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Drodzy Czytelnicy!
Jest nam niezwykle miło, że możemy zaprezentować Wam Czasopismo
w nowej odsłonie – będziemy kwartalnikiem.
Stworzyliśmy dla Was nowe tematyczne rubryki. Tradycyjnie nie zabraknie relacji z wydarzeń wspólnoty, będziemy kontynuować cykl „7 grzechów
głównych”, a także pisać dla Was recenzje książek czy filmów. Postaramy się
o ciekawe wywiady, opinie ekspertów z różnych dziedzin (m.in. psychologii),
rozwiniemy rubrykę „rozmaitości”, zawierającą krótkie newsy z życia Diecezji i świata. Przedstawimy także znane (i mniej znane) postaci, których życie
jest świadectwem nawrócenia („Oni zwyciężyli”). Prosimy również i o Wasze świadectwa – trwania w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, walczących
na drodze trzeźwości – są one dla nas bardzo istotną częścią Czasopisma.
***
Przed nami kolejny Wielki Post. Prośmy o Bożą łaskę, aby był to realnie
czas nawrócenia, walki z naszymi słabościami. Czas, kiedy nie tylko zaglądamy w głąb swojego serca i sumienia przez pryzmat Słowa Bożego, ale także
czas wychodzenia naprzeciw drugiemu człowiekowi – pojednania, naprawienia relacji, wyciszenia trudnych konfliktów, odnajdywania pokoju – modlitwy
za siebie nawzajem na drodze wyzwolenia. To 40 dni wyjątkowej drogi do
poznania istoty Krzyża – naszego zbawienia.
To wyjątkowy czas również z innego względu. 24 marca obchodzimy
100. rocznicę urodzin niezwykłego kapłana, który bardzo mocno zaznaczył
się w historii Ruchu Światło-Życie, ale także ruchu trzeźwościowego – księdza Franciszka Blachnickiego. Orędownika o wyzwolenie naszego kraju i każdego człowieka z niewoli nałogów, założyciela dzieła jakim jest znana dziś
Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Jego życie było świadectwem walki o prawdziwą wolność człowieka. Świadkowie jego czasów wspominają: „Dziś po latach możemy powiedzieć, że Ojciec Franciszek jest apostołem wolności człowieka.
Przygotowywał nas do życia Ewangelią na co dzień, nie od święta, do miłości trudnej, do miłości nieprzyjaciół”, „(…) on uzdrawiał ducha, on uzdrawia nadal ludzi
zabłąkanych na drogach życia, ludzi zniewolonych różnymi formami zniewoleń”.
Nadal trwa proces beatyfikacyjny Sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego
– pamiętajmy o nim w swoich modlitwach, aby patronował nam jako święty
na drogach posługiwania i wyzwalania z wszelkich nałogów.
Redakcja Czasopisma „Wolność i Miłość”
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cd. ...7 grzechów głównych -

trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...
Próba IV. W hierarchii głównych – łagodnie traktowane. Ten najsmaczniejszy.
Wydaje się niegroźny, bo wokół nic nie zmienia. Ale dopada codzienne. Chętnie
się tłumaczy fizjologią, potrzebą. Usypia, osłabia czujność. Tępi wszystkie zmysły.
Czym jest ta perfidia?

4. Łakomstwo
Snobizm podniebienia 2021
„W miarę jedzenia, apetyt rośnie…”. Pofolguję sobie. Zjem dla przyjemności. Bez rozsądnych proporcji.
Za dużo i wytwornie – takie mamy dziś
menu. Smakołyki, przekąski przesuwają nam dziś granice, aż do zniewolenia
poprzez zachłanność. Wola staje się
coraz słabsza. Objedzony brzuch rozleniwia – staje się bogiem (Flp 3,19).
Ciągły strach przed brakiem. Ciągłe
uzupełnianie. Napełnianie. Nabywanie
produktów i rzeczy, których człowiek
nie potrzebuje. Nie tylko spożywczych.
W świecie, w którym mamy dostatek
po granice możliwości, trudno sobie
czegokolwiek odmówić. Większość
produktów jest tania i w zasięgu ręki.
Nadmiar zamiast błogosławieństwa
staje się przekleństwem. Nieopanowane pożądanie. Brak samokontroli.
Smakoszostwo. Ciągłe wyszukiwanie potraw drogich i najróżniejszych.
Daje pozór luksusu, bo nie znosi nudy.
Współcześnie rozumiane jako artyzm
kuchni. Skutkiem jest osłabienie cha-

rakteru, własnej kontroli. Zamroczenie
umysłu. To ten brak umiaru powoduje
wilczy głód, niemożność odmówienia
sobie niczego. Potrawy niech będą
ekstrawaganckie, fantazyjne i wyrafinowane. Bez tego tracimy energię,
dobry humor a nawet sens życia. Ciało panuje nad człowiekiem. Przesadna
koncentracja na sobie. Na swoim pragnieniu. Łakomstwo zamyka człowieka wewnątrz siebie – a to już egoizm.
I świat kręci się wokół niego. Byle tylko nasycać siebie. Manipulacja samym
sobą. Ukrycie za zasłoną kłamstw swojego uzależnienia. Ta pazerność budzi
politowanie a nawet odrazę. Ale nie
– wydzieram najsmakowitsze kąski.
Zobacz ten łakomy wzrok na cudze
potrawy. Zachłanność przy stole, objadanie się. Dogodzę sobie. Darmowe
jedzenie. Darmowe picie. Łakomstwo
jest tylko powierzchowną konsekwencją braku, pragnienia, które musi być
karmione. Dosłownie. Pragnienie duchowego życia, dawno zostało wyparte. Usunięte. Nowym bogiem stał się
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brzuch. Dba tylko o napełnianie.
Pułapka naiwności. Łakomstwo
prowadzi do opieszałości. Ociężałość jest matką senności i zniechęcenia, nadmiernego odpoczynku
i lenistwa. W końcu przeradza się
w scenariusz życia. Takie poczucie
niespełnienia. Utraty czasu. Niezadowolenia i braku akceptacji
siebie. Tzw. dołów i depresyjnych
stanów, które znów trzeba zapełnić. Koło się zamyka. To także
lęk przed niedostatkiem, głodem.
Przed każdym brakiem. Głód wywołuje gniew, zniecierpliwienie
albo smutek. Każdy smutek musi
być zajedzony. Gniew zniwelowany. Chwilowa przyjemność daje
chwilowe nasycenie. I popadnięcie w acedię. Anoreksja i głodzenie się to w pewnym sensie odmiana łakomstwa, spowodowana
modą na „szkieletowaty” wygląd,
kościstą sylwetkę, wyżywaniem
się na sobie, to „chorobliwa zmy-
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słowość”. Podobnie bulimia, która jest
chwilowym napełnieniem i odrzuceniem.
Napełnienie to pozór spełnienia. Gdy do
tego istnieje nadmiar możliwości, łakomy
jest szczęśliwy. Ale wciąż tylko pozornie.
To uczucie mija szybciej niż trawi żołądek.
Pożądane są potrawy i płyny mało dostępne. Te inne co budzą podniecenie. Trzeba
je natychmiast zdobyć. Największe emocje
budzą te, na które łakomego nie stać. To
najbardziej cielesny z grzechów, „najbardziej niski, przyziemny”. Łakomstwo to
zasłona na oczach rozsądku. Już nie tylko
czyny, ale i myśli człowieka są zdominowane przez jeden temat. Czym się nasycić. Jak
podać. Jedzenie staje się rytuałem. Musi
mieć określone gesty, wykwintne podanie
i wyszukane potrawy. Tutaj umiar i skromność nie istnieją. Panoszenie się podczas
posiłku, znawstwo rozmaitych potraw,
smaków, wynajdywanie wad w posiłku,
których nie ma, marnotrawienie jedzenia.
Łakomstwo jest grubiańskie, pospolite.
Dąży do wypracowania pewnego stylu –
niby finezja a dalej łakomstwo. Niby subtelność gustów a dalej łakomstwo. Niby rozbudzanie wyrafinowanych potrzeb a dalej
łakomstwo. Zachłanne napełnianie staje
się jedyną i najwyższą wartością. Łakomy
gardzi postem, ascezą, minimalizmem.
Nie ma logiki im mniej, tym lepiej. Dyscyplina wewnętrzna nie istnieje, bo nie jest
w stanie ją utrzymać. Granica przesunięta, dawno. I jeszcze ta obsesja na punkcie
zdrowia. Katowanie siebie koktajlami, probiotykami, nadmierną ilością odżywczych
składników może spowodować katastrofę
organizmu. Łakomy nie zna umiaru ani

złotego środka. Przesada niszczy jego
samego. W końcu łakomstwo to poczucie wstydu. Jako jedna z nielicznych
cech jest zauważalna od razu. Po rozmiarze. Wzrok innych i wskazywanie
palcami to koszmar łakomych. Reagują
agresją lub zamknięciem w sobie. Niechętnie wychodzą na świat. Otaczają
się tymi, którzy rozumieją ich nałóg
i pod żadnym pozorem nie krytykują
go. Nie chcą słyszeć zachęt do odchudzania, poradzenia sobie z nałogiem.
Łakomstwo jest kłamstwem. Oszukiwaniem siebie. To wynajdowanie,
wymyślanie nieistniejących przyczyn
swojej otyłości. Wpływanie na innych
poprzez litość. To od łakomych słyszy
się najwięcej o przebytych chorobach
(często udawanych) i wielu badaniach,
rozmaitych lekarzach (specjalistach
o trudnych nazwach), nowych dietach,
tabletkach, ćwiczeniach. To wszystko
okazuje się niedziałającym wymysłem,
mającym nie tylko usprawiedliwić łakomego, ale też wciągnąć w pajęczynę
oszustw. Chodzi o wzruszenie i politowanie, współczucie nad niedolą. Wiara
słuchacza w te szachrajstwa pozwoli
na dalsze bezkarne zadowalanie nienasycenia.
Grzech obżarstwa.
Łakomstwo to delikatne określenie. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu – trafnie mocne. Obżarstwo to tak
dosadnie. Wszyscy znamy to hasło,
choć nie jeden powiedziałby, że nie
wypada go przywoływać: lepiej zjeść
i zwymiotować, niż wyrzucić i zmar-
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nować. Tę powszechną sytuację, poniekąd pewnie wstydliwą, nieśmiało,
podczas jednej z konferencji przywołał ks. Adam Boniecki, konkludując
retorycznie: Ale czy na pewno? Czy
zawsze? Człowiek żyje nie po to, żeby
jeść, ale je po to, aby żyć. Pod tą zasadą podpisze się zapewne bardzo wielu ludzi, ale w praktyce okazuje się,
że właśnie treścią ich życia jest szeroko pojęta konsumpcja. Ciekawe też
jak to wygląda statystycznie – czy ludzie spowiadają się z nadmiaru jedzenia i nadużywania alkoholu? A może
ewentualne poczucie winy mija wraz
z kacem i wstaniem od stołu?
Serca ociężałe.
Jezus przestrzega, aby „serca nie
były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych” (Łk 21,34).
Objawy łakomstwa często przejawiają się fizycznie, ale trzeba zrozumieć,
że nie one są najważniejszym problemem. Głównie chodzi o wyniszczenie
serca człowieka, jego wolność i tym
samym proces dojrzewania do pełni
człowieczeństwa. Łakomczuch głodzi
tego, który ma powołanie, by wzrastać „na obraz i podobieństwo” Boże.
W przeciwnym razie staje się jego karykaturą.
Pijane łakomstwo.
Pamiętamy, jak syn marnotrawny
pragnął nakarmić się pożywieniem dla
świń, ale nikt mu go nie dawał. Żaden
człowiek nie chciał się nad nim zlitować. Bardzo często osoba, która pogrą-
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żyła się w grzechu, użala się nad sobą,
chce gdzieś utopić swoje smutki, swój
żal, rozpacz. Szuka czegoś, czym mogłaby napełnić i swój żołądek, i swoje
serce, by zagłuszyć gorycz porażki. Ów
człowiek będzie trwał w grzechu, jeśli ktoś będzie mu „tanio” współczuł.
Prawdziwym wyjściem jest niedawanie
„strąków”. Można się gorszyć postawą
właściciela stada świń, który zatrudnił
młodszego syna, że nie zapewnił mu
codziennego posiłku, choć z drugiej
strony widać, może nieświadomą, jego
mądrość. Nie wolno „żywić” człowieka
tonącego w grzechu. Żebranie o litość
jest łatwą pokusą. Najlepiej wiedzą
o tym ci, którzy wychodzili np. z nałogu alkoholowego lub uzależnienia
narkotykowego. Póki człowiek nie
jest przyparty do muru, nie zdecyduje się na ten pierwszy fundamentalny
krok — chęć przemiany. Alkoholik czy
narkoman to ktoś, kto ma najpierw
problem z życiem, a dopiero w konsekwencji problem z nadmiernym piciem
alkoholu czy z sięganiem po narkotyk.
To sięganie zawęża świadomość człowieka oraz zniekształca jego stany
emocjonalne. Staje się jednostronnym
konsumentem. Tak jak nałogowy internauta, komputerowy gracz czy komórkowy maniak. Taki poraża swoją
pustką, miernotą i egoizmem. Karmi lenistwo, próżność i powierzchowność.
Nie ma proporcji ani hierarchii wartości. To osłabia jego wolność we wszystkich innych sferach człowieczeństwa.
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Prowadzi już nie tylko do problemów
zdrowotnych, ale i egoizmu. Pozostają
destrukcyjne żądze, egoistyczne pobudki. Dalej jeszcze zawęża aspiracje,
gwałci marzenia i rezygnuje z szukania
trwałej radości na rzecz szukania chwilowej przyjemności. Taka filozofia życia to najkrótsza droga do uzależnień
i popadnięcia w rozpacz.
Choroba duszy.
Brak kontroli nad własnym ciałem
to też brak kontroli nad własną duszą.
Jeśli nie potrafię zrezygnować z czegoś w takim wymiarze ziemskim, to
nie będę umiał zrezygnować w innym
wymiarze. Dzisiejsza chrześcijańska
moralność mówiąc o obżarstwie, nie
sprowadza problemu wyłącznie do
jedzenia – i dobrze! - „Lekceważenie,
z jakim wyraziłeś się o obżarstwie jako
sposobie zdobywania dusz, jest świadectwem Twojej ignorancji. Jednym
z wielkich osiągnięć ostatniego stulecia
jest znieczulenie ludzkiego sumienia
na tym punkcie tak, iż obecnie z trudnością usłyszałbyś kazanie piętnujące
obżarstwo lub znalazłbyś sumienie nim
zaniepokojone.” – C. S. Lewis „Listy starego diabła do młodego”.
Chleba i igrzysk?
Rzymianie wołali chleba i igrzysk.
A żeby panować jako tako nad ludźmi,
żądania ich były zaspokajane. W historii i nasz naród niejednokrotnie wołał
o chleb, ale nie o byle jaki. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński w wielkim
swym kazaniu, na pogrzebie kardynała
Sapiehy na Wawelu mówił: „Naród plew

nie jada, naród chlebem żyje.” O ironio,
historia widać lubi się powtarzać, Dziś
też „rzucają” nam wiele chleba, pewnie
w nadziei, że się naród „zapcha”. Nic
bardziej mylnego – bo wciąż słychać
głos sprzed tysięcy lat „Nie samym chlebem człowiek żyje” – a co niedawno kapitalnie skonkludował o. Leon Knabit:
„O rozdawcy chleba! Macie teraz czas,
by to zrozumieć. Naród cierpliwie czeka.” Czy się doczeka…?
Antidotum na łakomstwo:
UMIARKOWANIE
Jeden obiad.
Jeden z mędrców izraelskich mawiał, że póki żołądek jest głodny,
zdrożne myśli nie mają wstępu do
duszy – zatem jedz tylko wtedy, kiedy odczuwasz głód, i przestawaj jeść,
zanim poczujesz sytość. Zatrzymaj się
więc na chwilę. Odmów też krótką
modlitwę przed i po posiłku. Pomyśl
o Bogu podczas jedzenia. Podziękuj
Mu za dary, które jesz każdego dnia
i za tych, którzy je przygotowali. Naucz
dzielić się z innymi tym, co posiadasz.
Przy takim podejściu do jedzenia łatwiej zachowasz umiar. Umiarkowanie
to cnota. Umiarkowanie to panowanie
nad podniebieniem. To panowanie
wyrabia się poprzez mądry post. Ucz
się umiaru przez post. Zacznij post.
Post ułatwia duchowe przeżycia. Post
jest powrotem do prostoty, jasności,
pierwotności. Post nam pokazuje jak
mało potrzebujemy. Postem niby bezpośrednio walczymy z łakomstwem,
natomiast samo wejście w stan postu
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dopiero otwiera wiele klapek w głowie. Ale nie chwal się postem. Niech
umartwienia dotykają tylko ciebie,
bo jeśli dotykają wszystkich innych
a nie ciebie, to żadne umartwienia.
Post cię oczyści. Zbliży do Boga. Post
ofiaruj Bogu w konkretnej intencji.
A może i asceza, ale nie taka która polega na katowaniu się dla samego katowania, lecz na uczeniu się wolności od
dóbr doczesnych. A może i jałmużna
– jako takie stałe przypomnienie, że są
potrzeby i innych ludzi a nie tylko nasze zachcianki. A może post ilościowy,
taki jak pierwsi chrześcijanie praktykowali – taki dzień o chlebie i wodzie,
w czyjejś intencji. A może zapomniany
dziś piątek bez mięsa.
Ponadto nie dopadaj talerza jak
spragniony studni. Nie jedz szybko.
Nie jedz samotnie, postaraj się, aby
jedzenie było spotkaniem z drugim
człowiekiem. Ale też nie byle gdzie,
nie byle jak, nie byle co, nie byle z kim.
Umiarkowanie nie marnuje dobra.
Dbaj o duszę i ciało. Wszystko rób
z Bogiem. I nade wszystko czuwaj nad
sobą i troszcz się o zdrowie duchowe.
Zdrowy duch ochroni cię przed złem
moralnym, ale również przed łakomstwem i innymi problemami w sferze
cielesnej. „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie”
(1 Kor 10,31).
ps. walcz ze swoją słabą silną wolą…
Małgorzata

7

Temat

numeru

W stulecie urodzin
Ks. Franciszka Blachnickiego

Rozmowa z księdzem prałatem,
pułkownikiem WP Władysławem
Maciejem Kozickim – proboszczem
parafii cywilno-wojskowej pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Rzeszowie.
Czy Ksiądz miał możliwość bezpośredniego zetknięcia się z ks. Franciszkiem Blachnickim?
Pan Bóg stawiał na mojej drodze
do kapłaństwa różnych ludzi, wspaniałych, życzliwych, a nawet jak się
dziś to okazało – świętych. Należę
do pokolenia urodzonych w latach
60-tych, a więc już po wojnie i ciężkich latach stalinowskich. Urodziłem się w Krakowie, tam kończyłem
szkoły, tam uczestniczyłem w nauce
religii. Na terenie mojej parafii było
kilka punktów katechetycznych. Będąc w klasie piątej chodziłem wraz
z grupą rówieśników „na religię” do
XX. Pijarów przy ul. Pijarskiej. To tam
pod koniec roku mój katecheta zaproponował mojej mamie rodzinny
wyjazd na „OAZĘ” do Krościenka nad
Dunajcem, a był to rok 1975.
Wyjazd w tamtym czasie wyjazd w góry należał do marzeń. Nie
można było wtedy tak swobodnie
przemieszczać się jak dziś z miejsca
na miejsce… ograniczona ilość autobusów, przepełnienie na dworcach,
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itd. Już nie pamiętam szczegółów
podróży, ale utkwiła mi w pamięci atmosfera tych rekolekcji. Byłem wtedy
dzieckiem, miałem około czternastu
lat. Po przybyciu do Krościenka zamieszkaliśmy w prywatnej kwaterze przy ul Jagiellońskiej. Każdego
rana wszyscy uczestnicy udawali się
na mszę świętą do kaplicy pw. Dobrego Pasterza nad Dunajec. To tam miałem okazję uczestniczyć w liturgii,
która była dla mnie nowym doświadczeniem, doświadczeniem wspólnoty
miłości, jedności w Duchu świętym.
Liturgii przewodniczył Ks. Franiczek Blachnicki. Był jednym z wielu
kapłanów uczestniczących w rekolekcjach. Promieniował niezwykłym
spokojem, niemal dostojeństwem.
Spokojny ochrypły nieco głos. Charakterystyczne okulary… Czuło się,
że ma się do czynienia z osobą niezwykle rozmodloną, skupioną, mądrą
i zatroskaną o Kościół i człowieka.
Mógłbym opowiadać długo o liturgii,
o atmosferze tych rekolekcyjnych Eucharystii, ale kolejne punkty dnia były
również okazją, by spotkać Ks. Franciszka. Przychodził na spotkania modlitewne, na rozważania, które odbywały się małych grupach. Gdy rodzice
szli na rozważania nad Pismem Świę-

Temat
tym ja szedłem z grupą rówieśników
na swoje zajęcia. Wspólne posiłki
i oczywiście na koniec dnia „pogodny wieczór” były okazją, by spotkać
Ks. Franciszka.
Jak Ojciec Blachnicki był postrzegany jako kapłan, człowiek?
Ks. Franciszek Blachnicki traktowany był przez wszystkich jak ojciec i tak pozostało do dziś, że wielu
mówi o nim nie inaczej jak – Ojciec
Franciszek. Zawsze pogodny, dyskretny uśmiechnięty, spokojny, zatroskany o człowieka, o Kościół… Angażował się całym sobą w to, co robił.
Był sobą i kapłanem, który wszystko
postawił na Jezusa i Maryję. Nie znaliśmy jeszcze wtedy jego przeżyć,
jego tragicznych doświadczeń obozowych... Słyszeliśmy, że ma problemy z obecnymi władzami państwowymi, które nie tolerowały jawnego
wyznawania wiary, nie pozwalały
budować nowych kościołów, kaplic...
Wiele rzeczy powstawało pod prąd
istniejącej i obowiązującej doktryny
– „wszystko dla socjalizmu”.
A czy ksiądz wówczas też zdawał sobie sprawę z aury świętości
ks. Franciszka?
Myślę, że nikt z nas nie stawiał
sobie takiego pytania: Czy Ks. Franciszek jest święty? Na pewno był człowiekiem, który chciał nas wszystkich
prowadzić do świętości. Był niezwykle odważny. Jego pełne ducha wypowiedzi, pełne atmosfery wolności
słowa budziły nas z letargu. Uświa-

numeru

damiały nam, że można pięknie żyć,
że trzeba żyć pięknie, dynamicznie.
Co z tego czasu utknęło księdzu
w pamięci najbardziej?
W kontekście przeżywanych lat
kłamstwa, jakie otaczało człowieka
na co dzień, słowa Ojca Franciszka
Blachnickiego były jak powiew świeżego, górskiego wiatru. Słowo „odnowa” motywowało nas do zmiany
w wielu aspektach życia i to nie tylko duchowego. Hasłem oazy w roku
1975 były właśnie słowa: „Odnowa
w Duchu Świętym”. To one w ustach
Ojca Franciszka nabierały szczególnego znaczenia. Zresztą kolejny rok
1976 stał się kontynuacją tego tematu: „Jedność w Duchu Świętym”.
Przecież wszyscy oczekiwali jakiegoś
przebudzenia duchowego, jakiejś
odnowy życia i budowania jedności
na prawdzie. Prawda była „towarem” deficytowym. Wszyscy szukali
środowiska, w którym mogliby swobodnie wyrażać swoje myśli. Przecież nie mogłem tego robić w szkole,
czy na ulicy. To brzmi może dziwnie
w dzisiejszych czasach internetu…
Przecież w tamtych czasach budek
telefonicznych, nie zawsze dobrze
działających, istniała w mediach tylko
jedna „prawda”.
Człowiek był spragniony wolności
i Ojciec Franciszek jawił się nam jako
apostoł wolności i prawdy. Ojciec
Franciszek rysował przed nami nowe
horyzonty i odkrywał w nas nowego
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K. Franciszek Blachnicki, prymicje 9.07.1950

człowieka. Ja jako młody człowiek
uświadamiałem sobie w swojej grupie wiekowej, że jestem „Dzieckiem
Bożym”, że mogę odkrywać Boga
w pięknie otaczającej przyrody, szukałem z animatorem źródła potoku,
by potem świadomie szukać źródła dobra i piękna, samego Boga.
W „Szkole modlitwy”, w „Namiocie
Spotkania” odkrywałem, że można
z Bogiem rozmawiać tak, jak rozmawia się z kimś bliskim…
Jak tamten okres ma się do dzisiejszego postrzegania księdza jako
kandydata na ołtarze?
Po zakończeniu oazy, po powrocie do Krakowa już po kilku miesią-
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cach człowiek marzył o kolejnych rekolekcjach. I tak się stało. Dzieło Ojca
Franciszka dawało owoce. Spotykaliśmy się na spotkaniach rodzinnych,
w kręgach rodzin, postrzeganych
wówczas przez innych jako sekty. Ale
wielcy, święci ludzie bywają w swoich
czasach nierozumiani.
Wielkość i świętość Ojca Franciszka nie wypływała z niego samego, ale
z jego zawierzenia Maryi. Oddał siebie… i wszystko, Matce Najświętszej
– Matce Życia. Chrystus był dla niego Światłem. Jego słowa przemieniły
jego życie, pozwoliły mu przetrwać
najtrudniejsze chwile w celi śmierci i trudne lata powojenne. Głęboka
wiara i modlitwa przygotowały go do
realizowania wspaniałego planu, zupełnego oddania przez posługę w ruchu jaki założył i który trwa do dziś.
O świętości jego osoby mówią
dzieła jakie pozostawił: kaplica
na Kopiej Górce, Namiot Spotkania
i wiele innych. O świętości jego osoby mówią nade wszystko słowa jakie
pozostawił: praca naukowa, kazania,
które wygłosił, zwłaszcza te rekolekcyjne słowa w różnych miejscach,
sytuacjach… Promieniował odwagą
i mądrością. Wolność mu była siostrą. Po tylu przeżyciach i doświadczeniach, upokorzeniach jakie były
jego udziałem on uczył, że trzeba
być wolnym, wolnym wewnętrznie,
wolnym w Chrystusie… Tego ducha
wolności wyrażała piosenka roku
jaką wtedy śpiewaliśmy:

Temat
W krąg przez cały świat
Duch mocą swą wieje,
W krąg przez cały świat,
jak rzekł prorok, tak dzieje się!
W krąg przez cały świat
kroczy potężna rewolucja,
Boża chwała wznosi się do gwiazd,
tak jak szum potężnych wód.
To był autentyczny powiew ducha.
To było coś niesamowitego, gdy szliśmy na dzień wspólnoty do Szczawnicy śpiewając słowa o rewolucji,
o rewolucji ducha, o odnowie człowieka, zasiewając ducha wolności
pytaliśmy innych słowami pieśni: Czy
w sercu twym też Duch mocą swą wieje?
Ze szkoły, słowo rewolucja kojarzyło się
tylko z jeną słuszną rewolucją.
Dziś tego nikt nie zrozumie, kto
nie przeżył tamtych chwil. Dziś po latach możemy powiedzieć, że Ojciec
Franciszek jest apostołem wolności
człowieka. Przygotowywał nas do
życia Ewangelią na co dzień, nie od
święta, do miłości trudnej, do miłości nieprzyjaciół. Również z tamtego
okresu pochodzi inna pieśń, która
płynęła z serca do serc, by zmieniać
świat, by budować jedność w Duchu
Świętym:
Twój jest świat, twymi braćmi są, ludzie, których dzieli wiele rzek,Ludzi dzieli ogrom własnych spraw, jak obca rzeka pośród nas. Chociaż co dzień mijasz
znane twarze, oczy wzajem nie poznają
się. Każdy stoi gdzieś na drugim brzegu. Ref.: Dlaczego nie budujesz mostów,
które złączą nas? Dlaczego nie budujesz

numeru

mostów, by zjednoczyć świat? Dlaczego
nie budujesz mostów, abyśmy byli jedno,
a ziemia była cząstką nieba?
Ja nie oczekuję dowodów na świętość Ojca Franciszka w postaci uzdrowień ciała… on uzdrawiał ducha, on
uzdrawia nadal ludzi zabłąkanych
na drogach życia, ludzi zniewolonych
różnymi formami zniewoleń…
Ruch abstynencki nie jest księdzu
obcy również poza Ruchem Światło – Życie?
Już wtedy, wracam do czasów rekolekcji oazowych, mówiono wiele
o potrzebie abstynencji. Pojawiło się
z czasem hasło: „Przez abstynencję
wielu do trzeźwości wszystkich”
i kolejne dzieło Ks. Franciszka Blachnickiego – Krucjata Wyzwolenia
Człowieka. Ten pomysł zaczerpnął
z przedwojennego harcerstwa. Nie
wszystkim się to dobrze kojarzyło zwłaszcza ówczesnym władzom
państwowym… Słowo abstynencja było wtedy niepopularne, było
słowem tabu… Ojciec Franciszek
wyniósł je na sztandary wolności
człowieka. Zniewolenie w narodzie
było ogromne. Nadal obowiązywała doktryna z czasów wojny, gdy
za wszystko płacono alkoholem
oczekując efektów – głupim narodem się dobrze rządzi. Alkohol był
wszechobecny i mógł wtedy konkurować jedynie z octem i musztardą.
Ojciec Franciszek pokazywał,
że warto być trzeźwym, trzeba
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być trzeźwym, trzeba mieć jasny
umysł, by być w pełni człowiekiem
i uczniem Chrystusa, by odkryć
na nowo swoją godność Dziecka Bożego i godność człowieka, że trzeba
budować lepszy świat…
Czy księdza zdaniem Krucjata
Wyzwolenia Człowieka przetrwa
w XXI wieku jako wyzwanie dla
przyszłych pokoleń?
Nie wiem czy krucjata przetrwa…,
ale z pewnością jest wyzwaniem dla
obecnego pokolenia. Jak się mówi
popularnie, ale to prawda, diabeł
nie śpi… Dziś mamy nowe kolejne
uzależnienia. Żyjemy niby w epoce
wolności, niezależności, rozumianej
opacznie, rozumianej jako wolności
od czegoś, totalnej samowoli – rób co
chcesz…, bez refleksji, bez odpowiedzialności… Trzeba jednak pamiętać,
że wolność to cenny dar Boga, wolność jest dana i zadana człowiekowi.
I jak nauczał święty nasz rodak Jan Paweł II: „Wolność wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar, wymaga
czujności i odwagi”.
Dziś jest sytuacja jeśli nie gorsza
jak dawniej, to można powiedzieć,
zupełnie inna, nowa… Diabeł jest
istotą inteligentną, posługuje się nawet Pismem Świętym /przypomnijmy
sobie scenę kuszenia Jezusa/ a dziś
posługuje się … internetem, mediami społecznościowymi… Czy dziś
ktoś się zastanawia nad tym, co czyta? Czy ktoś zadaje sobie pytanie:
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Gdzie jest prawda? Jak żyć, Jak kochać? Jak służyć?
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
ma dziś o wiele więcej wyzwań niż
w momencie jej powstania. Dziś człowiek jest atakowany obrazami, które
niszczą jego równowagę ducha, czystość serca, intencji, atakowany jest
brutalnymi emocjami, które niszczą
jego relacje z innymi ludźmi… Potrzeby ciała stają się ważniejsze od
potrzeb intelektualnych, rozwoju duchowego itd.
Co by ksiądz powiedział ks. Franciszkowi, gdyby ksiądz dziś Go
spotkał?
Dziękuję Ci Ojcze Franciszku,
że stanąłeś na mojej drodze życia,
że umocniłeś mnie na drodze do kapłaństwa, że pokazałeś mi, że można być abstynentem, bo to człowieka
wyzwala, daje mu poczucie własnej
wolności i godności, że trzeba być
trzeźwym i roztropnym pośród ofert
„tego świata”. Dziękuję Ci, bo ciągle motywujesz mnie do tego, by
być wolnym w Chrystusie, że tylko
Chrystus mnie uwalnia z moich grzechów i słabości, że prawdziwa miłość usuwa lęk i ta prawda pozwala
mi wciąż służyć pośród moich barci
i sióstr – żołnierzy, pozwalała mi podejmować nowe zadania i posługę
na misjach wojskowych w Kosowie
i w Afganistanie…
Dziękuję Ci Ojcze Franciszku
za lata posługi w harcerstwie, bo byłeś i jesteś dla mnie wzorem budo-

Temat
wania wspólnoty, szukania tego, co
dobre i piękne, odkrywania piękna
w człowieku pomimo jego grzeszności i słabości. Ty uczyłeś, że nie wolno się w życiu poddawać, że trzeba
każdego dnia z różańcem w ręku
odkrywać nowe drogi służby Bogu
i ludziom.
Co chciałby ksiądz przekazać czytelnikom czasopisma Wolność
i Miłość?
Mogę powtórzyć słowa św. Jana
Pawła II, który towarzyszył Ojcu Franciszkowi Blachnickiemu i wspierał
jego dzieła: „Nie ma wolności, bez
miłości”. Bogu dziękujmy za wspaniałych ludzi, ale oni są jak dawni prorocy, których należało słuchać i ich
słowa wypełniać. I tak jest do dziś,
nie tylko podziwiajmy osobę Ojca
Franciszka, ale starajmy się kontynuować jego dzieła. Nie zabraknie wtedy powołań kapłańskich i zakonnych,
nie zabraknie ludzi z pasją służących

numeru

Bogu, ludziom i Ojczyźnie.
Warto podkreślić, że Ojciec Franciszek był głębokim patriotą. Prześladowany przez niemieckiego okupanta, przez powojenne władze PRL-u,
nie dał się złamać… On więzień Auschwitz i innych miejsc kaźni potrafił
nie tylko zachować własną godność,
ale motywował nas i nadal nas wspiera duchowo do rzeczy trudnych, do
pokonywania swoich słabości, do miłości ofiarnej. Tego oczekuje od nas
Bóg i Ojczyzna. Nie dajmy się zniewolić złu, ale zło dobrem zwyciężajmy.
Pokój buduje się przede wszystkim
w sercu swoim i drugiego człowieka.
To mogę dziś powiedzieć po wielu latach służby w Wojsku Polskim w Polsce i w różnych zakątkach świata.
Sługo Boży – Franciszku wspieraj nas
na naszych życiowych drogach…
Z księdzem prałatem pułkownikiem
WP Władysławem Maciejem Kozickim
rozmawiali Agnieszka i Wojciech Trojanowscy

Od lewej: Agnieszka i Wojciech Trojanowscy oraz
po prawej ks. prałat pułk. WP Władysław Maciej Kozicki
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Abstynenckie „Credo”
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – cz.1
1. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
zwana też Dziełem Niepokalanej,
Matki Kościoła jest maryjnym ruchem [...], który stoi zdecydowanie
na stanowisku całkowitej abstynencji od alkoholu. Krucjata zrzesza
w swoich szeregach tylko całkowitych abstynentów i zmierza do
tego, aby jak najwięcej ludzi w imię
miłości do Niepokalanej nakłonić
do decyzji całkowitej abstynencji
od alkoholu. Nie zgadza się Krucjata też zasadniczo na wprowadzenie w ramach swej akcji jakiś form
złagodzonej czy „umiarkowanej”
abstynencji polegającej np. na wyrzeczeniu się tylko wódki i innych
wysokoprocentowych napojów alkoholowych z jednoczesną tolerancją spożywania napojów alkoholowych niskoprocentowych.
2. Przez abstynencję rozumie Krucjata Wyzwolenia Człowieka całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się
alkoholu jako napoju - pod wszelka
postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania
alkoholu w innym charakterze np.
jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego
lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach np. w tortach) lub
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w cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak
określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie
alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu.
3. Krucjata, zgodnie z nauką moralną Kościoła, uważa zarówno abstynencję jak i prawdziwe umiarkowane używanie napojów alkoholowych
za rzeczy pod względem moralnym
zasadniczo obojętne. Kto prawdziwie umiarkowanie używa od czasu
do czasu napojów alkoholowych nie
dopuszcza się jeszcze tym samym
żadnej niedoskonałości etycznej
i nie można mu z tego powodu nic
zarzucić. Wartości etycznej nabiera praktykowanie abstynencji lub
umiarkowanie dopiero ze względu na motywy czy okoliczności.
Ruch trzeźwościowy Krucjaty nie
uzasadnia dlatego abstynencji rygorem moralnego przymusu czy
nakazu ani nie twierdzi, że abstynencja sama w sobie jest etycznie
lepsza od umiarkowanego spożywania napojów alkoholowych. Stąd
też ruch ten odcina się wyraźnie od
tych abstynentów czy ugrupowań
abstynenckich, które uważają abstynencję samą w sobie za etycznie
doskonalszą od umiarkowania i któ-

re chciałyby uzasadnić powszechny
obowiązek moralny praktykowania
abstynencji przez wszystkich ludzi.
Obowiązek ten istnieje bowiem
tylko dla pewnych kategorii ludzi
i w pewnych okolicznościach (alkoholicy i ich dzieci: osoby wykonujące niektóre zawody, cierpiące
na pewne choroby itp.).
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
propaguje dobrowolną abstynencję z motywów nadprzyrodzonych
i społecznych głównie dlatego,
że uważa ją za skuteczny środek do
osiągnięcia celu, jakim jest zwalczanie społecznej klęski alkoholizmu.
Wszelkie zarzuty, jakoby propagowanie abstynencji było objawem
przesadnego rygoryzmu, purytanizmu, jakiegoś ducha sekciarsko-manichejskiego itp. są więc całkowicie bezpodstawne i są dowodem
niezrozumienia istoty abstynencji
w katolickim ruchu trzeźwościowym. Nieporozumieniem jest również argumentowanie, że rozumne
umiarkowanie bardziej odpowiada
duchowi katolickiemu niż rygorystyczna abstynencja, albowiem w ruchu trzeźwościowym w zagadnieniu:
umiarkowanie czy abstynencja nie
chodzi wcale o ocenę moralną obu
praktyk, lecz o ocenę ich użyteczności w walce z wielkim złem, o ocenę
ich jako środków praktycznego rozwiązania kwestii alkoholowej.
4. Krucjata nie opiera się również
w swej motywacji abstynenckiej

ks. Franciszek

Blachnicki

na argumentach natury lekarskiej
i nie podziela zdania tych, którzy
twierdzą, że być całkowitymi abstynentami od alkoholu dlatego,
że każda najmniejsza nawet dawka
alkoholu już zawsze jest szkodliwa
dla zdrowia. Chociaż bowiem nowoczesna medycyna coraz lepiej
poznaje szkodliwość działania alkoholu i coraz bardziej skłania się
w kierunku udzielania ogólnych
wskazań za abstynencją, to jednak
argumentacja ta w praktyce okazuje
się mało skuteczna i nie wystarczająca do rozbudzenia masowego, prężnego i dynamicznego ruchu przeciwalkoholowego. Dlatego w ruchu
przyjmuje się taką motywację abstynencji jako motywację pomocniczą.
Nie oznacza to oczywiście, że KWC
odrzuca jako nieprawdziwe twierdzenie nauki medycznej o szkodliwości działania alkoholu na organizm człowieka. Krucjata zgadza
się zasadniczo z twierdzeniem medycyny, że alkohol jest „trucizną
komórkową (zwłaszcza dla mózgu)
i narkotykiem numer jeden” i uznaje
wyniki badań naukowych nad szkodliwością alkoholu dla organizmu
ludzkiego. Nie chce jednakże z przyczyn podanych powyżej wyprowadzać swojej motywacji abstynencji
jedynie z argumentów medycznych
i zdrowotnych.
Ks. Franciszek Blachnicki
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Aktualności

Wyjątkowe spotkanie opłatkowe
23 stycznia 2021 r. w parafii pw.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
odbyło się spotkanie opłatkowe Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych z zachowaniem obowiązujących obostrzeń
sanitarnych związanych z pandemią.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia,
której przewodniczył ks. Grzegorz
Kot – diecezjalny Duszpasterz trzeźwości, a koncelebrowali ks. Bogdan
Tęcza i ks. Marcin Duplaga. Podczas
Eucharystii uczestniczyliśmy w uroczystości Chrztu Świętego maleńkiej
Anieli Ewy, córeczki Patrycji i Darka –
członków naszej wspólnoty. Co więcej w darach złożonych na Ołtarzu
znalazły się deklaracje przystąpienia
do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka trzech nowych członków. Z tego
względu śmiało można powiedzieć,
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że było to bardzo wyjątkowe i uroczyste Spotkanie.
W homilii wygłoszonej przez
ks. Grzegorza, mogliśmy wysłuchać
o przyjaźni i miłości Boga do człowieka, a także roli posłuszeństwa
w stosunku do woli Bożej wobec
nas, na wzór posłuszeństwa i wynikającej z niego pokory Matki Bożej, która służyła w ciszy. Ksiądz
Grzegorz przytoczył rolę Maryi
w dziele zbawienia, a jednocześnie
mówił o cierpieniach jakim została
poddana, na skutek świadomości,
że jest Matką Boga: zostaniesz Matką Boga – a urodzisz w stajni; zostaniesz Matką Boga – a będziesz uciekać
do Egiptu; zostaniesz Matką Boga
– a będziesz uczestniczyła w drodze
na Golgotę; zostaniesz Matką Boga
– a będziesz świadkiem śmierci Syna

Aktualności

na krzyżu. Jaką pokorę i ufność Bogu
trzeba mieć, aby temu wszystkiemu
podołać – pytał kaznodzieja. A my
jak ufamy Panu Bogu w chwilach
trudnych do zaakceptowania? Jak
odbieramy zdarzenia, które nie do
końca zgodne są z naszymi intencjami i oczekiwaniami? Wierzymy
w Boga, ale czy też wierzymy Bogu?
Czy na tyle ufamy w Jego miłosierdzie, że potrafimy spojrzeć na drugiego człowieka z miłością, widząc
w nim cząstkę Boga?
Po Eucharystii Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwościowy złożył życzenia wszystkim zebranym, abyśmy jak najszybciej mogli spotykać
się na wspólnych przedsięwzięciach
bez ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, abyśmy mogli
się wzajemnie wspierać i dodawać
sobie otuchy w Imię Boże.

Po Eucharystii było wspólne kolędowanie. Tę część rozpoczął wiersz
ks. Jana Twardowskiego:
Dlaczego jest święto
Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się
w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczyć się miłości
do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczyć.
Z radością śpiewaliśmy kolędy
przy akompaniamencie sióstr Marysi i Karoliny z Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia. W niejednym
oku zakręciła się łza. Widać było
wyraźnie łączność wspólnoty, której
w obecnej sytuacji brakuje spotkań
i bycia ze sobą.
Agnieszka i Wojciech Trojanowscy
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INDYWIDUALNE WSPARCIE
DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Świadectwo trzeźwiejącego Hazardzisty – cz. 1
Zawsze staram się pamiętać,
że z samej definicji „diakonia” jest
służbą, której podjąłem się dobrowolnie, w oparciu o doświadczenie
własnego uzależnienia i kontaktu
z bardzo dużą grupą współuzależnionych. Problemy z jakimi sam się
spotykam, na swojej drodze prób
ewangelizacji, są bardzo różne,
w zależności, od tego do kogo staram się dotrzeć.
Oczywiście po pierwsze skupiam się na osobach uzależnionych
i współuzależnionych (rodzinach
alkoholików, hazardzistów itp.).
Z uzależnionymi bardzo często
rozmawiałem odnośnie Krucjaty,
w okresie, gdy nie tylko widzieli
swój problem (kolejne leczenie, kolejny detoks), ale i coraz bardziej
dojrzewali do przeciwstawienia się
swoim demonom.
To co było najtrudniejsze, w kontakcie z nimi, to zaszczepienie im
wiary we własne siły, w oparciu
o ogromną siłę zawierzenia się miłosierdziu Boga. Ciężko u takich ludzi,
którzy mają już tak wiele upadków,
o wiarę w to, że mogą i są bardzo
wartościowi, a także w szczególny
sposób wrażliwi na drugiego człowieka (oczywiście wtedy, gdy są
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trzeźwi). Bardzo trudno, wyrwać ich
z nietrzeźwego otoczenia i reakcji
tego środowiska na „nowego”, człowieka trzeźwego. Zawsze staram się
zachęcać takie osoby, po pierwsze,
do wyjazdu na Rekolekcje Trzeźwościowe, gdzie bliskość Boga, spokojna modlitwa jak i często pierwsza
od wielu lat szczera spowiedź, pozwalają im inaczej spojrzeć na abstynencję. W jaki sposób towarzyszymy osobom uzależnionym i ich
rodzinom w wychodzeniu z problemów? Bardzo ważna jest wspólnota
osób (często trzeźwiejących wiele
lat). Utwierdza ich ona, że można
żyć w trzeźwości. Ponieważ sam
jestem trzeźwiejącym hazardzistą,
mam czasami pytania od moich kolegów z takich jak ja uzależnieniem,
czy KWC nie jest raczej dla alkoholików? Zawsze ich obawy staram się
wytłumaczyć słowem „wyzwolenia”
od wszystkich nałogów.
Wśród osób współuzależnionych,
takich wątpliwości jest dużo mniej.
Nie trzeba ich namawiać do tego by
zwracały się do Boga o dar uzdrowienia. Często jednak widać u nich
syndrom współuzależnienia. Pojawia się, gdy starają się usprawiedliwiać swoich bliskich uzależnionych

z ich nieobecności, np. na rekolekcjach.
Najczęściej pojawiają się słowa: on/ona
nigdy by tu nie przyjechał.
Uważam, że musimy dawać jasny
przekaz, że przez modlitwę i stałe namowy można uzyskać wiele.
Zupełnie inaczej jest z osobami uzależnionymi – mają z KWC mały kontakt.
Patrząc na bardzo małe uświadomienie
zagrożenia dla narodu jakie za sobą
niosą nałogi, można to oczywiście zrozumieć. Mówiąc o KWC takim osobom,
bardzo często spotykam się z niezrozumieniem lub nawet śmiesznością. Nie
podejmując, np. wspólnych toastów
na imprezach, tym bardziej po wytłumaczeniu z jakiego powodu, jestem dla
dużej grupy osób zupełnie niezrozumiałym dziwakiem. Niezrozumiałe jest
to, że nie chcę pić nawet piwa (oczywiste pseudoteorie, że nie jest to alkohol).
Nie raz spotykałem się z pytaniem – dlaczego ty jako osoba nie uzależniona od
alkoholu, podejmujesz dożywotnie zobowiązanie abstynencji alkoholowej?

Świadectwo
Co ciekawe, po jakimś czasie,
osoby takie zaczynają akceptować mnie, takim jakim jestem.
Już nikt się nie śmieje, a nawet
często zaczynają dostrzegać problem, nawet w swoim dalszym
otoczeniu, przychodząc po radę
i zapytanie, gdzie się mogą zwrócić o pomoc dla tego kogoś.
Największy problem widzę
w kontaktach z osobami nie
przyznającymi się do swoich
uzależnień, np. alkoholicy weekendowi czy osoby będące już
poważnie zagrożone nałogiem.
To właśnie u takich ludzi włączają się mechanizmy obronne (zaprzeczenie). Starają się nie tylko
odeprzeć (wprost wykluczyć)
skalę problemu od siebie, ale
również od innych. Standardowe
zdanie: „nie przesadzaj, przecież
nie pije się tak dużo”, gdzie słowo „się” jest zaakcentowaniem
odsunięcia się od problemu.
Właśnie wśród tej grupy osób,
powstaje największa ilość tzw.
„nietrzeźwych żartów”, w których problemy picia czy grania
są obśmiewane, często marginalizowane. Niestety, często mimo
prób dotarcia do tej grupy, jest
to możliwe dopiero, gdy zaczynają sami dostrzegać swoje uzależnienia i z nimi się mierzyć.
Wielokrotnie, zarówno jako
osoba uzależniona, jak i członek
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diakoni, odczułem wsparcie członków diakoni. Ogrom wyczuwalnej,
niewymuszonej miłości do drugiego
człowieka, ale przede wszystkim,
słowa otuchy, przy braku potępienia (a tego bałem się najbardziej) to
było to, co zachęcało mnie do pracy
nad sobą. Były to nie tylko słowa,
ale i rady bardziej doświadczonych
sióstr i braci. Zapewnienie o modlitwie za mnie, było czymś, co czułem
bardzo wyraźnie. Była też pomoc bardzo praktyczna, w znalezieniu przez
współbrata grupy AH (Anonimowych
Hazardzistów), czy wreszcie pomoc
przy rozporządzaniu moimi pieniędzmi z wypłaty (dla hazardzisty
na początku posiadanie zbyt dużej
gotówki, może stanowić zagrożenie
powrotem do grania w pierwszym
okresie mojego trzeźwienia). Bardzo wiele czerpałem z wyjazdów
na Rekolekcje Trzeźwościowe, gdzie
wzajemne dzielenie się własnymi
doświadczeniami (nie pomijając
oczywiście celu głównego, ogromnej
ozdrowieńczej roli Boga), były dla
mnie ukojeniem i swoistym „ładowaniem akumulatorów” na okres pracy nad sobą. Na członkach Krucjaty
nie zawiodłem się także w chwilach
reemisji mojej choroby psychicznej,
która była następstwem mojego nałogu. Członkowie Krucjaty nie tylko
zgodnie ze słowami Chrystusa „Byłem chory a odwiedziliście mnie”,
kosztem własnego czasu przyjeż-
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dżali do mnie, tak do domu, jak i do
szpitala. Rozmowa z jednym z nich,
w okresie ciężkiego incydentu depresyjnego, uratowała mnie. Również wtedy odczuwałem modlitwę
całej diakonii, o której byłem cały
czas zapewniany.
Sam – spotykając się z osobami
uzależnionymi, niejednokrotnie napotykam problemy, co do których
wydaje mi się, że nie do końca jestem kompetentny. Ważne są wtedy
rady bardziej doświadczonych członków Wspólnoty (często ludzi z bardzo długimi stażami abstynenckimi).
Osobiście cieszę się bardzo, gdy
tylko mogę być pomocny w pracach
dla Krucjaty. Nie jest tu tak naprawdę ważne, czy w kuchni na rekolekcjach, czy rozprowadzając gazetkę
„Wolność i Miłość”, wśród innych
uzależnionych. Oczywiście, z racji swojego uzależnienia (hazard),
w Krucjacie mogę podzielić się własnym doświadczeniem, wynikającym
z zagrożeń behawioralnych, jakie
niesie współczesny świat. Staram się
namawiać do udziału w KWC innych
hazardzistów (oczywiście znajomych alkoholików również). Mówię,
że oprócz przyrzeczeń abstynencji
od alkoholu, można przed Panem
Bogiem w duchu przyrzec abstynencję hazardową. Oczywiście, zawsze
staram się ogarniać swoją modlitwą
innych członków Krucjaty.
Trzeźwiejący hazardzista

Świadectwo

Pan Bóg ułożył to inaczej…
Pierwszą deklarację Krucjaty Wyzwolenia Człowieka podpisałam – wraz
z Jarkiem, moim mężem – w listopadzie
1995 roku, podczas naszych pierwszych
rekolekcji ewangelizacyjnych, które
prowadzili ks. Roman Wawro, zwany
w Domowym Kościele Stryjem i Krysia
Szymczak. Była to Krucjata kandydacka,
na rok. Tuż po tych rekolekcjach były
moje imieniny. Goście jakby się zmówili: jak wcześniej przynosili książki
czy jakiś drobny sprzęt gospodarstwa
domowego, tak teraz niemal wszyscy
przynieśli mi różne markowe alkohole.

Nigdy wcześniej ani nigdy później nie mieliśmy tak bogato
zaopatrzonego barku… Odebrałam to tak, że „popielaty”,
któremu zapewne nie w smak
była moja Krucjata, chce mnie
wodzić na pokuszenie…
Po roku z ulgą przyjęłam zakończenie okresu abstynencji.
Jeszcze chyba nie byłam dojrzała do przyjęcia daru Krucjaty…
Nigdy nie nadużywałam alkoholu, ale trochę mi brakowało
np. szklanki piwa do pizzy.
Kilka miesięcy byłam bez
Krucjaty. W międzyczasie posługiwaliśmy z Jarkiem podczas
różnych rekolekcji. I właśnie
wtedy dojrzałam do podpisania Krucjaty do końca trwania.
W konkretnej, bardzo ważnej
intencji – mój tato był alkoholikiem od kilkudziesięciu
lat. Gdy był nietrzeźwy, nie
był wprawdzie agresywny, ale
na „przelew” szły – jak pamiętam z młodości – różne rzeczy
z domu, które potajemnie wynosił. Pracował bardzo ciężko,
ale niestety dużą część wypłaty
przepijał. Wcześniej w Oazie
młodzieżowej kilka razy podejmowałam różne umartwienia
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i modliłam się. W końcu dotarło do mnie, że mogę mu
pomóc jedynie poprzez dar
mojej abstynencji. W marcu
1997 roku, podczas kolejnych
rekolekcji ewangelizacyjnych,
z tymi samymi prowadzącymi, podpisałam Krucjatę ponownie. Ale już członkowską
– do końca trwania. Zrobiłam
to w intencji o wytrzeźwienie mojego taty. Oczekiwałam, że stanie się to szybko,
ale Pan Bóg miał inny, lepszy
plan. Do końca życia tato nie
przestał pić, ale zmarł pojednany z moją mamą, na jej
rękach. Czekałam na to 7 lat
(tato zmarł w maju 2004
roku). Było warto.
Rodzice pojednali się i wybaczyli sobie, i mam nadzieję, że stało się to m.in. dzięki
mojej Krucjacie. Zachęcam
Was, zwłaszcza nie uzależnionych: otwórzcie serca na to,
z jak straszną chorobą muszą
się borykać nasi uzależnieni
bracia. Złóżcie dar z tej niewielkiej ilości alkoholu – trafi on do wielkiej skarbnicy
łask pod nazwą Krucjata Wyzwolenia Człowieka i może
komuś pomóc w powrocie
na drogę trzeźwości.
Renia Kwiatkowska
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Krucjata
Trzeźwości

Kiedy ksiądz Franciszek zorientował się, że pierwsze zapotrzebowanie na pomoce katechetyczne
zostało zaspokojone, powiedział
nam, że czeka nas jeszcze większa
praca. Gdziekolwiek bowiem był
w parafiach, wszędzie spotykał się
z ogromną ludzką biedą: z pijaństwem i rozwiązłością. Wiedział,
że alkoholizm to straszna choroba,
która niszczy całego człowieka: niszczy w nim wiarę, niszczy moralność
– wszystko. Pod wpływem alkoholu
popełnia się najwięcej grzechów.
Człowiek uzależniony sprzeda siebie, rodzinę, dom, żeby tylko zaspokoić głód alkoholowy. Aby człowieka
wyrwać z alkoholizmu i uratować,
trzeba wydać nałogowi prawdziwą
wojnę. Właśnie teraz – mówił Ojciec
– musimy tę wojnę rozpocząć. Jako

naród zobowiązaliśmy się do tego
26 sierpnia 1956 roku podczas Jagiellońskich Ślubów Narodu Polskiego, wypowiadając słowa: «Królowo
Polski, przyrzekamy Ci walczyć z pijaństwem i rozwiązłością!».
W bardzo krótkim czasie oprócz
Ośrodka Katechetycznego w baraku
powstał więc Apostolat Trzeźwości
do walki z pijaństwem i Apostolat
Czystości do walki z wszelką rozwiązłością. W ramach tego apostolatu
ojciec Franciszek przystąpił również
natychmiast do walki o ratowanie
dzieci nienarodzonych. W roku 1956
w Polsce weszła w życie ustawa zezwalająca na ich zabijanie.
W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września
1957 roku, w sanktuarium maryjnym
w Piekarach Śląskich ksiądz Blachnicki oficjalnie proklamował powstanie
Krucjaty Trzeźwości. Inicjatywie tej
pobłogosławili Ksiądz Prymas i biskupi, Ordynariusz katowicki. Ksiądz
biskup Stanisław Adamski tak wypowiedział się o tym wydarzeniu:
«Z radością dowiedziałem się
o tym, że w uroczystość Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła
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się pod opieką Panienki Piekarskiej
akcja antyalkoholowa pod nazwą
„Krucjata Trzeźwości”. Chwalebna
to myśl, aby u Matki Bożej, Pośredniczki łask, Królowej naszej, szukać
ratunku od – niosącej nam zagładę
– straszliwej plagi pijaństwa.
Ufam, że Ta, która przed 300 laty
wybawiła nas od potopu szwedzkiego i dzisiaj uratuje nas od prawdziwego potopu alkoholowego.
Zbawienna to również myśl, aby zachęcać wiernych do złożenia Bogu
i Matce Najświętszej z miłości, w duchu wynagrodzenia, dla ratowania
bliźnich, ofiary całkowitego wyrzeczenia się alkoholu we wszelkiej postaci, ofiary abstynencji zupełnej.
Zachęcam Was, ukochani Diecezjanie, do złożenia tej ofiary. Klęska
pijaństwa przybrała rozmiary zastraszające i tragiczne. To, co widzimy,
czytamy i słyszymy, napełnia nas
trwogą i głęboką troską o przyszłość
ludu. Chwila obecna wymaga ofiary,
bo bez ofiar, bez poświęcenia nie ma
ratunku!
Bóg obrażany nieustannie tylu
grzechami pijaństwa i grzechami pijaków – żąda wynagrodzenia i przebłagania. Do tej ofiary zachęcam
zwłaszcza wszystkich ludzi szlachetnych, mających poczucie odpowiedzialności za bliźniego, za Kościół,
za naród, do tej ofiary zachęcam
kapłanów, wychowawców, dzieci
i młodzież, ojców i matki (…)».
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Rok później 10 sierpnia 1958
roku, Ojciec połączył Apostolat
Trzeźwości (Krucjatę Trzeźwości)
i Czystości w jedną Krucjatę Wstrzemięźliwości. Poprzez rekolekcję,
dni skupieni, kursy trzeźwościowe
i najróżniejsze konferencje ksiądz
Franciszek zachęcał do wstępowania do Krucjaty, do współpracy, do
działania na tym polu. Promował
hasło: «Przez abstynencję wielu do
umiarkowania wszystkich». Wierzył,
że pijaństwo i alkoholizm mogą być
zwalczone wtedy, gdy będzie bardzo dużo abstynentów, którzy stworzą nowe środowisko, nową kulturę
i nowe obyczaje. Wówczas również
ci słabsi, którzy mają w sobie jakby
zarodek alkoholizmu, nie będą mieli
sposobności go rozwinąć. Dlatego
zachęcał, żeby jak najwięcej ludzi
wstępowało w szeregi Krucjaty. Ci,
którzy zrozumieli zamysł księdza
Blachnickiego, włączyli się do niej.
Członkowie Krucjaty zobowiązywali się do tego, że nie tylko sami nie
będą pili alkoholu, ale nie będą go
również kupowali ani nie będą nim
częstowali innych. Tylko zachowanie
tych trzech warunków umożliwia
tworzenie nowej kultury i nowych
obyczajów. Motywem przystępowania do Krucjaty – uważał Ojciec
– powinna być miłość do Boga, do
Ojczyzny i do człowieka.
Fragment wspomnień
Doroty Seweryn „Nasze korzenie”

Wiktor Osiatyński
rzech czy choroba?

G

Jest to zbiór zebranych w latach 19851990 szkiców i rozmów z ekspertami ds.
uzależnień. Łączy je wspólny temat: zdrowienie z alkoholizmu za pomocą metody
12 Kroków AA. To właśnie wzajemne stosunki między profesjonalną służbą zdrowia a wspólnotą AA są głównym tematem
tej książki. „Anonimowi Alkoholicy zadziwili
świat przede wszystkim skutecznością. Znaleźli sposób na beznadziejną i nieuleczalną
chorobę. I chociaż dzięki AA alkoholizm nie
stał się uleczalny, przestał być śmiertelną chorobą. Okazało się, że można z nią żyć, i to
nawet szczęśliwie, pod warunkiem zaakceptowania własnej choroby oraz zmiany sposobu życia.” – tak pisze Autor we wstępie.
Książka „Grzech czy choroba” po raz
pierwszy została wydana w 1992 r. przez
Instytut Psychiatrii i Neurologii, ale
z uwagi na mały nakład, została wznowiona pod tytułem „Alkoholizm: grzech
czy choroba?” Kontynuacją tej tematyki
była wydana w 2013 r. książka „Alkoholizm. I grzech i choroba”. Możemy zauważyć, ze poglądy Wiktora Osiatyńskiego na ten temat ewoluowały. Autor nadal
uważa, że sam alkoholizm nie jest grzechem, choć zdarza się, że człowiek popełnia pod wpływem alkoholu złe czyny.
Natomiast we wszelkich uzależnieniach
istotny jest niedostatek pewnych umiejętności życiowych. I tu tkwi przyczyna
choroby alkoholowej. Aby pokonać kryzys trzeba zmienić destrukcyjne nawyki
i nabyć nowe umiejętności.

Recenzja książ

ki

Co ciekawe, Autor dowodzi,
że Program 12 Kroków AA bardzo dobrze sprawdza się także
przy innych uzależnieniach, a nawet w przypadku zaburzeń zupełnie innego typu, np. w depresjach czy niektórych nerwicach.
Książkę czyta się dobrze,
autor ma umiejętność prostego
mówienia o sprawach trudnych.
Warto zapoznać się z pozostałymi książkami Wiktora Osiatyńskiego (1945-2017). Jest on postacią wybitną – prawnik, pisarz,
publicysta, nauczyciel akademicki i działacz społeczny. Zajął się
szerzeniem informacji o uzależnieniach, w tym alkoholizmie,
do której to choroby publicznie
sam się przyznał.
Książka dostępna jest w bibliotekach oraz w księgarniach
internetowych.
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UZALEŻNIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY
OD INTERNETU - cz. 1
Coraz więcej rodziców z niepokojem obserwuje swoje dzieci i ich
aktywność w mediach
cyfrowych. Często pojawia się obawa, czy to,
w jaki sposób dziecko
korzysta z sieci, jest już
problemem, czy mieści
się w granicach normy.
Jak to oszacować? Na co
zwrócić uwagę? Jak zareagować, kiedy zauważymy, że nasze dziecko ma
z tym problem?
Uzależnienie od internetu należy do uzależnień
behawioralnych, tzn. dotyczących
zachowań, związanych
z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonych czynności lub
grup czynności w celu
uzyskania takich stanów
emocjonalnych jak: przyjemność, euforia, ulga,
uczucie
zaspokojenia.
Do grupy tej należą również: patologiczny hazard, siecioholizm, zakupoholizm, seksoholizm,

26

pracoholizm, zaburzenia odżywiania, a nawet
uzależnienie od ćwiczeń fizycznych (tzw. bigoreksja), autoagresja, obsesja gromadzenia, itp.

Nadużywanie internetu
Termin ,,nadużywanie internetu” odnosi się
do sytuacji, w której tracimy kontrolę nad czasem spędzanym online, oraz w której wpływa
to negatywnie na inne sfery naszego życia –
na przykład pasje, które do tej pory rozwijaliśmy przestają być dla nas atrakcyjne.
Różnorodność, którą oferuje świat mediów
cyfrowych, jest bardzo pociągająca. Nie ma nic
zaskakującego w tym, że coraz częściej korzystamy z jego dobrodziejstw. Dzieci i młodzież
z racji swojej niedojrzałości psychospołecznej
i braku utrwalonych mechanizmów samokontroli często nie są w stanie się oprzeć bodźcom
bombardującym je z sieci. Zalety internetu przy-

ciągają, a w wielu sytuacjach sprawiają, że korzystanie z niego przeradza się w intensywne użytkowanie,
a z czasem – nadużywanie. Dzieci
bardzo często czerpią z przebywania w świecie online dużą przyjemność – na każdym kroku pobudzany
jest układ nagrody w mózgu, choćby
przez osiągnięcia w grze. Kiedy brak
im innych aktywności, które podobnie oceniają jako przyjemność,
dużo częściej sięgają po smartfon
czy komputer. Codzienne powtarzanie takiej sekwencji może się
przerodzić w pewną rutynę, a stąd
jest już prosta droga do tego, żeby
wejść w problemowe korzystanie
z mediów cyfrowych. Niekiedy jest
też i tak, że trudności, których dzieci doświadczają w przestrzeni rodzinnej, rówieśniczej czy związanej
z tożsamością sprawiają, że świat
wirtualny staje się dla nich ucieczką
od tego co bolesne.
Podatność na uzależnienia
Dużą rolę w podatności na uzależnienia odgrywają czynniki społeczne i rodzinne oraz osobowość
dziecka. Na uzależnienie od internetu bardziej narażone są dzieci
nieśmiałe, nadmiernie wrażliwe,
niepewne siebie, z niską samooceną, nieradzące sobie ze stresem.
Częstym powodem ucieczki w świat
wirtualny są niepowodzenia w szkole, odrzucenie przez rówieśników,
konflikty rodzinne.

Okiem specjali
Objawy
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uzależnienia

od internetu

Poważnymi oznakami, że dziecko
przestaje kontrolować czas spędzony w sieci są problemy z koncentracją, senność, zaniedbywanie jedzenia posiłków, gorsze wyniki w nauce,
zaniedbywanie obowiązków, pogorszenie relacji ze znajomymi
w rzeczywistym świecie, rezygnacja
z dawnych zainteresowań na rzecz
internetu, rozdrażnienie lub agresja
podczas ograniczania czasu w internecie, kłamanie. Wskazane jest wówczas przyjrzeć się i zacząć sprawdzać
ile czasu dziecko spędza w sieci.
Skutki uzależnienia od internetu
Konsekwencje nadużywania internetu dotyczą zarówno zdrowia
fizycznego, jak i psychicznego.
Wśród konsekwencji zdrowotnych można wyróżnić:
– pogorszenie lub nasilenie
objawów już istniejących
problemów psychicznych
(np. zaburzeń lękowych, fobii,
depresji),
– pogorszenie nastroju,
– podatność na infekcje,
– nadpobudliwość,
– przewlekłe bóle okolicy szyi,
pleców, ramion, przegubów
i dłoni,
– tzw. padaczka ekranowa.
Dorota Gnyp
Część II artykułu ukaże się na łamach
kolejnego numeru „Wolność i Miłość”.
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DOBROMIR „MAK” MAKOWSKI
W skrócie mąż, ojciec, pedagog
i nauczyciel akademicki, człowiek
wielu inicjatyw. Nie zawsze jego życie było tak poukładane jak dziś. Jego
rodzice nadużywali alkoholu, dzieciństwo i młodość spędził w pogotowiu opiekuńczym, później domu
dziecka, był także bezdomny. W młodym wieku zetknął się z używkami,
przedawkował rozpuszczalnik mając
zaledwie 12 lat. Z czasem zaczęły
się kradzieże, chuligański tryb życia,
coraz większe zawirowania życiowe
w destrukcyjnym świecie bez zasad,
wartości, oddalenie od Boga i coraz
większe uzależnienie od twardych
narkotyków. „Miałem dość tego świata
(…) świata, który chciał za wszelką cenę
chroniąc siebie ranić innych”. Zdarzało
się, że czuł Bożą obecność w życiu,
„wewnętrzny głos”, który nieustannie o niego walczył, pragnąc wyzwolenia z pozbawionego sensu życia.
„Boże proszę zmień mnie (…) Nie chcę
przegrać życia”. W jego życiu pojawiali się ludzie wyciągający do niego
rękę, dzięki nim zaczął pracować nad
sobą, podjął naukę, skończył studia,
pracował zaczął odkrywać świat zasad i obecności Pana Boga. Wszystko
zaczęło układać się na nowo. Dziś
mieszka i działa w Pabianicach. Swoje doświadczenie życiowe przekuwa
na pomoc drugiemu człowiekowi.
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Jego
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projekt Rappedagogia, zajmujący
się profilaktyką w oparciu o hip-hop,
działa zarówno w kraju jak i za granicą. Przemierza wiele miejsc, aby
dotrzeć ze swoim słowem i świadectwem do młodzieży w szkołach,
zakładach karnych, domach dziecka,
ośrodkach opiekuńczych. Każde spotkanie z młodymi ludźmi niesie ważne przesłanie – „można żyć inaczej”.
Dobromir mówi o destrukcyjnym
wpływie świata, drugiego człowieka
i mediów na naszą świadomość społeczną, odwracanie uwagi od rzeczy
ważnych takich jak na przykład skrajne ubóstwo, konieczność pomocy ludziom wciągniętym w nałogi, wojny,
agresja, pożądliwość pieniądza i drugiego człowieka. Pokazuje jak bardzo
współczesny świat próbuje spłaszczyć nasze myślenie, wyjałowić empatię, altruizm, jak znacząco pogoń
za doczesnością, pragnienie bycia
najlepszym, najpiękniejszym, wpływowym w mediach społecznościowych, modnym poprzez wchodzenie
w świat używek wpływa na „budowanie” nowego młodego człowieka, jego wartości, zasad i stylu życia
– szczególnie tego dorastającego.
W swoich prelekcjach mówi o wielu
ważnych i często zaniedbanych kwestiach – o tym, aby bronić swoich ideałów, nie dać się manipulować, uczy
odwagi, bycia sobą w każdej sytuacji,

Oni zwyciężyli

wychodzenia z „przeciętniactwa”, co
więcej wzywa młodzież o szacunek
do rodziców, rówieśników, drugiego
człowieka.
Spod skrzydeł Dobromira wyrosła
działająca do dziś fundacja „Rampa”
działająca w Pabianicach od 2011
roku, poprzednio jako Centrum
Młodzieżowe, następnie fundacja
Młodzi dla młodych. Ich celem jest
praca dla ludźmi – z „trudną” młodzieżą, osobami bezdomnymi, uzależnionymi, uwikłanymi w nałogi
alkoholizmu, narkotyków, przemoc.
Pomagają ludziom wierzyć w lepsze
jutro, budować świat wartości, wyciągają z najtrudniejszych sytuacji
życiowych. W tym dziele Dobromir
i jego przyjaciele pokazuje jaką wartość ma służenie drugiemu człowiekowi, udzielenie realnej pomocy –
czasem tej najprostszej (a za razem
najtrudniejszej) jak umycie, nakar-

mienie i ubranie, poprzez modlitwę
i zawierzenie Panu Bogu. W swojej
działalności fundacja Rampa organizuje spotkania studium biblijnego,
zajęcia dla kobiet i nastolatek, spotkania AN i AA, a także zajęcia sportowe czy wyjazdy m.in. dla młodych
ludzi, często zagubionych w dorastaniu, nie mających wzorca i wsparcia
w rodzinie, szczególnie tej najbliższej zmagającej się z nałogami.
Dobromir Makowski jest autorem
książki „Wyrwałem się z piekła”. To
poruszająca i motywująca autobiografia, w której sam mówi, że wybrał
życie i „zaczął zarażać pasją”.
Rappedagogia posiada swoje
konto na Instagramie, gdzie Dobromir dzieli się swoją codziennością,
działalnością i w pozytywnej formie
odpowiada na społeczne zawieruchy.
W sieci (np. YouTube) można odnaleźć wiele świadectw Dobromira
Makowskiego, konferencji wygłaszanych przy okazji wizyt w szkołach,
na rekolekcjach, a także rozmów.
https://makowskidobromir.pl
https://rampa.org.pl
Dobromir Makowski był gościem
Biegu Trzeźwości w 2019 roku, a także Rzeszowskiego Festiwalu Wiary
w Rzeszowie w 2018 roku.
Fragmenty cytatów pochodzą
z umieszczonych na YouTube świadectw Dobromira Makowskiego.
Anna, Członek KWC
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Informacje

Kalendarium wydarzeń
roku pracy

2021

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: 11.03.2021; 8.04.2021; 13.05.2021; 10.06.2021;
• Każda czwarta sobota miesiąca – Dzień Skupienia:
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 Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych
oraz stanicy KWC (rejestracja telefoniczna w godz. 1600-1900
pod nr tel. 798 538 488) – wg grafiku na stronie natrzezwo.pl

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
• 1.05.2021 – IV Bieg trzeźwościowy im. ks. Franciszka
Blachnickiego oraz 34 Pielgrzymka KWC – Niechobrz
• 19-20.06.2021 – 40. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę
w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego
• 26.06.2021 – Dzień Radości i Trzeźwości – Dobrzechów
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NIE
LĘKAJCIE SIĘ

m M

TERMINY REKOLEKCJI W 2021 R.
W DOMU REKOLEKCYJNYM „KANA”:
• 12-14.03.2021 – "Bóg Cię kocha" – dla współuzależnionych
• 16-18.04.2021 – " Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie" –
dla uzależnionych
• 14-16.05.2021 – "Nie bój się, wypłyń na głębię" –
dla współuzależnionych
• 11-13.06.2021 – "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało" – dla diakonii
• 27-29.08.2021 – dla diakonii;
• 10-12.09.2021 – trzeźwościowe;
• 8-10.10.2021 – dla uzależnionych;
• 11-14.11.2021 – dla współuzależnionych;
• 10-12.12.2021 – dla uzależnionych.
Ze względu na obostrzenia sanitarne aktualne informacje o rekolekcjach i terminach spotkań są aktualizowane na bieżąco i znajdują się na stronie natrzezwo.pl
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Fundacja

Kiedyś przed laty usłyszałam słowa pewnego kapłana z naszej parafii, który powiedział: „Jeżeli o czymś
marzy jedna osoba jest to tylko marzenie. Jeżeli o tym samym marzy
wiele osób jest to początek nowej
rzeczywistości”. Fundacja Pomagam
bo Kocham jest tego żywym przykładem. Moglibyśmy zacząć ten artykuł
w sposób oficjalny pisząc, że dnia
7 marca 2019 roku Ksiądz Biskup
Jan Wątroba powołał do istnienia
Fundację Pomagam bo Kocham im.
bł. ks. Władysława Findysza i to jest
prawda. Pan Bóg odpowiedział w ten
sposób na pragnienia wielu osób,
z różnych środowisk kościelnych
i świeckich, którzy chcą nieść pomoc osobom będącym w potrzebie,
szczególnie tym uzależnionym i ich
rodzinom, a także osobom, które
odnalazły swoją misję dzięki Fundacji. Jesteśmy organizacją pożytku
publicznego. Naszym zadaniem jest
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wspieranie człowieka, który utracił
osobistą godność czy to w wskutek
własnych decyzji, czy poprzez środowisko w którym się znalazł. Pomagam bo Kocham! To nasze motto
łączące wszystkich, którzy chcą pomagać i kochają to robić. Tych którzy
kochają życie i drugiego człowieka.
W ciągu niespełna dwóch lat
działalności współtworzymy wraz
z Diecezjalnym Duszpasterstwem
Trzeźwości, Stowarzyszeniem Trzeźwościowym Wolność i Miłość oraz
Krucjatą Wyzwolenia Człowieka Rekolekcje Trzeźwościowe dla Osób
Uzależnionych i Współuzależnionych. Organizujemy Rzeszowski
Bieg Trzeźwości, by wspólnie z KWC
podziękować Maryi w Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Niechobrzu za dar wolności i trzeźwości każdego człowieka. Szczególną naszą radością jest fakt, że od
11 września 2020 roku rozpoczęli-

śmy działalność Diecezjalnej Poradni
dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy parafii pw. Królowej
Jadwigi w Rzeszowie. Można w niej
skorzystać z pomocy Psychoterapeuty, Duszpasterzy, Prawnika, Doradcy
ds. Małżeństwa i Rodziny, Doradcy
ds. Uzależnień. (Informacje na temat
godzin i dni można znaleźć na stronie internetowej www.natrzezwo.pl).
Marzeń jest wiele – tyle ile ludzi
na świecie. Chcę napisać jeszcze
o jednym, takim naszym, które zrodziło się w nas, w ludziach będących
przy Duszpasterstwie Trzeźwości.
Jest to pragnienie Domu. Miejsca
TRWANIA, MODLITWY, WSPARCIA
i WZROSTU dla Osób Uzależnionych
i ich Rodzin. Pan Jezus potwierdza te
nasze pragnienia poprzez ludzi dobrej woli. Dostaliśmy już działkę 2 ha
z lasem. Modlimy się i trwamy czekając na JEGO Światło – co dalej mamy
czynić, w którym kierunku iść, aby
On stawał się w Nas. Kocham bo Pomagam! Jeżeli Pan Bóg daje Ci pragnienie niesienia pomocy osobom
będącym w trudnej sytuacji życiowej
spowodowanej uzależnieniami proszę Cię nie uciekaj jak Jonasz ale dołącz do nas. Jeżeli jesteś osobą, która
zmaga się ze słabością to Pan Bóg zaprasza również i Ciebie do niesienia
Siebie razem z innymi i dla Innych.
Pozwólcie, że zakończę słowami modlitwy św. Tomasza More:

Fundacja

Zechciej mi dać zdrowy
żołądek Panie, a także coś
niecoś do jedzenia.
Zechciej mi dać, o Panie,
zdrowie ciała i umiejętność
zachowania go.
Zechciej mi dać o Panie,
świętą duszę, która ma stale
na oku to, co jest dobre
i czyste.
Spraw, abym w obliczu
pokusy do grzechu nie
wpadał w strach, ale umiał
znaleźć sposób przywrócenia
wszystkim rzeczom
należytego porządku.
Zechciej, o Panie, dać mi
duszę, której obca jest nuda
i która nie zna szemrania,
wzdychań i utyskiwań.
Nie pozwól, żebym kłopotał
się zbyt wiele wokół tego
panoszącego się czegoś, co
się nazywa moje “ja”.
Panie, obdarz mnie zmysłem
humoru. Daj mi łaskę
rozumienia się na żartach,
abym zaznał w życiu trochę
radości, a i innych mógł nią
obdarzać. Amen.

Monika Nizioł
Fundacja Pomagam bo Kocham
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Życzymy, aby Święta Wielkanocne
były czasem Wiary, Nadziei i Miłości.
Aby Dzień Zmartwychwstania Pańskiego
dodawał wytrwałości w tym trudnym czasie,
z jakim przyszło nam się zmierzyć.
Aby nadawał sens wszystkim wysiłkom i stał się źródłem,
z którego nieustannie czerpiemy radość i siłę
do pokonywania trudności.
Radosnych rodzinnych spotkań
z konieczności wirtualnych,
bo przecież Pan Zmartwychwstał. Alleluja!
Redakcja
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Dar
ufności
Ufność to najpiękniejsza,
najcudowniejsza łaska. Gdy patrzę wstecz, na osiem minionych lat zmagań, to widzę jak
cudownie podtrzymywała mnie
przez cały czas i prowadziła
ręka Jezusa. Nieraz czytałem
o tym, jak święci w chwilach
oschłości i doświadczeń skarżyli się: „Jezu, gdzie jesteś,
czemuś mnie opuścił”. A Jezus
odpowiadał im, że był przy
nich przez cały czas. Tak w ciągu minionych lat nieraz byłem
pogrążony w ciemnościach,
wydany na pastwę namiętności
moich, ale cały czas trzymała
mnie prawica Jezusowa. Jezus mnie oczyszczał. W swojej
świadomości bywałem całkiem
opuszczony, oddany na działanie złych mocy mej skażonej
jaźni, byłem jakby wrzucony
do tygla rozgrzanego, abym się
tam roztapiał i oczyszczał, ale
przez cały ten czas – nawet gdy
nie wiedziałem o tym – byłem
w Jezusie. Jego niewidzialna
ręka mnie podtrzymywała (…)
Z tą ufnością spoglądam także
w przyszłość. Z mocną ufnością,
że Jezus prowadzi mnie według
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swych odwiecznych planów ku sobie
Jakiekolwiek przyjdą na mnie utrapienia w danej chwili, jakkolwiek daleko będę się czuł w mej subiektywnej świadomości od Jezusa – zawsze
muszę wierzyć, że On wszystko zsyła,
że wszystko jest dowodem Jego miłości, wszystko to są etapy na drodze
do Niego, przez Niego przewidziane
i nakreślone. Ja nie muszę troszczyć
się o plan i szybkość tej drogi, tylko
każdej chwili brać na siebie to, co we
mnie jest i mówić „Jezu, ufam Tobie”. – to jest cudowna droga ufności
wiodąca ku wiecznej miłości.
Ks. Franciszek Blachnicki
„Spojrzenia w świetle łaski”

Z życia
Diecezji
i świata

Rozmaitości

6 stycznia br w Katerze Rzeszowskiej odbyła się msza święta w intencji bp. Kazimierza Górnego i bp.
Edwarda Białogłowskiego, którzy
przeżywali 36. i 33. Rocznicę konsekracji biskupich.
Od 1 lutego br Muzeum Diecezjalne
w Rzeszowie zaprasza do zwiedzania – indywidualnie lub grupy do
5 osób. Poniedziałek w godz. 1400
– 1600, w czwartek i piątek w godz.
900 – 1300.
„Dzisiaj kobiety nadal doznają przemocy psychicznej, słownej, fizycznej,
seksualnej”. W miesiącu lutym papież
Franciszek wezwał do modlitwy
za kobiety atakowane, znieważane
i gwałcone. Papież Franciszek wprowadził do kalendarza liturgicznego
dzień 29 lipca jako wspomnienie
świętych: Marty, Marii i Łazarza.
Ponadto zarządził wpisanie trojga świętych doktorów kościoła do
Ogólnego Kalendarza Rzymskiego:
27 lutego Grzegorza z Nareku, 10
maja Jana z Avila i 17 września św.
Hildegardy z Bingen.

W naszym kraju nadal trwają burzliwe dyskusje oraz protesty związane
z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020
roku dotyczącego niekonstytucyjności przepisów związanych z możliwością przerywania ciąży i jego uzasadnieniem opublikowanym w dniu
27 stycznia br.
14 – 20 lutego br 54. Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu pod hasłem „Trzeźwością pokonywać kryzys”. To czas szczególnej modlitwy
za osoby uwikłane w nałogi, walczące o wyzwolenie, a także za te, które
nieustannie wspierają ich w drodze
ku wyzwoleniu oraz ośrodki zajmujące się terapią takich osób.
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List alkoholika
Przyszedł do mnie ktoś
W kogo nie wierzyłem,
Podobno Bóg mu było na imię
I do zastanowienia dał mi siłę
Powiedział, że imion ma tak wiele
Że ja i moi przyjaciele
Przez 100-lecie nie będą w stanie
Wymienić tego co wobec ciebie ma w planie
Objawił się jako starzec z brodą
I dla Niego nie jest to wygodą
Po co mu golarka skoro wśród istnienia
Ogolić mógłby się tak od niechcenia
Pstryknąć palcem i mam to
Co inni traktują jako zło
Wiem co cię boli, wiem czego chcesz,
Ale nie od razu, sam to teraz wiesz.
Chciałeś pracę to ja dałem,
Abyś żył, kiedy chciałem
Pomyśl Sławek, że nazywam cię imieniem,
Bo nie wiążę cię z potępieniem
Skoro wierzysz, że jestem siwy
I jak Twój ojciec litościwy
Ja jestem przedwieczny
Nie zawsze dobry, czasem niebezpieczny
Jeśli we mnie nie wierzysz
To ja wierzę w ciebie,
Choć masz piekło na ziemi
Chcę cię przyjąć w niebie
Doceniam, że walczysz ze słabościami,
Bo nie sami święci są między nami,
Którzy do świętości długo dążyli
Nie ważne czy ćpali, pili czy palili
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Bo każdy decyzje ciągle podejmuje
złe czy dobre ale ja to czuję
Że czy jesteś dobry czy też zły
Najważniejszy dla mnie jesteś Ty.
Nawet na sądzie ostatecznym wspomnę
Że choć ty nie wierzyłeś - ja nie zapomnę
Wierzysz w pieniądz? Kasa nieprzydatna
Choć do tego życia bardzo adekwatna
Wierzysz, że alkohol zapomnienie daje
A ja przedwieczny wobec tego staję
I powiem zanim przyjmę cię do swego domu
Pij ale krzywdy nie czyń nikomu
Kocham cię ze wszystkimi twymi błędami
Bom ja cię stworzył-to tak między nami
Nie jestem smutny ale radosny
Bo czekam nie twej śmierci ale twojej wiosny
Tak rzadko doceniasz to co Ci dałem
Myślisz dusza zbolała i niestety ciałem
Rzadko uśmiech na twej twarzy gości
Masz kompleksy a nie masz radości
Dla mnie jesteś ważny od świata początku
Przekaż to dalej a będziesz w porządku,
Dam ci łaski pełnymi garściami
Módl się do mnie zawsze swoimi słowami
Sławek Bury
Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem,
napisz na nasz adres e–mail: natrzezworzeszow@gmail.com
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Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków...
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być –
Gdzie jesteś, źródło?...
Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza...
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza – dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę
twego początku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

Jan Paweł II
Tryptyk Rzymski
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