspól-
nocie Diecezjalnego Duszpasterstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
i podjęliśmy się organizacji rekolek-
cji dla osób uzależnionych w domu 
rekolekcyjnym Kana w Czarnej Sędzi-
szowskiej. Widać Pan Bóg inną rolę 
nam przeznaczył na ten czas. 

Izolacja – kwarantanna domowa, 
to czas na zatrzymanie się wbrew 
codziennemu zabieganiu. Tyle spraw 
nagle stało się nieistotnych, nieważ-
nych i tylko wspólnota pozostała. 
Rozdzwoniły się telefony ze słowami 
otuchy, zapewnieniem o modlitew-
nym wsparciu i deklaracji pomocy 
w każdej postaci. Poczuliśmy nama-
calnie, że dzięki Bogu i ludziom ze 
wspólnoty nie zostaliśmy sami. 

Codzienna Eucharystia w Interne-
cie, nie jest tym samym co w realu. 
Odpływa gdzieś w przestrzeń ducho-
wość i szczęśliwie mistyka pozostaje. 
Odczucie, że tam na ołtarzu sprawuje 

(…) i nic się nie dzieje za późno,  
i wszystko się dzieje w swoim czasie  

wszystko...
Roman Brandstaetter  

„Boże zegary”.

Na kwaraNtaNNie
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się najświętsza ofiara, której nie da 
się przyrównać do niczego. 

Świadomość modlitwy wspólno-
towej i modlitwa osobista ma swoją 
wielką wagę. Nie będąc lekarstwem, 
jest jednak środkiem, który można 
na równi traktować ze wszystkimi in-
nymi metodami, bo modlitwa, leki, za-
biegi chirurgiczne są na równi błogosła-
wieństwem, łaską i darem. Dlaczego nie 
mielibyśmy korzystać z nich wszystkich 
z szacunkiem i wdzięcznością (Modlitwa 
to dobre lekarstwo; Larry Dossey). 

Z perspektywy odosobnienia 
w domowej izolacji nie sposób nie 
zauważyć wielu czynników, na które 
należy spojrzeć z wdzięcznością Panu 
Bogu. Wpierw chcielibyśmy wyrazić 
wdzięczność za media, dzięki któ-
rym możemy czynnie uczestniczyć 
w życiu religijnym – Eucharystii, Go-
dzinie Miłosierdzia, Różańcu w Ra-
diu Via. Za nas samych, za wzajemne 
zrozumienie i wsparcie w trudnych 
chwilach niemocy i złego samopo-
czucia. Za możliwość łączności te-
lefonicznej z rodziną, wspólnotą, 
przyjaciółmi i znajomymi, dzięki któ-
rym łatwiej znieśliśmy czas odosob-
nienia. Za Pocztę Polską w osobach 
członków naszej wspólnoty i wielkie 
zaskoczenie niespodziewaną i nie-
zapowiedzianą przesyłką. Za tęskne 
spojrzenia za okno przy pięknej po-
godzie i takiej wielkiej chęci wyjścia 
do parku, którym swobodnie prze-
chadzają się mieszkańcy naszego 
osiedla. Za współpracowników, ich 

troskę i zrozumienie, a nie snucie 
przypuszczeń i teorii spiskowych. 
Za służbę zdrowia, pracowników 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
funkcjonariuszy policji za ich życz-
liwość i serdeczność w wykonywa-
niu codziennych zadań związanych 
z pandemią. Wreszcie za lekki prze-
bieg zakażenia, dobre samopoczucie 
i pewność, że za tym wszystkim Ty, 
Panie stoisz w swym niewysłowio-
nym miłosierdziu.

Czas izolacji skończył się, a do-
świadczenia pozostały. Wiara, Na-
dzieja i Miłość ponownie zwyciężyły, 
bo do kogóż pójdziemy Panie – Ty masz 
słowa życia wiecznego. 

AWT
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Boże 
Narodzenie 
bez alkoholu

W Wigilijny wieczór tradycyjnie odtwa-
rzamy rytuały o znaczeniach mających 
swoją genezę w Piśmie Świętym: szukamy 
na niebie pierwszej gwiazdki; przygoto-
wujemy 12 potraw na pamiątkę dwunastu 
apostołów a na wigilijnym stole nie może 
też zabraknąć ryb - ściśle i symbolicznie 
powiązanych z chrześcijaństwem. Wszyst-
ko to jest formą czuwania przed nadej-
ściem Bożego Zbawiciela - stąd pasterki 
o północy. A czuwanie może być realizo-
wane skutecznie tylko w trzeźwości duszy 
i ciała. Generalnie alkohol nawet nie jest 
wskazany przy ciężkim jedzeniu, ponie-
waż pobudza apetyt, osłabia kontrolę nad 
jedzeniem i jest źródłem kalorii, których 
wigilijne potrawy i tak mają niemało.

Jakkolwiek Kościół nie zakazuje spoży-
wania alkoholu w Wigilię, to jednak mając 
świadomość iż jest to uroczysty posiłek 
niejako związany z tradycją chrześcijań-
ską, rozpoczynający się wspólną modlitwą 
i podzieleniem się opłatkiem. W takich 
okolicznościach alkohol może stanowić 
wyłącznie spory dysonans kulturowy. Ko-
ściół od lat walczy z alkoholizmem w Pol-
sce, propagując trzeźwy styl życia jako 
„Nową Kulturę”. Dlatego też widząc skalę 
zniszczeń, jakie w polskich rodzinach wy-
wołuje alkohol, nawołuje do wstrzemięźli-

Opłatek, sianko pod obru-
sem, barszcz z uszkami, pierogi, 
karp, kutia, do popicia kompot 
z suszonych owoców. Już wkrót-
ce wszystko to na tle stojącej 
w kącie ubranej choinki znaj-
dzie się na naszych wigilijnych 
stołach. Czy w takich chwilach 
radosnego, rodzinnego święto-
wania Bożego Narodzenia miał-
by się pojawić na stole alkohol?

Choć Boże Narodzenie za-
czynające się w naszych domach 
od rodzinnego spotkania przy 
wieczerzy wigilijnej jest obcho-
dzone w domach zarówno osób 
wierzących, jak i świeckich, 
należy pamiętać, że to przede 
wszystkim święto chrześcijań-
skie. Samo słowo „wigilia” ety-
mologicznie wywodzi się od 
łacińskiego słowa „czuwać”. 
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wości od niego, szczególnie w czasie 
świąt kościelnych. Ważne jest, żeby 
nie był to czas, kiedy upijamy się wza-
jemnie, tylko ze sobą rozmawiamy 
i obdarzamy się wzajemnie miłością. 

Nowa Kultura w nauczaniu ks. 
Franciszka Blachnickiego, to między 
innymi kultura spotkania jako no-
wego wzorca opartego na miłości 
bliźniego, bez alkoholu, który nie-
jednokrotnie doprowadza do agresji 
wśród najbliższych. Zasada ta jest 
szczególnie pożądana we wspólno-
cie jaką tworzy rodzina i jej członko-
wie. I nie mam na myśli tych najbliż-
szych członków rodziny, ale również 
tych, z którymi łączą nas więzy krwi, 
a z którymi spotykamy się sporadycz-
nie. Jeżeli mamy w zwyczaju obdaro-
wywać się wzajemnie, zadajmy sobie 

trochę trudu i zamiast przynosić alko-
hol, zastanówmy się, co może spra-
wić radość gospodarzom spotkania. 
Tak, to trudne, ale jakże mile można 
zaskoczyć gospodarzy prezentem ja-
kiego się nie spodziewają.

Święta Bożego Narodzenia są 
czasem wyjątkowym. Przez kilka dni 
celebrujemy nie tylko biblijne wyda-
rzenia jakim jest przyjście na świat 
Zbawiciela, ale też i siebie nawzajem, 
wszak jest to święto rodzinne. Dla-
tego życzę Wam drodzy czytelnicy 
i sobie również, aby ten czas wspo-
minania przyjścia na świat Bożego 
Zbawiciela, był czasem radosnego 
świętowania w trzeźwości i radości, 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Wojciech Trojanowski
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Boże Narodzenie każ-
demu kojarzy się inaczej 
i dla każdego znaczy co 
innego, w zależności od 
doświadczeń życiowych. 
Każdy przeżywa ten czas 
na swój sposób – jed-
ni w gronie rodzinnym, 
inni z ukochaną osobą, 
ktoś jeszcze z żalem 
albo niepokojem w ser-
cu. Jednak dla wszystkich 
to dzień niezwykły. Au-
torzy reklam świątecz-
nych przekonują, ze te 
święta mają magię. Po-
kazują padający leniwie 
śnieg, oświetlone cho-
inki w ciepłych domach, 
świąteczne ciężarówki 
z Coca-Colą. Ale to tyl-
ko dekoracja, a człowiek 
tęskni za sensem tych 
przygotowań....

Chrześcijanie wiedzą, ze ta magia, którą widzi 
świat, to radosna prawda wiary, że Bóg, który na-
rodził się dwa tysiące lat temu w Betlejem, przy-
chodzi tej nocy do nas. Chodzi o to, aby narodził 
się też w naszym sercu.: Radość, Prostota, Miłość, 
Życzliwość, Wdzięczność, Wiara, Zachwyt- takie 
są tytuły rozdziałów. Książka pełna jest ciepłych, 
wzruszających historii o odnajdywaniu ducha 
świąt Bożego Narodzenia.

Radość – można odczuwać przygotowując jaseł-
kowe przedstawienie lub samodzielnie przygoto-
wując upominki dla bliskich. Prostotę - zatrzymując 
się na chwilę w świątecznym biegu. Miłość – gro-
madząc wokół siebie ukochane osoby. Życzliwość 
– dzieląc się z innymi, tym co mamy. Wdzięczność 
-pamiętając o ludziach, którzy zrobili dla nas coś 
dobrego. Wiarę – kiedy mamy nadzieję, że modli-
twa zostanie wysłuchana. Zachwyt – widząc święta 
oczami dziecka.

Książka wprowadza w melancholijny, przed-
świąteczny nastrój. Zawiera podnoszące na duchu 
opowiadania, które pomagają dostrzec prawdzi-
wy sens Bożego Narodzenia obok migoczących 
światełek i Jingle Bells.

Autorzy a właściwie redaktorzy to: Jack Can-
field, Mark Victor Hansen, Carol Rehme. Książkę 
wydał Dom Wydawniczy Rebis w 2006 roku, a do-
stępna jest w księgarniach internetowych.

Najlepszy prezent na Boże Narodzenie i do czy-
tania przez cały rok. Każdy znajdzie tu tytułowy 
balsam dla duszy, który pokrzepia i pozwala wie-
rzyć, że świat ma dla nas jeszcze wiele możliwości.

Agnieszka Trojanowska

BALSAM DLA DUSZY  
NA BOŻE NARODZENIE  

inspirujące opowiadania dla ogrzania serc
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„MIAŁ BYĆ I JEST ŚWIĘTY” 
Błogosławiony ksiądz  

Józef Kowalski

Kiedy pierwszy raz usłyszałeś o ks. Józefie 
Kowalskim? 

W 1999 r. niedługo przed Jego beatyfikacją (pa-
pież Jan Paweł II beatyfikował ks. Józefa 13 VI 1999 r. 
w Warszawie, w gronie 108 polskich męczenników 
II wojny światowej). Przedstawiłem wtedy Jego syl-
wetkę na łamach „Nowin”. Miałem także okazję po-
znać wówczas Jego siostrę Helenę (najmłodszą z ro-
dzeństwa). Zmarła 3 lata później. 
Czy wtedy zaczęła się Twoja z nim „przygoda”?

Niezupełnie. Po beatyfikacji „straciłem Go 
z oczu” na prawie 20 lat. W 2018 r. grupa aktyw-
nych parafian z Siedlisk (rodzinnej miejscowości ks. 
Józefa) zaproponowało mi napisanie książki o Nim. 
Na początku miała to być jednorazowa inicjatywa 
związana z 20-leciem beatyfikacji. Ale niepostrzeże-
nie stała się piękną „przygodą” z ks. Józefem. Z Jego 
przesłaniem i książkami zacząłem jeździć po para-
fiach. Do tej pory odwiedziłem już większość para-
fii wokół Rzeszowa, kilka w Rzeszowie oraz sporo 
parafii salezjańskich – od Przemyśla do Poznania. 
I końca nie widać. Obecne wydanie jest już trzecim, 
które rozprowadzam. Pandemia trochę te podróże 
przyhamowała, ale mam nadzieję, że niedługo znów 
wrócę na trasę.
Jak wyglądała Twoja praca nad książką?

Oczywiście, udałem się do rodziny ks. Kowalskie-
go (a żyją jeszcze jego bratankowie i siostrzenica). 
Ale ich wiedza jest wiedzą wtórną, z rodzinnych po-
wieści, bo urodzili się zbyt późno, aby poznać swo-
jego krewniaka osobiście. Ogromną pracę wykonał 
po wojnie ks. Józef Walawski, salezjanin, przyjaciel 
ks. Kowalskiego, który przez kilkanaście lat zbierał 

świadectwa osób, któ-
re Go znały. Nie wydał 
książki, ale jego opraco-
wanie w maszynopisie 
„Reportaże jednego ży-
cia” okazało się bezcen-
nym źródłem wiedzy. 
Podobnie jak spotkanie 
z sędziwym ks. Janem 
Krawcem, salezjaninem, 
wicepostulatorem w pro-
cesie beatyfikacyjnym ks. 
Józefa, który w latach 
90. wydał o nim książkę 
„Cierpieć i być wzgar-
dzonym”. Ważna była 
też wizyta w Archiwum 
Salezjańskim Inspektorii 
Krakowskiej w Krakowie, 
które dysponuje bezcen-
nymi pamiątkami po ks. 
Józefie – od Jego zapi-
sków mających formę 
dzienniczka duchowego 
po rzeczy osobiste. 
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Która historia z Jego życia najbardziej 
Cię poruszyła?

Wstrząsające są okoliczności Jego 
męczeńskiej śmierci 4 VII 1942 r. 
w niemieckim obozie koncentracyj-
nym Auschwitz-Birkenau. Gerhard Pa-
litzsch, najbardziej okrutny esesman 
w obozie, zauważył, że ks. Józef trzy-
ma coś w ręce. Kazał mu pokazać, co 
tam ma. Kapłan milczał. Esesman ude-
rzył go z całej siły w rękę. Na ziemię 
wypadł różaniec. „Podepcz to!” – roz-
kazał Palitzsch. Ks. Kowalski odmówił. 
W odwecie został w ostatniej chwili 
wycofany z transportu 60 księży z Au-
schwitz do Dachau i wcielony do kom-
panii karnej, gdzie przez miesiąc był 
okrutnie poniżany, męczony, aż wresz-
cie Palitzsch z kapo Józefem Mitasem 
zamordowali kapłana i jakby jeszcze 
było im mało – wrzucili Jego ciało do 
beczki z fekaliami. Idąc na śmierć, 
ks. Józef oddał ostatnią porcję chleba 
współwięźniowi, z którym dzielił jed-
ną pryczę, a do wszystkich współwięź-
niów zwrócił się słowami: „Módlcie się 
za mnie i za moich prześladowców”. 
Jak byś mógł krótko zaciekawić naszych 
Czytelników tą wyjątkową postacią? 

O ks. Józefie można mówić bardzo 
długo, ale chciałbym zwrócić uwagę 
Czytelników na jeden aspekt: Jego 
konsekwentne dążenie do świętości. 
Już jako 19-letni kleryk zapisał w swo-
im notesie tekst modlitwy, którą sam 
ułożył, a w której umieścił zdanie: „Ja 
mam być i muszę być świętym”. Temu 
swojemu młodzieńczemu postanowie-

niu pozostał wierny aż do końca – „wy-
kuwał” swoją świętość w mozolnej, 
codziennej pracy nad sobą. Na odwro-
cie tej samej kartki narysował własną 
krwią znak krzyża i umieścił napis 
„Cierpieć i być wzgardzonym”. Do-
świadczył w swoim życiu i cierpienia, 
i wzgardy. Ale kiedy przyszedł czas 
próby w obozie Auschwitz, potwier-
dził swoją świętość nie tylko męczeń-
ską śmiercią. Okazał się człowiekiem 
szalenie odważnym: potajemnie od-
prawiał nabożeństwa, spowiadał, roz-
nosił Komunię świętą po obozowych 
blokach – za co, gdyby się to wyda-
ło, kara mogła być tylko jedna: kara 
śmierci. Podtrzymywał współwięźniów 
na duchu; interesował się, czy ich ro-
dziny pozostające na wolności nie po-
trzebują pomocy. Jak napisał po wojnie 
jeden ze współwięźniów, ks. Stanisław 
Garecki: „Do obozu śmierci potrafił 
współwięźniom przynieść Boga”. Pięk-
na postać. Mógłby być wspaniałym 
patronem kleryków, kapłanów, osób 
młodych (w chwili śmierci miał zaled-
wie 31 lat) czy czcicieli różańca (ginąc 
za różaniec, pokazał wielką wartość 
tej modlitwy). Niewątpliwie ks. Józef 
Kowalski wart jest bliższego poznania 
i rozpropagowania. Temu ma służyć 
m.in. moja książka i moje podróże 
po parafiach. 

Z autorem książki –  
Jaromirem Kwiatkowskim  

rozmawiała  
Anna Pisarek-Buczek
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PRZEDSIĘWZIĘCIA STAŁE:
• Każdy drugi czwartek miesiąca – Spotkanie formacyjne Diakoni Wy-

zwolenia i KWC – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rej-
tana, początek godz. 1800 – Msza święta: 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: 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. Ja-
dwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 1130 

• Dyżur w STANICY KWC – wtorek i czwartek w godz. 1600–1900 – Ko-
ściół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana

Kalendarium wydarzeń 
roku pracy 2020/2021
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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.
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Wbrew powszechnym 
przekonaniom alkoho-
lizm to nie jest choroba 
jednostki, choruje wów-
czas cała rodzina. Bardzo 
dobrze odzwierciedla tę 
sytuację bajka o słoniu. Je-
den z domowników przy-
nosi do domu małe sło-
niątko, które na początku 
nikomu nie przeszkadza 
i nie stanowi żadnego pro-
blemu, z czasem gdy ono 
rośnie staje się coraz więk-
sze, ale domownicy sta-
rają się go nie zauważać, 
udają, że wszystko jest 
w porządku. Gdy słoń za-
czyna nabierać gabarytów 
i zajmować coraz więcej 
miejsca zaczyna się robić 
coraz ciaśniej, a domowni-
cy nadal udają, że tego nie 
widzą, aż w końcu słoń nie 
mieści się w mieszkaniu 
i wtedy dopiero rodzina 
zauważa, że jest problem 
i nie da się już dłużej ukry-
wać faktu, że w domu jest 
słoń. Alkoholizm to wła-
śnie taki słoń. Najpierw za-
czyna się od „wieczornego 
rozluźnienia”, z czasem 
z codziennego wieczorne-
go rozluźnienia, następnie 

Świadectwo współuzależnionej

proces odstresowania zaczyna się już o coraz 
wcześniejszych porach dnia. Rodzina twierdzi, 
że przecież nic takiego się nie dzieje, to tylko 
2 piwa czy drink, tłumacząc, że przecież teraz 
wszyscy piją, a on/ona nic złego nie robi. Przy 
każdych zakupach zaczyna pojawiać się alko-
hol i staje się nieodłącznym towarzyszem życia, 
a rodzina nadal twierdzi np. że w dzisiejszych 
stresujących czasach to normalne czy coś w tym 
stylu. Takie stanowisko utrzymuje się dopóki nie 
zaczną pojawiać się poważne konsekwencje pi-
cia jak np. strata pracy, mandaty itp. 

W moim przypadku w tym miejscu pojawi-
ło się współuzależnienie. Zaczęłam kupować 
mężowi alkohol dla tzw. „świętego spokoju”, 
potem towarzyszyć mu w jego spożywaniu dla 
„lepszych relacji”. Kontrolowałam ile spożywa, 
chowałam mu alkohol oraz ponosiłam często 
konsekwencje jego picia (tłumaczenie go, od-
dawanie długów, itp.). Granica między moim 
współuzależnieniem a uzależnieniem była bar-
dzo cienka, a wręcz niewidoczna, z czasem za-
częłam pić systematycznie i samotnie. Najpierw 
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dzina męża kompletnie nie 
rozumiała tej choroby, uwa-
żała, że zawsze się to będzie 
utrzymywać na jednym po-
ziomie. Po terapii bardzo za-
leżało mi, żeby pomóc moje-
mu mężowi, ale jego bliscy 
byli przekonani, że chcę się 
zemścić na nim za to, że ja 
już nie mogę pić i skutecz-
nie utrudniała mi zgłosze-
nie go na terapię. W końcu 
po trzech latach usilnej walki 
o trzeźwość męża i w oba-
wie o swoją zdecydowałam 
się wyprowadzić, mając 
również na względzie do-
bro córki, która była całko-
wicie rozbita emocjonalnie, 
a za pasem matura. 

Na szczęście udało mi się 
zatrzymać chorobę i „wyjść” 
z współuzależnienia i od 4 
lat trzeźwieję (w tym 3 lata 
u boku wciąż pijącego męża). 
Dopiero gdy mąż był w fazie 
chronicznej jego rodzina zro-
zumiała jaka to jest okropna 
choroba i jak postępuje wy-
niszczając bez reszty orga-
nizm i nic innego się wtedy 
nie liczy dla danej osoby, 
nawet widmo śmierci. Zdała 
sobie sprawę, że choć za-
czyna się niewinnie, w skut-
kach jest tragiczna, a myśle-
nie, że „gdyby chciał to by 
nie pił” nie ma tu miejsca, 

niewinnie, oficjalnie, na lepszy sen, potem 
na lepsze samopoczucie, żeby uciec od pro-
blemów życia, na końcu z bezsilności. Piłam 
już w ukryciu z coraz większą częstotliwością. 
Bliscy, z którymi mieszkałam robili wszystko, 
żeby problem alkoholowy, teraz już podwój-
ny, męża i mój, nie wyszedł poza cztery ścia-
ny „bo to przecież wstyd”. Rodzina męża, 
z którą mieszkałam, nadal uważała, że nic 
złego się nie dzieje, przydarzyło się po pro-
stu, ale to na pewno minie. A działo się coraz 
gorzej, piłam od świtu, piłam przed pracą, pi-
łam w samochodzie prowadząc, piłam w pra-
cy, po pracy i tak w kółko dokładając do tego 
leki antydepresyjne. „Karuzela śmierci” nabie-
rała coraz większego tempa, a ja nie miałam 
pojęcia jak z niej zejść. W końcu wypadłam 
prosto i dosłownie na pysk. Straciłam totalnie 
władzę nad swoim ciałem. To było moje DNO. 
Dopiero kiedy trafiłam, dzięki mojej rodzinie, 
na terapię uświadomiono mi co to jest współ-
uzależnienie i jak wygląda mechanizm alko-
holizmu, że na początku to nie ilość tylko sys-
tematyczność picia ma znaczenie, a z czasem 
w grę wchodzi również ilość – godzina sta-
je się coraz dłuższa, a alkohol coraz słabszy 
(takie na końcu picia miałam odczucia). Ro-
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bo przychodzi moment, w którym 
chory człowiek staje w punkcie, gdzie 
nie wyobraża sobie ani dalszego picia 
ani dalszego życia bez picia i nadal 
uważa, że nie ma problemu alkoholo-
wego. W momencie gdy to piszę mój 
mąż już nie żyje od trzech miesięcy, 
powodem było alkoholowe zniszcze-
nie wątroby. Niestety nie miał tyle 
szczęścia co ja. 

Nie zapominajmy, że w rodzinie 
dotkniętej problemem alkoholowym 
są również dzieci, które w sposób 
szczególny cierpią. Przy nasileniu 
choroby dzieci często przyjmują 
różne role, jak na przykład bohate-
ra, maskotki czy kozła ofiarnego. Te 
najstarsze zaczynają przejmować 
obowiązki pijącego rodzica (boha-
ter). Inne tzw. maskotki swoją osobą 
i zachowaniem odwracają uwagę od 
wyżej wymienionego problemu jaki 
ma miejsce w ich rodzinie, a jesz-
cze inne zaczynają się obwiniać 
za to, że rodzic za dużo pije. Dzie-
ci z rodzin z problemem alkoholo-
wym wycofują się często z relacji 
z rówieśnikami w obawie żeby nikt 
nie dowiedział się o problemie, lub 
też „zakładają maski”, żeby nie dać 
po sobie poznać, że w rodzinie „źle 
się dzieje”. Ich emocje są totalnie 
rozregulowane, często zamykają 
się w swoich „światach” nie zawsze 
dla nich bezpiecznych, lub uciekają 
do innych form wołania o pomoc. 
Dzieci z takich rodzin często mają 
zaburzenia emocjonalne, problemy 

z koncentracją, brak poczucia bez-
pieczeństwa i ciągłe poczucie lęku 
i niepewności. Moja córka bardzo 
długo nie chciała uznać, że jest DDA, 
dopiero gdy sama zaczęła zauważać 
w swoim zachowaniu pewne dziwne 
dla niej mechanizmy. Więc my alko-
holicy fundujemy naszym dzieciom 
„prezent” na całe życie.

Dlatego uważam, że bardzo waż-
na jest wśród najbliższego otoczenia 
osoby chorej świadomość jak postępu-
je choroba alkoholowa i jaki ma prze-
bieg. Wiele rodzin moim zdaniem nie 
ma tej świadomości i lekceważy ten 
problem, lub go nie zauważając two-
rzy choremu nieświadomie komfort 
picia (dawanie pieniędzy na alkohol, 
kupowanie alkoholu, udział w impre-
zach alkoholowych, itp.), który tylko 
sprzyja rozwojowi choroby. Często 
też można się spotkać z problemem, 
że rodzina chorego nie zdaje sobie 
sprawy, że on już nie ma szans na po-
wrót do kontrolowanego picia a z te-
rapii wychodzi zupełnie „innym” czło-
wiekiem ze zmienionym myśleniem, 
a jego najbliżsi nie mają świadomości 
tego faktu. Wraca więc zazwyczaj do 
otoczenia, w którym choroba miała 
swój początek stąd często zdarza się 
powrót do picia. Tylko ciągła praca 
nad sobą, nas alkoholików, może nas 
od tego uchronić. Musimy cały czas 
być czujni. 

Pozdrawiam i życzę powodzenia MW. 
CHWAŁA PANU
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Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus! Nazywamy się Kamil i Ka-
rolina Kamińscy. Mamy 26 i 23 lata 
i jesteśmy małżeństwem od dnia 
29 sierpnia 2020 r. Chcielibyśmy się 
z Wami podzielić naszym doświad-
czeniem związanym z tym wyjątko-
wym dla nas dniem oraz naszą drogą 
w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. 

Kamil w KWC
W KWC jestem od 2 lutego 2019 r. 

aczkolwiek moja historia z „niepi-
ciem” alkoholu zaczęła się kilka lat 
wcześniej. Dorastałem w dużej rodzi-
nie, w której alkohol nie był obcy przy 
każdej zabawie i spotkaniu rodzin-
nym, więc łatwo było mi wejść w tok 
myślenia, że zabawa bez alkoholu to 
nie zabawa i z takim przekonaniem 
żyłem do mojej osiemnastki. Dzięki 
Panu Bogu udało mi się dotrzymać 
przysięgi złożonej na I Komunii Świę-

tej. Pierwsze wyczekiwane osiem-
nastki i wesela „wreszcie” przyszły 
i wiecie co?... Bardzo się na nich za-
wiodłem. Nie czułem szczerej radości 
tylko niekontrolowaną głupawkę, nie 
mogłem uczestniczyć do końca wese-
la mojego bliskiego kuzyna, bo nie by-
łem w stanie. Mówiąc krótko mocno 
zawiodłem się mimo moich wielkich 
oczekiwań, jednak nie przeszkodziło 
mi to, żeby dalej próbować. Nama-
wiałem przyjaciół do picia, żeby nie 
być w tym sam, bo przecież w głowie 
miałem dalej te rodzinne alkoholowe 
imprezy, więc musi być fajnie skoro 
bez alkoholu przeważnie było sztyw-
no. Nie zrozumcie mnie źle nie byłem 
z tych osób, które piły do upadłego, 
piłem dosyć rzadko, bo na szczęście 
nie miałem okazji, ale widziałem 
w tym jedyny sposób, w którym moż-
na być sobą, można być szczęśliwym 

Świadectwo
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(idealny środek do zjednywania ludzi, 
odwagi i pokonywania barier). 

Po około półtora roku moje utopij-
ne myślenie o alkoholu gwałtownie 
się zmieniło. Miałem okazję poznać 
jego inną stronę. Już nie tylko w dzia-
łaniu na samych zabawach, ale i skut-
ki w rodzinach. Poznałem historię 
kilku bliskich mi rodzin, w których 
występował problem z alkoholem. 
Pobicia, szantaż emocjonalny, znisz-
czona psychika ofiar. Nie z tej stro-
ny poznaliśmy się z alkoholem. Wy-
wróciło mi to myślenie o 180 stopni. 
Można powiedzieć, że spowodowało 
to u mnie poniekąd uraz i fobię. Prze-
stałem całkowicie pić, ciężko mi było 
zaakceptować to nawet u innych. 
Stało się to moim kryterium w oce-
nianiu innych (lepsi i gorsi). Uderzyło 
mnie to na tyle mocno, że przez moją 
wrażliwość stałem się przeciwnikiem 
alkoholu w złym tego słowa znacze-
niu. Zamiast przeciwnikiem alkoholu 
stałem się przeciwnikiem alkoholi-
ków. Mimo, że nie wyrzucałem tego 
publicznie to w sercu to cały czas ro-
sło. Nie mogłem zaakceptować nawet 
małych ilości alkoholu w związku. 
Unikałem kontaktu z osobami piją-
cymi. Zajęło mi to kolejne dwa lata, 
żeby nauczyć się na nowo kochać 
każdego pijącego czy niepijącego. 
Łatwo było wpaść, a gorzej z tego 
wyjść. W moim przypadku nie było 
tak owego problemu z piciem, a z ko-
chaniem i akceptacją – wymaganiem 
od drugiego, a nie potępianiem. 

Oczywiście to, że nie wpadłem 
w alkoholizm to moim zdaniem za-
sługa Pana Boga, że postawił na mo-
jej drodze takich, a nie innych ludzi 
i stworzył mnie w taki sposób, że te 
historie mogły do mnie dotrzeć. Ży-
łem „w swojej” wstrzemięźliwości 
przez kilka lat i trzymałem ją ego-
istycznie dla siebie kiedy to pozna-
łem moją żonkę Karolinkę, która jak 
się okazało jest w „czymś takim” jak 
KWC. Coś o tym kiedyś słyszałem acz-
kolwiek nie zagłębiałem się w ten te-
mat. Piję? Nie piję, więc co za różni-
ca. Po ponad pół roku związku udało 
się jej namówić mnie na zapoznanie 
się i podpisanie Krucjaty. Jak się póź-
niej okazało nie był to zwykły dzień, 
ale święto Ofiarowania Pana Jezusa 
(Matki Bożej Gromnicznej). Byłem, 
podpisałem i zobaczyłem... na własne 
oczy, jak wielkie to znaczenie miało 
dla innych. Zaprowadzili mnie na ja-
kąś Agape, okrążyło mnie kilku chło-
pów i ku mojemu zdziwieniu zaczęli 
podawać mi ręce i szczerze dzięko-
wać za to, że to zrobiłem. Nie było 
w ich oczach ani grama sztuczności, 
ale autentyczna wdzięczność. Kto by 
pomyślał, że „zwykły podpis” (wy-
rzeczenie) w danej chwili z niczego, 
bo przecież już nie piłem, mogło dać 
osobie z uzależnieniem alkoholowym 
tyle motywacji i nadziei, że ktoś zre-
zygnował z alkoholu na całe życie. 
Zrozumiałem, że warto schować swój 
egoizm i nie trzymać rzeczy dla ko-
goś istotnych tylko dla siebie. 



24

Karolina w KWC
Jestem osobą towarzyską i jeżeli 

ktoś mnie lepiej zna to wie, że nieraz 
bywam głośna i szalona. Nie potrze-
bowałam alkoholu do dobrej zabawy, 
bo wiedziałam, że i tak będę się do-
brze bawić. Bardzo lubię tańczyć i do-
brze się czuję na spotkaniach ze zna-
jomymi, dlatego na osiemnastkach, 
mimo że za niedługo miałam mieć 
swoją, nie piłam, bo i tak się dobrze 
bawiłam. Niestety na tych osiemnast-
kach widziałam dużo nieprzyjemnych 
scen związanych z nadużyciem alko-
holu, co tym bardziej mnie odrzucało. 

Rok 2015 był dla mnie przeło-
mowy. Był to rok początkowej drogi 
nawrócenia, czyli bliskiego pozna-
nia Boga, stworzenia szczerej relacji 
z Nim i przemiany swojego życia. 
W tym też roku miałam okazję poje-
chać na swoją pierwszą Oazę – Oazę 
studencką do Kamionki. Tam rów-
nież wiele Łask otrzymałam od Boga 
i pierwszy raz usłyszałam o Krucjacie. 
Była to końcówka lipca, czyli miesiąc 
przed moją osiemnastką. Postanowi-
łam, że chcę podpisać i złożyć dekla-
rację kandydacką na rok i tak się stało. 
Miesiąc później miałam osiemnastkę 
bezalkoholową, która utwierdziła 
mnie w przekonaniu, że można żyć 
bez alkoholu. Rok później pojechałam 
na kolejną Oazę wakacyjną i stwier-
dziłam, że chcę przedłużyć swoją 
krucjatę o kolejny rok. Był to dla mnie 
piękny czas i wiedziałam, że chcę da-
lej trwać we wstrzemięźliwości. 
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W 2017 r. miałam okazję poje-
chać na Oazę Rodzin do Zakopanego, 
aby opiekować się dziećmi. Na dzień 
wspólnoty pojechaliśmy do Krościen-
ka nad Dunajcem, czyli do głównego 
miejsca Ruchu Światło-Życie. Kilka 
dni wcześniej Ksiądz rozmawiał ze 
mną i zadał mi pytanie czy będę tak 
cały czas chciała podpisywać deklara-
cję kandydacką skoro i tak nie będę 
piła? To pytanie bardzo do mnie tra-
fiło i dotarło do mnie, że uciekam 
i boję się podjąć decyzji na całe życie 
(bo może mi się odwidzieć, a tak to 
już nie będę piła do końca życia). Pod-
pisałam deklarację i cały czas będąc 
w Krościenku myślałam i wahałam się 
czy podejść i złożyć to postanowie-
nie. Ostatecznie podjęłam decyzję, 
że chcę zostać członkiem Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. Pan Bóg mi 
dał tę Łaskę, że mogłam akurat w Kro-
ścienku złożyć swoją deklarację. Nie 
żałuję swojej decyzji. Zrobiłam to dla 
Boga, Polski, dla osób z uzależnie-
niem alkoholowym, ale również dla 
siebie. Nie wiem jak zachowałabym 
się po alkoholu, czy byłabym w sta-
nie zachować umiar w piciu, wiem, 
że nie chciałabym tracić kontroli nad 
swoim ciałem. Nieraz szatan szepcze 
do ucha pokusy ciekawości jak sma-
kuje alkohol, ale wiem dla kogo to ro-
bię, dlaczego podpisałam tę Krucjatę 
i dlatego motywuje mnie to do dal-
szej wstrzemięźliwości. Pan Bóg ze-
słał mi wiele osób, którzy wspierają 
mnie w Krucjacie, w tym mój Małżo-

nek Kamil, moi rodzice, a także nasi 
przyjaciele, którzy również trwają 
z nami w tej deklaracji. 

Ślubne przygotowania
Zaręczyliśmy się 14 lutego 2020 r. 

w dzień świętego Walentego w Za-
kopanem. Jak łatwo obliczyć od za-
ręczyn do ślubu zeszło pół roku. Od 
razu wpadliśmy w szał przygotowań 
standardowego dużego wesela. Salę 
udało nam się szybko znaleźć, a po-
tem dograć zespół, kamerzystę i foto-
grafa. Wesele zaplanowaliśmy na 150 
osób. Kiedy mieliśmy już wszystko 
dograne okazało się, że jest covid. 
Tygodnie lockdownu trwały, a my 
zastanawialiśmy się jak to będzie 
w sierpniu, czy uda nam się wziąć 
ślub i wyprawić wesele. Szybko zało-
żyliśmy, że wolimy poświęcić przyję-
cie weselne niż przesunąć datę ślubu 
na późniejszy czas. W czerwcu zaczę-
ło powoli życie wracać do normalno-
ści, a my mieliśmy dylemat. Okazało 
się, że tak naprawdę głęboko w nas 
siedzi pragnienie wyprawienia inne-
go wesela, takiego jak dawniej - ma-
łego, swojskiego wesela w gronie naj-
bliższych osób. 

Zostało 2 miesiące do ślubu 
i stwierdziliśmy, że robimy to „po na-
szemu”, czyli tak jak nam serce pod-
powiadało. Odwołaliśmy wszystkie 
rezerwacje i układaliśmy wesele od 
początku. Pan Bóg nam tak pomagał, 
że udało nam się znaleźć wiejską alta-
nę, a z pomocą naszych rodzin i przy-
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jaciół na czas znaleźliśmy wodzirejów, 
catering i całą resztę potrzebnych 
nam rzeczy. Wiele rzeczy zaplanowa-
liśmy zrobić własnoręcznie. Na szczę-
ście nie obyło się bez pomocy innych 
np. w przystrajaniu sali, w robieniu 
ozdób, śpiewników, zaproszeń, pa-
czuszek z cukierkami, itp. Postano-
wiliśmy, że na naszym weselu będzie 
najbliższa rodzina i grupa naszych 
najbliższych przyjaciół. W sumie za-
mknęliśmy się w 40 osobach. 

Wesele bez procentów
Od początku planowaliśmy wese-

le bezalkoholowe czy to na 150 osób 
czy mniejsze. Spotkaliśmy się z róż-
nymi opiniami i namowami, jednak 
twardo trzymaliśmy się przy swoim 
postanowieniu. Nie chcieliśmy ulec 
presji innych, bo mieliśmy w świado-
mości, że to ma być nasz dzień i nasz 
sposób na dzielenie się tym dniem 
z innymi. Oczywiście zawarliśmy 
w naszych zaproszeniach, że wese-
le będzie bezalkoholowe z nadzieją, 
że wszyscy zrozumieją i zaakceptują 
naszą decyzję oraz to, że zależało 
nam, aby nasi goście przyjęli Komu-
nię Świętą w naszej intencji. Bardzo 
ważnym aspektem w organizacji ta-
kiego wesela okazał się wybór odpo-
wiedniego zespołu, który będzie po-
trafił rozbawić ludzi. Dzięki Pan Bogu 
znaleźliśmy taki zespół, który miał 
już również doświadczenie w orga-
nizowaniu zabaw bezalkoholowych. 
Wspólnie postawiliśmy na dużą ilość 

zabaw integracyjnych, żeby zachęcić 
ludzi do wyjścia na parkiet nie tylko 
tańcem, ale i wspólnymi zabawami. 
Chcieliśmy, aby atmosfera wesela była 
swobodna i aby goście tak się czuli. 
Staraliśmy się zaangażować rodzinę 
i przyjaciół do różnych czynności, aby 
stali się częścią naszego dnia np. do 
czytań na Mszy Świętej, do przygoto-
wań i dekoracji, do prowadzenia nas 
do ołtarza. Nie chcieliśmy tylko osób, 
które przyjdą i pójdą z wesela, ale 
które będą jego częścią. 

29.08.2020 r.
Kilka dni przed ślubem zapowia-

dali deszcz, co nas martwiło. Alta-
na na świeżym powietrzu rządzi się 
swoimi prawami, ale na szczęście 
właściciele altany obili ją dzień przed 
weselem, przez co nie musieliśmy się 
martwić o wiatr i deszcz. Nadszedł 
dzień 29 sierpnia 2020 r., a pogo-
da była jak marzenie. Nawet w nocy 
można było chodzić z krótkim rę-
kawkiem. Przyszła godzina 13.00 
i w łączności z Bogiem staliśmy się 
małżeństwem! 

Na weselu rodzice przywitali nas 
samym chlebem i solą, zamiast toastu 
podzieliliśmy się chlebem z każdym 
naszym gościem, a przed pierwszym 
posiłkiem poprowadziliśmy modli-
twę dziękczynną. Dzięki świetnemu 
zespołowi nie musieliśmy się mar-
twić o zabawianie ludzi (co jest nie-
zwykle ważne przy braku alkoholu, 
bo nie każdy potrafi się tak bez niego 
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otworzyć). Poza główną zabawą za-
mówiliśmy kilka atrakcji, żeby trochę 
urozmaicić nasze wesele takie jak tor 
przeszkód w alkogoglach (naprawdę 
polecamy!), zimne ognie czy wiel-
ką ramkę i rekwizyty do wspólnych 
zdjęć. Niedaleko altany rozpaliliśmy 
ognisko, przy którym można było po-
siedzieć i poodpoczywać. Dzięki na-
szym przyjaciołom zorganizowaliśmy 
też małe biesiadne grajkowanie. Poza-
bieraliśmy z domów instrumenty, oni 
przygotowali śpiewniki i tak wspólnie 
poprowadziliśmy przyśpiewki.

Wnioski poślubne
Patrząc na to wesele po czasie 

naprawdę nie żałujemy naszej decy-
zji. Nie odczuliśmy braku alkoholu. 
Znakomicie się czuliśmy i bawiliśmy. 
Cudowne jest to, że przez cały czas 
trwania wesela mogliśmy mieć pełny 
kontakt z naszymi gośćmi. Do każde-
go mogliśmy w każdej chwili podejść, 
porozmawiać, pośmiać się, poprosić 
o radę i rozmowę... i to na trzeź-
wo! Przykładem jest to, że ok. 1.00 
w nocy podeszliśmy do cioci i wujka 
i mogliśmy wysłuchać ich świadectwa 
i przepisu na szczęśliwe małżeństwo 
(gdzie w tych godzinach na weselach 
ciężko o trzeźwą rozmowę), a tutaj 
mogliśmy wysłuchać wspaniałej hi-
storii ich życia. Większość z gości 
świetnie się bawiła i usłyszeliśmy wie-
le pozytywnych słów o takim rodzaju 
wesela. Były też takie osoby, które nie 
wyobrażały sobie wesela bez alkoho-

lu i podchodziły do niego sceptycznie 
i z niechęcią, a po wszystkim przy-
znawali, że byli w szoku i potwier-
dzili nam, że naprawdę da się dobrze 
bawić bez alkoholu.

Na pewno chcielibyśmy zachęcić 
do tego, aby nie ulegać presji, iść 
pod prąd i ryzykować, jeżeli chce się 
czegoś co jest dla świata „nienormal-
ne”, ale w oczach Boga piękne. Ile 
byśmy w tym weselu nie zrobili i cze-
go byśmy nie przygotowali cały czas 
mieliśmy w głowie, że gdyby nie po-
moc Pana Boga nic by z tego nie wy-
szło. W wielu sprawach musieliśmy 
MU zaufać, ponieważ zespół, nowych 
fotografów i kamerzystów mieliśmy 
z polecenia. Kiedy zdjęcia i filmy 
próbne mogliśmy obejrzeć, tak jeżeli 
chodzi o zespół to nie mieliśmy oka-
zji ich wcześniej usłyszeć, ale zdali-
śmy się na słowo naszego przyjaciela, 
który nam ich polecił. Wystarczyłaby 
nagła zmiana pogody czy inne pozor-
nie mało znaczące rzeczy, a mogłoby 
to wyglądać zupełnie inaczej. Zaufa-
liśmy Panu Bogu i ludziom, bo każdy 
włożył tutaj swoją cegiełkę, bez któ-
rej wesele nie wyglądałoby tak wspa-
niale jak wyglądało. Krótko mówiąc 
dzięki Panu Bogu udało nam się za-
łatwić w dwa miesiące to, co zwykle 
inni przygotowują w dwa lata.

Czy byłoby wesele czy nie to je-
steśmy wdzięczni Bogu, że jesteśmy 
już małżeństwem i możemy wspólnie 
uczyć się miłości! :) 
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Jest taki czas, taki 
dzień jeden w roku, gdy 
obchodzimy pamiątkę 
Narodzin Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. Dzień 
pełen radości i nadziei, 
że narodzi się w Nas 
nowa wiara. Czyż my 
chrześcijanie, nie mamy 
prawa do tych marzeń, 
że rodzi się nowe życie 
w Nas, życie w wolności 
danej nam przez Boga – 
prawdziwej wolności ? 
Przeżywamy szczególny 
czas, w którym doświad-
czamy lęku przed jutrem 
z powodu panującej pan-
demii. Święta Bożego 
Narodzenia to od zawsze 
czas spotkań w gronie ro-

Po raz kolejny …
Naszą zimną planetę 
i dłonie ogrzeje cicho 

przebijająca się Miłość.

Po raz kolejny …
Spłyną z gór potoki 

nadziei i utworzą rzekę 
przedziwnych światełek.

Po raz kolejny …
Usłyszymy płacz 

Dziecka, śpiew kolęd 
podmuch wiary 

i kruchość opłatka.

Boże Narodzenie
dzinnym i przyjaciół, czas łamania się opłatkiem, 
moment przebaczania sobie win, składania ży-
czeń, czas refleksji nad swoim życiem. Będziemy 
śpiewać „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan Nie-
biosów obnażony”. Niech słowa tej kolędy wzbu-
dzą w naszych sercach i w myślach jak ma się 
Bóg narodzić w Nas, w nowej wierze do nowego 
życia, życia w wolności dzieci Bożych w trwaniu 
w Bogu, w trzeźwości, wolni od nałogów, by być 
świadkiem Chrystusa na każdy dzień. Wiemy, 
że ważne są również tradycje, ubranie choinki 
w światełka czy postawienie żłóbka z dzieciąt-
kiem, ale to są tylko symbole, prawdziwie mamy 
przeżywać nowe narodzenie duchowe. Niech 
w Nas się narodzi nowy człowiek wolny od sta-
rych przyzwyczajeń, abyśmy te obecne święta 
przeżyli w abstynencji. Ta ofiara przeżycia tego 
czasu oddana będzie z serca Panu Bogu dla do-
bra kościoła, rodziny i ojczyzny. Taka mała lamp-
ka wina, butelka piwa, jeden drink, a jaka wiel-
ka w oczach Boga ofiara. Przypomnijmy sobie 
ewangeliczną niewiastę wrzucającą do skarbony 
w świątyni dwa pieniążki, całe swe utrzymanie. 
Taka mała ofiara w oczach ludzi, a taka duża 
ofiara w oczach Boga. Pełen nadziei w Moc Pana 
Jezusa Chrystusa z wiarą w jego miłość jaką ma 
dla nas grzeszników. Niech ten czas przeżywa-
nia Narodzin Bożego Syna będzie czasem naro-
dzin nowego człowieka Polaka. 

Bożej Łaski na to nowe narodzenie życzy 
z serca wszystkim rodakom

Prezes Stowarzyszenia „Wolność i Miłość”
Stanisław D.
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Jego Ekscelencja bp Jan Wątroba

Niech Nowonarodzony Chrystus  
udzieli Biskupowi wszelkich łask,  

Mocy Ducha Świętego na ten ciężki  
dla Kościoła czas,  

a przez ręce Jego Eminencji całej diecezji

Stowarzyszenie  
Trzeźwościowe

"Wolność i Miłość”  
oraz członkowie KWC
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Serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego  
dla Pana Dyrektora ROPS 

Jerzego Jęczmienionki  
oraz dla wszystkich współpracowników  

na czas przeżywania radosnych  
świąt Bożego Narodzenia 

życzy 
Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 

"Wolność i Miłość” 
Diecezji Rzeszowskiej
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To obcy człowiek
czego chce
o kogo pyta

to nieznajomy
pewnie zbłądził
albo się omylił

mówił że nas szuka
lecz nie zna nazwiska

kogo pan szuka
taki tu nie mieszka

to jakiś pijak
może pomylony
uparcie twierdzi

że właśnie nas szuka
lecz my go nie znamy

Nie mogę wejść
do waszego domu

mieszkania
mówicie

że jestem obcy
patrzycie zdziwieni
trochę przestraszeni
Właśnie was szukam

w tym ogromnym mieście

co rośnie
przybywa

Was szukam
Na tej wyspie

bezludnej
nie omyliłem się

wy jesteście
ludzie

moi bliźni
czy mogę zostać z wami

jeden dzień noc
jestem człowiekiem

nie jestem obcy
patrzycie na mnie

przez judasza
nie zdejmując łańcuchów
przez drzwi zatrzaśnięte

jestem zmęczony
chcę usiąść przy waszym stole

znamy się przecież
od narodzenia Chrystusa
jestem bardzo zmęczony
muszę wam powiedzieć

o sobie o was
chcę wam powiedzieć
że nie ma tajemnicy

nie czekajcie 

OBCY CZŁOWIEK 
Tadeusz Różewicz 



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

W świętowaniu tajemnicy Narodzenia Syna Bożego, 
Życzymy, aby upłynęło ono w atmosferze radości i miłości.

Niech to wydarzenie, które jest wołaniem Boga o miłość 
między ludźmi, o zrozumienie, wybaczenie i zgodę,  

o pokój i przyjaźń w Chrystusie, przemieni nasze serca.

Niech Boże Dziecię będzie źródłem wszelkich darów,  
niech błogosławi i opromieni swą łaską  

wszystkie dni Nowego Roku!

Redakcja


