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Słowo od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Pomimo roztaczania wokół atmosfery lęku, ciągłego zatroskania, 
niepewności, nie ulegamy pozorom. Ostatnie miesiące to bardzo 
owocny czas dla naszej wspólnoty. Pełen nadziei, radości i jedności. 
Działa poradnia, trwają prace nad budową ośrodka, obchodzimy Dni 
Skupienia, na których mają miejsce ważne wydarzenia – składane są 
kolejne deklaracje KWC, odbywały się chrzty, rocznice, zapowiedzi 
ślubne. Dzięki spotkaniom na Eucharystii, rekolekcjom wyjazdo-
wym, które udało się przeżyć w maju, poprzez służbę w diakonii 
pielęgnujemy ducha wspólnoty. Staramy się nie zapominać o tym, 
co nas przywiodło do wspólnoty, jakie są nasze pragnienia w działa-
niu dla drugiego człowieka, dokąd nas posyła Chrystus.  

Fakt naszego gromadzenia się we wspólnocie, w Kościele, przy-
pomina także o Patronce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Niepoka-
lanej Matce Kościoła. To przez Jej odważny krok, zawierzenie Bogu 
w chwili Zwiastowania, przyjęcie z ufnością Bożej woli w życiu uczy-
niło Ją Matką Jezusa, a przez to całego rodu ludzkiego. Maryja jawi 
się jako wzór dla nas poprzez Jej codzienną służbę w prostym życiu, 
poprzez nieustanne wielbienie Boga, niesienie Go innym ludziom, 
ale także wytrwałość Bożej woli w najtrudniejszym momencie Jej 
życia. To także Ona jest jedną z tych, które nas mogą uczyć miłości 
– do Boga, jak i drugiego człowieka. „Naucza nas, jak Go poznawać 
i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej 
miłości” – pisał papież Benedykt XIV w Encyklice Deus Caritas Est. 
Jedną z dróg miłości na drogach naszego życia jest wyrzeczenie, 
poprzez trwanie w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. 

Maryjo, Niepokalana Matko Kościoła wstawiaj się za nami i umac-
niaj na drogach posługiwania. 

Redakcja Czasopisma „Wolność i Miłość”
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Zawsze w odniesieniu, wobec, w porównaniu…
Zaczyna się ukłuciem, po cichu, dławiąco…
Cudzy sukces, szczęście – są punktem zapalnym…
Toczy od środka, zabija własną wartość…
co to za paskuda?

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

5. Zazdrość
Frustracja 2021

Zazdrość nie znosi wolności 
u innych. Zazdrość nie znosi dzie-
lenia się. Zazdrość to bezmyślne 
kopiowanie. Uzurpator podobień-
stwa. Zazdrosny nie ma czystych 
intencji. Zazdrość nie znosi obcych 
sukcesów. Jeśli kupię jedną rzecz, 
zazdrosny kupi sto. Zazdrość jest 
ciągle na polu walki. Czuje zagro-
żenie z każdej strony. Dlatego ota-
cza się słabymi, niezagrażającymi. 
Pilnie strzeże własnego terytorium. 
Pod pozorem dobra zasugeruje re-
zygnację z każdej ambicji, twórcze-
go pomysłu. Podważy możliwości. 
Zazdrość nie znosi autentycznej 
radości. Śmiać się można wyłącznie 
z cudzych upadków. Trafnie ujął to 
św. Grzegorz z Nysy: „W wypadku 
zazdrości za nieszczęście uchodzi 
nie własne zło, lecz cudze dobro, 
za szczęście zaś nie własne do-
bro, lecz cudze zło”. Zazdrośnicy 
to mistrzowie intrygi. Nienawidzą 

tych, którym się udało. I nie chodzi 
tu tylko o rzeczy materialne, lecz 
o WSZYSTKO. Uroda, zalety, talenty, 
relacje z innymi, zarobki, wykształ-
cenie, rodzina, możliwości, a także 
nowy telefon, szminka, kolor oczu. 
Wszystko może być powodem za-
zdrości. Im większa zazdrość, tym 
większe kompleksy. Coraz grubsza 
maska. I coraz większe zwracanie 
na siebie uwagi. A także coraz więk-
szy strach. Zazdrość to poczucie 
niesprawiedliwości. To, co mają inni 
ludzie, należy się zazdrosnemu. Dla-
tego rości sobie zagarnięcie. I nie 
tylko dla siebie, ale w ogóle odebra-
nie innym. Żeby nie mieli. Zazdro-
sny kieruje się narcystycznym nasta-
wieniem: to ja jestem najważniejszy 
i mnie się wszystko należy. Nawet 
uśmiech na czyjeś twarzy musi znik-
nąć. Nie znosi pozytywnych emocji 
u ludzi. Kąśliwie je wyśmiewa. Za-
zdrosny chce być jedynym aktorem 
na scenie i żąda w sposób demo-
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niczny zainteresowania. Rozmowa 
z nim to nie wymiana poglądów, 
ale rzucanie przechwałkami – kto 
ma więcej i lepiej. Każde zaprzecze-
nie czy brak hołdu będzie ukarane. 
Z zazdrością idzie w parze mści-
wość. Konieczna jest też kontrola, 
władza. Pozwoli sobie na osądy, 
opiniowanie, wyroki. Zazdrosny nie 
panuje nad emocjami. Wyimagino-
wana rana z powodu braku – rodzi 
gniew i smutek. Zazdrosny nie znosi 
ludzi lepiej sytuowanych. Bogactwo 
innych kole go w oczy. Jest krzy-
kiem w stronę Boga: to mnie się to 
wszystko należało! źle to urządziłeś! 
Zazdrość to umniejszanie godności. 
Patrzenie z góry. Niepokój to drugie 
imię zazdrości. Zazdrość zżera czło-
wieka od środka. Jest jak rak. Życie 
to udręka. Męka wydzierania i udo-
wadniania. Ta pogoń wycieńcza. Eg-
zystencja ma sens tylko w chwilach, 

gdy zazdrosny coś zdobywa. Albo 
pokaże wyższość. Zazdrość jest 
spowodowana brakiem świadomo-
ści swojej wartości. Brakiem wiary 
we własną godność jako człowieka. 
To pustka wewnętrzna, która boli. 
Której nie można znieść. Zazdrosny 
nie potrafi przyjaźnić się ani kochać. 
Ponieważ jest głodny czegoś inne-
go, niż to, co posiada. Wciąż widzi 
to, do czego dąży. I tam umiejsca-
wia swoje szczęście. W celach, wy-
obrażeniach, marzeniach. Drapież-
nie czeka na okazję. Nie ma ochoty 
jednak na jakikolwiek wysiłek. Woli 
posłużyć się innymi, dlatego szuka 
marionetek. I znów mamy do czy-
nienia z paradoksem: im częściej 
rezygnuje z wysiłku, tym większa 
pustka wewnętrzna, którą pragnie 
zapełnić. Zazdrość może zaślepić, 
może nie dopuszczać do siebie 
oznak dobra, czynić dobro niewi-
docznym. Ale może też wyostrzać 
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wzrok na to, co złe, natomiast roz-
mywać to, co dobre. Zazdrość ma 
wiele odsłon. „Z zazdrości rodzą 
się nienawiść, obmowa, oszczer-
stwo, radość z nieszczęścia bliźnie-
go i przykrość z jego powodzenia” 
– pisał Grzegorz Wielki. Można do-
dać również gniew, który zazdrość 
umiejętnie podsyca, starając się 
nam wmówić, że to gniew słuszny 
i nic się za nim nie kryje. Zazdrość 
dopuszczona do serca wprowadza 
bezład i chaos.

Krwawa zazdrość
Warto przypomnieć sobie, gdzie 

zazdrość pojawia się po raz pierw-
szy w historii relacji Boga i człowie-
ka. Stało się to w raju, gdy Adam 
i Ewa pozazdrościli Bogu wie-
dzy. Przybrało to potem znacznie 
krwawsze konsekwencje, gdy Kain 
zabił Abla z zazdrości. Zazdrość 
ich podzieliła. Jeden stanął przeciw 
drugiemu. To silna trucizna, którą 

znajdujemy w Kainie, już na pierw-
szych stronach Biblii. Czy więc za-
zdrość to kolejna sztuczka (właści-
wie: sztuka) szatańska?

Tak się wydaje, chociaż sam Bóg 
jest Bogiem Zazdrosnym, a przynaj-
mniej tak Go przedstawiają autorzy 
biblijni, szczególnie Starego Testa-
mentu. Skoro Bóg jest Zazdrosny, 
czy też tak jest postrzegany, to zna-
czy, że zazdrość może być czymś 
dobrym. Niemniej bardzo szybko 
trzeba dodać – właściwie wypowie-
dzieć to zdanie jednym tchem z po-
przednim – że człowiek to zepsuł, 
zagarnął i skroił na miarę swojego 
egoizmu. A może tylko Bóg jest 
prawdziwie Zazdrosny w całkowi-
cie czystej Miłości?...

Szatańska zazdrość
Jeśli jest coś, co zamyka dro-

gę do nieba, to jest tym na pewno 
zazdrość. Jest czymś prawdziwie 
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szatańskim, bo żywi się ist-
nieniem dobra, niszcząc je 
i przemieniając w przeci-
wieństwo. Zazdrość widzi 
dobro jako zło. Jej diabolicz-
ność polega nie tyle na nisz-
czeniu drugiego człowieka, 
ile na oskarżeniu samego 
Boga. Ma postać przewrotne-
go zarzucania Bogu, że jest 
niesprawiedliwy – że jest 
zły, ponieważ jest dobry. Za-
zdroszczenie drugiemu Bo-
żej łaski uznano w teologii 
za grzech przeciw Duchowi 
Św., ponieważ oznacza za-
negowanie łaski płynącej dla 
drugiego człowieka. Stąd jest 
zadziwiająco krótka droga 
do odrzucenia samego Boga, 
do wyrzucenia Go z miasta, 
wyrzucenia Go ze swojego 
życia, tam, gdzie zwykło się 
tracić skazańców i tam, gdzie 
w końcu Jezusa zabito.

Pijany Otello
Zazdrość jest odrzuce-

niem miłości. Zazdrość czę-
sto pochodzi z pychy. To 
sedno problemu zazdrości. 
Może ona niszczyć miłość, 
jest zagrożeniem zwłaszcza 
dla małżonków i oznaką bra-
ku zaufania. W skrajnej sy-
tuacji bywa niebezpieczna. 
Literacką formę tego niebez-

pieczeństwa przedstawił Szekspir w dra-
macie Otello. Tytułowy bohater, dręczony 
chorobliwą zazdrością i nieufnością wobec 
żony, Desdemony, zabija ją i popełnia sa-
mobójstwo. Chorobliwa zazdrość podsy-
cana jeszcze przez fałszywego przyjaciela 
doprowadza do tragedii. A ponieważ takie 
sytuacje zdarzały się i zdarzają w rzeczy-
wistości, obłęd zazdrości nazwano w psy-
chiatrii zespołem Otella, który najbardziej 
uwidacznia się w urojeniach niewierno-
ści małżeńskiej. Jeżeli ktoś jest chorobli-
wie zazdrosny, należy od niego uciekać, 
bo sami sobie z tym nie poradzimy. Nie-
stety przypadki patologicznej zazdrości 
– psychoza urojeniowa dotykają współcze-
snych ludzi, którzy uzależnieni są od alko-
holu. W przebiegu choroby alkoholowej 
zmienia się myślenie osoby uzależnionej. 
Urojenia zespołu Otella są zaburzeniami 
psychotycznymi. Strach przed odrzuce-
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niem, bardzo zaniżona samoocena 
wpływa na stan psychiczny alkoho-
lika. Z tego względu bezpodstawnie 
oskarża swoją partnerkę/ partnera 
o zdradę, doszukując się dowodów 
w każdym jej słowie czy zachowa-
niu. Ta skomplikowana zazdrość nie 
opiera się na faktach.

Wada główna
Katechizm Kościoła Katolickiego 

umieszcza rozważania o zazdrości 
w kontekście dziesiątego przykaza-
nia i podaje następującą definicję: 
Zazdrość jest wadą główną. Oznacza 
ona smutek doznawany z powodu do-
bra drugiego człowieka i nadmierne 
pragnienie przywłaszczenia go sobie, 
nawet w sposób niewłaściwy. Zazdrość 
jest grzechem śmiertelnym, gdy życzy 
bliźniemu poważnego zła (KKK 2539).

Antidotum na zazdrość: 
MIŁOŚĆ

Jedyna w kontrze
Jedyną odpowiedzią i remedium 

jest tu miłość. Ta, o której pisze św. 
Paweł w Liście do Koryntian: Miłość 
jest łaskawa, cierpliwa, nie zazdro-
ści, nie szuka poklasku, nie unosi 
się pychą, nie dopuszcza się bez-
wstydu, nie szuka swego, nie uno-
si się gniewem, nie pamięta złego, 
nie cieszy się z niesprawiedliwości. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wie-
rzy, we wszystkim pokłada nadzieję 
i wszystko przetrzyma. Miłość ni-
gdy nie ustaje.

Zazdrość ma w sobie pewną sta-
łość i powtarzalność. Trudno mówić 
o grzechu zazdrości, kiedy zwy-
kłe uczucia ukłują nas zazdrośnie 
na widok sukcesu znajomych czy 
posiadanych przez innych rzeczy. 
Wystarczy chwila zastanowienia 
odsuwająca tego typu myśli bądź 
zwykłe ucieszenie się cudzym do-
brem. Z pomocą przyjdzie nam ro-
zum i mądrość „zstępująca z góry 
(…) czysta, dalej, skłonna do zgody, 
ustępliwa, posłuszna, pełna miło-
sierdzia i dobrych owoców, wolna 
od względów ludzkich i obłudy” 
(Jk 3,17). Tam, gdzie używamy ro-
zumu i dana jest nam mądrość, za-
zdrość jako wada nie ma przystępu: 
„Nie pójdę też drogą zżerającej za-
zdrości, bo ona z Mądrością nie ma 
nic wspólnego” (Mdr 6,23).

I jeszcze miłość! Miłość do wal-
ki z zazdrością! Podetnie zazdrości 
podejrzliwe, oceniające i cyniczne 
spojrzenie! A jak? Odpowiedź jest 
prosta, bo chodzi o prostą radość 
z dobra, która staje się udziałem 
drugiego człowieka. Pojawiającą 
się zazdrość – zwłaszcza wobec 
najbliższych – można próbować za-
mienić na energię, która pobudza 
nas do większej troski, gorliwości, 
okazywania tego, że nam zależy 
właśnie na drugim człowieku.

ps. pomocujmy się z zazdrością – swą 
mądrością i rozumem…

Małgorzata
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Maryja i Jej rola w życiu Kościoła 
zajmuje wiele miejsca w nauczaniu 
Sługi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego. Jest to temat powracają-
cy w jego konferencjach, homiliach 
i wykładach. Macierzyńską służbę 
Maryi wobec ludzi często nazywa-
my pośrednictwem. Inne Kościoły, 
a zwłaszcza protestanckie, zarzuca-
ły Kościołowi katolickiemu nadmier-
ne eksponowanie nauki o Matce Bo-
żej, z usunięciem w cień Chrystusa. 
Dlatego trzeba podkreślić rolę Ma-
ryi nie w oderwaniu, ale w ścisłym 
powiązaniu z Jezusem. Sobór Wa-
tykański II zapewnia, że macierzyń-
ska rola Maryi w stosunku do ludzi 
„żadną miarą nie przyćmiewa i nie 
umniejsza zbawczej roli Chrystusa, lecz 
ukazuje jego moc”.

MARYJA MATKĄ CHRYSTUSA
Maryja została wybrana przez 

Boga, by mógł się dopełnić Boski 
plan zbawienia. Kościół w wyzna-
niu wiary ujmuje tę rzeczywistość 
w słowach: „On to dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia zstąpił z nieba. 
I za sprawą Ducha Świętego przyjął 
ciało z Maryi Dziewicy i stał się czło-
wiekiem” (Credo). Wraz z przyjściem 

Chrystusa zaczął się dopełniać plan 
zbawienia. W swoim nauczaniu Jan 
Paweł II stwierdził, że: „w tym planie, 
szczególne miejsce zajmuje «niewiasta» 
jako Matka Tego, z którym Ojciec zwią-
zał dzieło Zbawienia”.

Sobór Watykański II ukazuje Ma-
ryję na tle działań, zmierzających 
do zjednoczenia ludzi z Bogiem 
i pomiędzy sobą, co stanowi istotę 
tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Już 
sam tytuł VIII rozdziału Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele („Rola Bło-
gosławionej Dziewicy w ekonomii zba-
wienia”) wskazuje na to, że Maryja, 
Matka Chrystusa, ma do spełnienia 
istotną rolę w historii zbawienia. 
Stąd tajemnicę Maryi, Matki Chry-
stusa, trzeba rozpatrywać w per-
spektywie zbawienia dokonanego 
przez Chrystusa. Maryja bowiem 
w konkretnym czasie otrzymała 
«pełnię łaski» (por. Łk 1, 28), którą 
przyjęła w wierze i posłuszeństwie.

Ks. Franciszek Blachnicki zauwa-
żył, że Bóg zaczął realizować swój 
plan zbawienia najpierw w Maryi, 
czyniąc z Niej najdoskonalszy mo-
del tego, co później zostanie ofia-
rowane wszystkim, którzy uwierzą. 

Niepokalana Matka Kościoła 
Mater Ecclesia – Ecclesia Mater
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W Maryi też objawiła się moc odku-
pienia. Maryja jest odkupiona przez 
Chrystusa tak samo, jak i wszyscy 
inni, bo „jeden jest tylko Odkupiciel, 
Chrystus Pan”. Jest Ona pierwszą z lu-
dzi, których Bóg zbawił, gdyż Ona 
w pokorze służebnicy (por. Łk 1, 38) 
przyjęła wezwanie Boże i stała się 
Matką Syna Bożego, i jako Matka 
jest obecna w Jego tajemnicy.

Maryja u boku Chrystusa po-
stępowała drogą ufności i wiary 
w obietnice Boże. Macierzyństwo 
Maryi wobec Syna Bożego zrodziło 
się z Jej dojrzałej wiary. Nie byłaby 
Matką Jezusa, Syna Bożego, gdyby nie 
wypowiedziała słów: «Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według Twe-
go słowa» (por. Łk 1, 38). Ks. Blach-
nicki powie o Maryi, że Jej wielkość 
polega na umiejętności współpracy 
z łaską Boga. Jej wiara w to, że Bóg 
jest dla Niej łaskawy, jest Jej najwięk-
szym „skarbem”. Jest zaangażowana 
w Boże dzieło, idzie za Jezusem, to-
warzysząc Mu w Jego zbawczej misji.

NIEPOKALANA OBLUBIENICA
Ks. Blachnicki w referacie „Tajem-

nica Wielka w Chrystusie i Kościele. 
Charyzmat maryjny Ruchu Świa-
tło-Życie” ukazuje Maryję w per-
spektywie planów zbawczych Boga. 
„Maryja jest Oblubienicą i Matką Słowa 
Wcielonego, [...]. Jej oblubieńcza relacja 
w stosunku do Słowa warunkuje Jej Bo-
skie macierzyństwo”. Miłość oblubień-

cza Maryi, to miłość osobowa: osoba 
czyni dar z siebie na rzecz drugiej 
osoby. Sługa Boży często nawiązu-
jąc do Soboru powtarzał, że jest to 
posiadanie siebie w dawaniu siebie. 
Patrząc na Maryję widzimy, że zba-
wienie jest realne, bo stało się i trwa 
nie tylko w Niej, ale jest dostępne 
wszystkim, którzy uwierzą w Bożą 
moc przemieniającą człowieka.

„Niepokalana Oblubienica” – tak 
najczęściej nazywał Maryję ks. Blach-
nicki, ukazując Ją zawsze w kontek-
ście bezinteresownego daru z siebie 
samej. Niepokalana jako osoba wolna 
od grzechu, jest równocześnie osobą 
całkowicie oddaną – zwróconą poza 
siebie, by czynić bezinteresowny dar 
z siebie. Jest Ona istotą całkowicie, 
bezgranicznie oddaną przez miłość 
Bogu. W Niej można dostrzec piękno, 
godność i doskonałość osoby – Czło-
wieka nowego w pełni wyzwolonego 
i współpracującego z Chrystusem 
w dziele zbawienia.

Spojrzenie na Niepokalaną jako 
osobę, która w najpełniejszy sposób 
posiada siebie w dawaniu siebie, 
stawia Ją jako wzór wychowawczy. 
Każdy jest powołany do tego, aby 
żyjąc duchem agape, a więc miło-
ści polegającej na dawaniu siebie, 
stawać się nowym człowiekiem 
na wzór Niepokalanej. Tak więc, na-
śladując postawę Maryi oraz Jej od-
danie siebie Bogu, człowiek spotyka 
się z Bogiem, wchodzi w relację do 
Niego, co jest celem ewangelizacji.
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TemaT numeRu
Kiedy Paweł VI na zakończenie 

Soboru ogłosił Matkę Bożą Matką 
Kościoła, to Blachnicki dołączył ty-
tuł „Matka Kościoła” do tytułu „Nie-
pokalana”, zaczerpniętego od ojca 
Kolbego. W ten sposób powstał tytuł 
„Niepokalana Matka Kościoła”. Mat-
ka Kościoła – bo Niepokalana, czyli 
święta, zjednoczona z Duchem Świę-
tym, zjednoczona z Chrystusem.

Ks. Franciszek Blachnicki, odpo-
wiadając na pytanie, w jaki sposób 
Maryja staje się Matką Kościoła na-
pisał, że istnieją dwie możliwe od-
powiedzi na to pytanie.
→ Pierwsza to tradycyjna, która 

stwierdza, że Maryja jest Matką 
Kościoła, ponieważ Kościół jest 
mistycznym Ciałem Chrystusa, 
a kto zrodził głowę ciała, ten zro-
dził i członki. Maryja jest Matką 
Głowy, więc także i członków. 
Jeśli zrodziła Chrystusa, to także 
rodzi Kościół.

→ W drugiej odpowiedzi, którą 
przedstawił, na pierwszy plan wy-
suwają się relacje osobowe Maryi 
do Chrystusa. Maryja staje się 
Matką Kościoła „dlatego, że przez 
swoją miłość współdziałała i współ-
działa ze swoim Synem w dziele na-
szego zbawienia. Ta myśl zawiera 
się w nauczaniu Soboru Watykań-
skiego II. Błogosławiona Dziewica, 
[...] poczynając, rodząc, karmiąc 
Chrystusa, ofiarując Go w świątyni 
Ojcu i współcierpiąc z Synem swoim 
umierającym na krzyżu, w szczegól-

ny zaiste sposób współpracowała 
z dziełem Zbawiciela przez wiarę, 
nadzieję i miłość żarliwą dla od-
nowienia nadprzyrodzonego życia 
dusz ludzkich. Dlatego to stała się 
nam matką w porządku łaski”.

MARYJA WZOREM KOŚCIOŁA
Maryja nie jest ponad Kościołem 

ani poza Kościołem, ale pośrod-
ku Kościoła. Sobór uczy, że Maryja 
„zajmuje pierwsze miejsce wśród po-
kornych i ubogich Pana, którzy z uf-
nością oczekują od Niego zbawienia 
i dostępują go. Wielkość Maryi pole-
ga na Jej umiejętności współdziałania 
z Duchem Świętym. Kierując się wia-
rą i posłuszeństwem, współpracowała 
z natchnieniami Ducha Świętego stając 
się nowym człowiekiem, dlatego jest 
dla nas wzorem Nowego Człowieka”.

Wierna w małych i drobnych 
rzeczach, nie wsławiła się żadnymi 
wielkimi czynami lub dziełami, któ-
re przyniosłyby jej sławę w ludzkim 
znaczeniu, ale prowadziła życie 
ukryte. A Jej cicha i pokorna służba 
stała się wiernym zrealizowaniem 
nowego życia, które przyniósł i ogła-
szał Chrystus. Kto w ten sposób na-
śladuje postawę Maryi, jednoczy się 
z Chrystusem i Jego Kościołem.

/WT/
Tekst opracowany na podstawie: 

mgr Teresa Michalczyk –  
Niepokalana w tajemnicy Kościoła 

w nauczaniu Sł. Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego.
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ks. Franciszek Blachnicki

5. Krucjata Wyzwolenia Czło-
wieka odrzuca więc wszelkie nie-
właściwe czy nieskuteczne formy 
argumentacji abstynenckiej, będące 
przeważnie przyczyną uprzedzeń do 
abstynencji i oporów wewnętrznych 
wobec niej, które spotkać można 
często także u ludzi szlachetnych, 
którym z pewnością szczerze zale-
ży na zwalczaniu społecznej klęski 
alkoholizmu. Uzasadnienie zaś i to 
bezsporne potrzeby, pożytku i ko-
nieczności abstynencji widzi Krucja-
ta Wyzwolenia Człowieka na innej 
płaszczyźnie, mianowicie na płasz-
czyźnie nadprzyrodzonej oraz 
na płaszczyźnie praktycznej, gdzie 
o wartości jakiegoś środka czy meto-
dy decyduje skuteczność.

6. Abstynencja w Krucjacie Wy-
zwolenia Człowieka ma przede 
wszystkim wartość nadprzyrodzoną 
jako akt ekspiacji, wynagrodzenia 
za grzechy pijaństwa. Chodzi w niej 
o dobrowolne wyrzeczenie się rze-
czy – samej w sobie jeszcze nie złej 
i zakazanej – z motywu miłości Boga 
i bliźniego. Abstynencja tak pojęta 
posiada w katolickiej nauce o cnocie 
takie samo uzasadnienie, jak wstrzy-
manie się od używania mięsa, a jest 
ona też godnym towarzyszem bez-
żenności, dobrowolnego ubóstwa 

i dobrowolnego posłuszeństwa dla 
Chrystusa. Cieszyła się ona też za-
wsze uznaniem i poparciem Kościo-
ła. Papież Pius XII pisał w liście do 
prezesa niemieckiego stowarzysze-
nia abstynenckiego „Kreuzbund”: 
Kościół katolicki nie może popierać 
przymusowej, powszechnej absty-
nencji. Obowiązek bowiem absty-
nencji zupełnej od alkoholu istnieje 
tylko tam, gdzie w inny sposób nie 
da się namiętności opanować. Lecz 
dobrowolna abstynencja praktyko-
wana jako przebłaganie za grzechy 
nieumiarkowania i jako przykład 
dla bliźnich, by ich przynajmniej od 
nadużycia napojów alkoholowych 
powstrzymać jest apostolstwem, 
które Kościół przyjmuje i uznaje, 
chwali i błogosławi. W odniesieniu 
do Krucjaty Wstrzemięźliwości z lat 
1957-60, do tradycji której nawią-
zuje obecna Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka, wyraził uznanie Kościo-
ła Jego Eminencja Ksiądz Kardynał 
Stefan Wyszyński, Prymas Polski, 
w błogosławieństwie przesłanym 
Krucjacie w dniu 28. 10. 1957 r.: Cho-
dzi nie tylko o to, by ludzie wyrzekli 
się wódki, lecz by jak najwięcej ich 
z pobudek nadprzyrodzonych wy-
rzekło się wszelkich napojów alko-
holowych. Zrozumieliście tę prawdę. 

Abstynenckie „Credo” 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – cz.2
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ks. Franciszek Blachnicki

Kroczcie więc za nią naprzód. Uczcie 
ludzi lepszego, Bożego pojmowania 
sprawy trzeźwości. Ukażcie im abs-
tynencję od strony jak najbardziej 
właściwej: jako wynagrodzenie Bogu 
za wszystkie zniewagi, których do-
znaje od tych, co w nietrzeźwości 
zapominają o swym człowieczeń-
stwie. Niech jak najwięcej naszych 
braci i sióstr zrozumie, że tym drob-
nym stosunkowo wyrzeczeniem wy-
błagać mogą u Boga zmiłowanie nad 
ludźmi, którzy zgubili się w oparach 
alkoholu, zmiłowanie nad ich rodzi-
nami i otoczeniem, zmiłowanie nad 
narodem naszym spychanym do 
przepaści przez nieszczęsny nałóg 
i jego skutki. Kard. Franciszek Ma-
charski w liście na Tydzień modlitw 
o trzeźwość narodu (r. 1979) pisze: 
Proszę was przez miłość Pana Jezusa, 
abyście podjęli trud trzeźwości czy 
też całkowitego powstrzymania się 
od alkoholu. Proszę o to przez przy-
czynę Matki Najświętszej, Tej, którą 
czcimy na Jasnej Górze, w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, na tylu miejscach 
pielgrzymek, we wszystkich kościo-
łach i wszystkich rodzinach. Niech 
to będzie nasz dar na jubileusz św. 
Stanisława w roku odnowy religijnej 
i moralnej narodu! Niech to będzie 
nasz dar dla Boga za Ojca Świętego. 

Niech to będzie nasz dar na powita-
nie Ojca Świętego na naszej ziemi! 
Dar każdego z osobna, dar rodzin, 
parafii, dar każdej wspólnoty doro-
słych, młodzieży i dzieci.

A Ojciec Święty Jan Paweł II po-
wiedział do Polaków w czasie śro-
dowej audiencji w dniu 21.03.79 r.: 
Człowiek nie może być sobą, po pro-
stu nie może być sobą; nie jest god-
ny swojego imienia, jeśli nie potrafi 
sobie mówić nie. Otóż to nie, to jest 
właśnie znaczenie Wielkiego Postu, 
praktyki postu, to twórcze „nie” mu-
szę umieć sobie odmówić. Na to, 
żeby umieć odmówić sobie rzeczy 
niedozwolonych, trzeba umieć od-
mówić sobie również rzeczy dozwo-
lonych. Na pewno w naszej polskiej 
praktyce wielkopostnej dochodzi 
w szczególny sposób, do głosu po-
trzeba trzeźwości. Niedawno czyta-
łem w Tygodniku Powszechnym apel 
mojego następcy w Krakowie na ten 
temat, nie mogę nic innego zrobić, 
tylko się pod tym apelem z całego 
serca podpisuję i całym sercem go 
powtarzam pod adresem wszystkich, 
którym potrzebne jest to „nie”, aże-
by zachować ludzką godność i żeby 
służyć dobru wspólnemu rodziny, na-
rodu, ojczyzny. Niech tyle wystarczy, 
resztę już sami zechciejcie domyśleć.

Ks. Franciszek Blachnicki
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Aktualności

Jak co miesiąc odbył się 
kolejny Dzień Skupienia 
Duszpasterstwa Trzeźwo-
ści i Osób Uzależnionych. 
Pomimo obecnej sytuacji 
staramy się zgromadzić 
na Mszy świętej w duchu 
wspólnoty. Sobotnia Eu-
charystia była sprawowana 
przez Diecezjalnego Dusz-
pasterza ks. Grzegorza Kota 
w koncelebrze księży Mar-
cina Duplagi i Bogdana Tę-
czy. Ten Dzień skupienia był 
wyjątkowy, ponieważ Eu-
charystię sprawowano w in-
tencji dziękczynnej za 35 
lat pożycia małżeńskiego 
Bogumiły i Mieczysława, do 
grona ochrzczonych została 
przyjęta mała Judyta, a po-
nadto została złożona jedna 
deklaracja Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka.

„ Jezus Chrystus bardzo 
szanuje naszą wolność. Ta 
wolność wypływa z Chrztu 
Świętego. Człowiek 
ochrzczony otrzymuje dar 

bycia Dzieckiem Bożym i to od nas zależy 
czy ten dar będziemy pielęgnować i rozwi-
jać, czy rozpakujemy ten prezent”.

Ksiądz Grzegorz podkreślił, że to świa-
domość Bożego Miłosierdzia daje prawdzi-
wą wolność, a źródłem wolności człowieka 
jest jego serce. Wspomniał także osobę bło-
gosławionego ks. Franciszka Blachnickiego, 
który mówił, że Krucjata Wyzwolenie Czło-

„Panie, do kogo pójdziemy? 
Ty masz słowa życia wiecznego”.

RELACJA Z DNIA SKUPIENIA 24 KWIETNIA 2021 R.
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wieka jest przejawem najgłębszej wolności 
i miłości do drugiego człowieka w Chrystu-
sie. Co więcej, do tego stopnia, że złama-
nie Krucjaty nie jest grzechem, ponieważ 
chodzi o tę bezinteresowność, największy 
dar z siebie – bezinteresowny dar w służbie 
drugiemu człowiekowi. Odnosząc się do bi-
blijnego wskrzeszenia Tabity, służącej Bogu 
w cichym oddaniu i zawierzeniu, wspomniał 
o osobach, które spotkał na swojej drodze 
życia, które mogą być dla nie jednego wzo-
rem takiej postawy życiowej.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina bar-
dzo ważne słowa zawierzenia Chrystusowi: 
„Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa 
życia wiecznego”. Wzywa do zastanowie-
nia się, czy podążamy drogą Jego Słowa 
i czy karmimy się Jego Ciałem. Czy przyjmu-

jemy ten bezinteresowny 
Boży dar – bo tylko wów-
czas zrozumiemy czym jest 
służba.

W swoim słowie Ksiądz 
Grzegorz przypomniał 
o zawiązaniu grupy wspar-
cia dla Anonimowych Nar-
komanów, których spotka-
nia odbywają się w każdy 
czwartek, oraz Anonimo-
wych Alkoholików, którzy 
spotykają się w każdy pią-
tek, a także o planowanej 
grupie wsparcia dla osób 
współuzależnionych. Po-
nadto zrelacjonował bie-
żącą działalność Poradni 
funkcjonującej pomimo 
trwającej pandemii z za-
chowaniem obostrzeń z nią 
związanych.

Przebieg spotkania 
uświetniła Schola Diece-
zjalnego Duszpasterstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależ-
nionych prowadzona przez 
Dorotę, która przygoto-
wała staranną oprawę mu-
zyczną zarówno spotkania 
jak i Eucharystii. Osoby 
pragnące śpiewać, zapra-
szamy do włączenia się 
w działalność scholi.

Anna Członek KWC
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Świadectwo

Sam – jako osoba uzależniona, 
wiem jak bardzo dużą rolę pełni 
w procesie trzeźwienia pomoc wy-
kwalifikowanej pomocy terapeu-
tycznej. W ramach mojego leczenia 
w ośrodku stacjonarnym, a potem 
w ramach terapii dochodzącej, bar-
dzo dużo dowiedziałem się o me-
chanizmach występujących u osób 
w nałogu. Wiem jak bardzo ta wie-
dza jest mi potrzebna. Z drugiej 
strony, pozwala mi ona wyzbyć się 
bardzo szkodliwego dla mnie, sta-
wiania się w roli terapeuty w pracy 
w ramach samej diakoni. Zawsze 
powtarzam, że to należy zostawić 
fachowcom. Ja mogę (i powinie-
nem) dzielić się tylko doświadcze-
niem własnym. Mogę więc mówić, 
co mi pomogło (i pomaga). To wła-
śnie terapeuci uzależnień bardzo 
często pomagają nam jako pierwsi 
odkryć w nas nasze uzależnienia, co 
pozwala nam przyznać się do tego, 
że jesteśmy alkoholikami, hazardzi-
stami, itd. To również oni, w opar-
ciu o swoją wiedzę, muszą podej-
mować decyzję o sposobie terapii 
dla nas, także ocenić jaka będzie 
najbardziej efektywna. Najważniej-
sze, że przekonujemy się dzięki nim 
sami, a nie pod wpływem sygnałów 

zewnętrznych naszego najbliższego 
otoczenia (tym uzależnieni nie ufa-
ją) do stanięcia w prawdzie przed 
samym sobą. Pomagają nam pierw-
si zobaczyć w pełni konsekwencje 
naszego nałogu, aby w następnym 
kroku się z nim zmierzyć. Mowa 
tu zarówno o problemach ze zdro-
wiem fizycznym i psychicznym, jak 
i częste w środowisku uzależnio-
nych, problemy rodzinne, z pra-
wem, w pracy. Terapeuci jako pierw-
si podczas seansów odkrywają stan 
emocjonalny swoich pacjentów, co 
w skrajnych przypadkach może im 
nawet ratować życie.

Większość terapeutów, z który-
mi dotąd się spotkałem, bardzo po-
zytywnie odnosi się do KWC. Oczy-
wiście dla części z nich KWC jest 
dodatkową formą terapii (podobną 
do AA, AH), ale poznałem też ta-
kich, którzy w działalność Krucja-
ty są zaangażowani całym sobą.  
Dlatego właśnie uważam, że po-
moc terapeutów uzależnień jest 
tak bardzo istotna przy współpra-
cy z KWC i praktycznie większości 
uzależnionych proponuję o taką 
pomoc się zwrócić.

Oczywiście, słyszałem świadec-
twa trzeźwiejących braci z KWC, 

INDYWIDUALNE WSPARCIE 
DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Świadectwo trzeźwiejącego Hazardzisty – cz. 2
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Świadectwo
którzy doznali łaski nawrócenia 
pod wpływem modlitwy swojej lub 
im bliskich (mój dziadziu był alkoho-
likiem, babcia co roku szła na piel-
grzymkę na Jasną Górę w jego inten-
cji, pewnego dnia odstawił alkohol 
i nie sięgnął po niego do końca ży-
cia), ale własne doświadczenie skła-
nia mnie, aby zawsze pomoc osobą 
uzależnionym okazywać wielotoro-
wo, oczywiście licząc na wielkie mi-
łosierdzie Boże.

Jako członek Wspólnoty, ale 
przede wszystkim jako osoba uza-
leżniona, wiem doskonale jak cięż-
kim czasem są pierwsze tygodnie, 
a nawet miesiące trzeźwości. Sam 
podczas pobytów w szpitalach, 
gdzie razem ze mną byli ludzie 
na detoksie, spotykałem się z ich 
obawami czy będą w stanie poradzić 
sobie w „normalnym” życiu. Często 

konsekwencje dotychczasowego 
życia zaczynały ich przytłaczać. Pa-
miętajmy, że dotąd tylko w jeden 
sposób potrafili sobie z nimi ra-
dzić, poprzez ucieczkę w używki 
albo hazard. Zazwyczaj wiązała się 
z tym grupa osób (np. kolegów od 
przysłowiowego „kieliszka”), wśród 
której uzależniony znajdywał specy-
ficzny rodzaj uznania i przyzwolenia 
na swoje postępowanie. Oczywiście 
ludzie ci utwierdzali tylko samego 
uzależnionego w mechanizmie za-
przeczeń (kto inny przecież więcej 
pije, czy gra), czy pomniejszali sam 
fakt uzależnienia: „pije się niewiele”.

Pamiętając, że uzależniony, 
chcąc wyjść z nałogu, traci całe 
to złudne otoczenie i musimy mu 
dać alternatywę. Po pierwsze mó-
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wić o miłości Boga, podpierając 
się przykładami, które znamy (bar-
dzo dobrze jeśli z naszego życia). 
Według mnie należy wspominać 
o osobach, które za sprawą mo-
dlitwy uzyskały łaskę abstynencji. 
Po drugie – powiedzieć możliwie 
dużo o wspólnotach uzależnionych, 
o tym jak bardzo możemy pomagać 
sobie nawzajem na rekolekcjach 
KWC, czy działając w ramach diako-
nii KWC. Ważne, abyśmy takiej oso-
bie dali możliwość uczestnictwa nie 
tylko biernego, ale (oczywiście do-
stosowując to do stanu i predyspo-
zycji) do tego by już od samego po-
czątku mogła poczuć się potrzebna 
w Ruchu. Można zaproponować, 
aby na początek podjęła się modli-
twy codziennej (dziesiątek różańca) 
za innych współuzależnionych. Przy 
okazji musimy wspominać o samej 
Krucjacie jako podjęciu zobowiązań 
abstynenckich (samo złożenie słowa 
Panu Bogu o swoim wyrzeczeniu się 
picia, grania, narkotyków itp. staje 
się dla wielu ludzi wspaniałym przy-
czynkiem do stałego życia w trzeź-
wości). Ważne jest przy tym, aby 
głosić hasło tak często wspominane 
przez trzeźwiejących alkoholików 
czy hazardzistów „ja mogę, ale nie 
chcę pić czy grać”. Uważam, że na-
leży wspominać również o innych 
formach wsparcia dla osób uzależ-
nionych, takich jak np.: Apostolat 
Trzeźwości, grupy AA, AH, AN itp. 

Jak już było to wspomniane, zawsze 
staram się mówić o profesjonalnych 
formach leczenia uzależnień. Dla 
mnie jednak bardzo ważną formą 
wsparcia, jest osobiste zaangażo-
wanie się w kontakt z taką osobą. 
Możliwość rozmowy, o każdej po-
rze dnia i nocy, jest czymś bardzo 
ważnym, szczególnie dla każdego 
uzależnionego. Nawet nieprzespa-
na noc po takiej rozmowie, gdy 
mam świadomość, że ktoś nie po-
szedł przez to grać czy po alkohol, 
jest wspaniałą nagrodą.

Pomoc osobom współuzależnio-
nym to kolejne zadanie Diakonii. 
Często musimy dać do zrozumienia, 
że takie osoby nie są same ze swoim 
problemem. Musimy je wesprzeć nie 
tylko modlitewnie (choć to na pew-
no bardzo pomaga), ale również 
własnym przykładem, szczególnie 
osoby, które same mają doświad-
czenie jako współuzależnione czy 
DDA. Cenne może być odesłanie do 
poradni dla uzależnionych po uzy-
skanie fachowej pomocy. Pomocne 
jest również przekazanie kontaktu 
do grup Al-Anon, skupiających oso-
by współuzależnione. W sytuacjach 
skrajnych (przemoc) poinformo-
wanie, gdzie takie osoby mogą się 
zgłosić, w celu pomocy prawnej, np.: 
przy skierowaniu na leczenie przy-
musowe czy wystawienie niebieskiej 
karty, dla uzależnionego, który ter-
roryzuje swoją rodzinę.

Trzeźwiejący hazardzista
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Szczęść Boże!
Mam na imię Barbara. Jestem mamą 

czwórki wspaniałych dzieci, teściową i bab-
cią. Chciałam dać świadectwo jaką ma moc 
Nowenna Pompejańska.

Kilka lat temu podjęłam Nowennę za moje 
dzieci. Gdy odmawiałam ją za najstarszego 
syna i był ostatni dzień Nowenny bardzo źle 
się czułam, myślałam nawet, żeby przełożyć 
na następny dzień tę modlitwę, bo przecież 
Pan Bóg widzi jak jestem chora, ale coś mi 
mówiło „odmawiaj mimo wszystko”, więc 

Moc NoweNNy PoMPejańskiej

odmawiałam dosłownie 
resztką sił. W tym cza-
sie syn był na delegacji 
na Śląsku. W tym dniu 
padał deszcz i zaczęło 
marznąć, mówią na to 
przysłowiowo, że „robi 
się szklanka”.

Syn był zmęczony, 
w czasie jazdy nie zauwa-
żył dużego samochodu 
dostawczego (wymusił 
pierwszeństwo). Nagle 
ten samochód uderzył 
w samochód syna, a ten 
następnie w betonowy 
słup. Samochód zmiaż-
dżony, szyby wybite… 
a syn stoi na chodniku. 
Nie umiał wytłumaczyć 
jak to się stało. Ludzie 
patrzyli i mówili, że to 
był istny cud, ani zadra-
pania ani stłuczenia. Mó-
wił, że nie wiedział jak to 
się stało… Ale ja wiem. 
Matka Boża osłoniła go 
swoim płaszczem.

Mateńko Najukochań-
sza dziękuję Ci za życie 
syna!

Barbara
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Tradycyjne przejawy pobożności 
maryjnej są dla mnie, delikatnie mó-
wiąc... trudne. Różaniec usypia, Lita-
nia Loretańska śpiewana gromadnie 
nie uskrzydla, może jeszcze Godzin-
ki ujdą, bo lubię staropolszczyznę. 
Mam trochę kłopotów w relacji 
z nadopiekuńczą mamą, która żyje 
i miewa się dobrze, więc nie prze-
mawiają do mnie wezwania typu 
„Matuchno”. Nie mam potrzeby 
bycia utuloną, ochronioną, potrak-
towaną jak małe dziecko, bo jestem 
od dawna dorosła i tak też się czu-
ję. Oczywiście szanuję cudze światy 
ducha. Jednak ich nie podzielam.

Dziś wiele mówi się o kobietach, 
ich roli w historii świata, promuje się 
ich osiągnięcia, podkreśla siłę inte-
lektu, odwagę i dynamiczność, tra-
dycyjnie przypisywane mężczyznom. 
Na tym tle Maryja wypada blado. Nie 
jest Marią Skłodowską-Curie albo 
chociaż Coco Chanel. Prawda jest 
zresztą taka, że na tym tle większość 
z nas wypada blado, niezależnie od 
płci. Z drugiej strony, bycie Matką 
Boga – największe „osiągnięcie” Ma-
ryi – jest czymś jednokrotnym, nie-
powtarzalnym. W tej sprawie nie ma 
się jak na Niej wzorować.

Dlatego bardzo sobie cenię to, 
co odkryłam w Ruchu Światło-Życie 

– jego charyzmat maryjny. Inny niż 
to, do czego przywykłam: bez sen-
tymentalnej otoczki, za to na twar-
dym gruncie tradycji pierwszych 
wieków Kościoła, przypomnianej 
przez Sobór Watykański II. Maryja 
jest Matką Kościoła, bo sam Kościół 
jest Matką, płodną dzięki tajemnicy 
paschalnej Chrystusa i rodzącą dzie-
ci przez chrzest. Tak o tym mówił 
ks. Franciszek Blachnicki:

„Ze spotkania się miłości Chry-
stusa i Ojca w tajemnicy krzyża 
tryska życie dla całej odkupionej 
ludzkości, to znaczy owocem tajem-
nicy paschalnej jest zesłanie Ducha 
Świętego Ożywiciela do serc ludz-
kich. Na całą ludzkość zstępuje dar 
nowego życia, zstępuje Duch Świę-
ty jako owoc miłości Ojca i Syna. [...] 
Ale to jeszcze nie wszystko. [...] Bo 
oto kiedy Chrystus umiera na krzy-
żu, kiedy spełnia akt największej 
miłości, pod krzyżem stoi Maryja, 
Jego Matka. I oto znów spotkanie 
dwóch miłości, dwóch szczytów mi-
łości, bo Chrystus to szczyt miłości 
Boga do człowieka, a Niepokalana 
to szczyt miłości człowieka przyj-
mującego miłość Boga. [...] Maryja 
staje się pod krzyżem Matką, Mat-
ką wszystkich odkupionych, Matką 
nowego życia, Matką odkupionej 

Życiodajny owoc
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ludzkości. Staje się matką na pod-
stawie tego prawa, że miłość musi 
być płodna i życiodajna. […]

Każdy, kto trwa w miłości Chry-
stusa, kto jest do Niego zwrócony 
w trudzie, w cierpieniu, w modli-
twie, w dawaniu siebie, w pełnie-
niu obowiązków, w jakimkolwiek 
wyrazie tej miłości, która jest da-
waniem siebie, posiadaniem siebie 
w dawaniu siebie, przynosi owoc, 
partycypuje w tym macierzyńskim 
charakterze Kościoła.

Jest to wspaniała tajemnica, 
że my wszyscy, którzy żyjemy wia-
rą i miłością, którzy próbujemy żyć 

po chrześcijańsku, wszyscy przy-
czyniamy się ciągle do wzrostu ży-
cia w Kościele, wszyscy jesteśmy 
dawcami życia. Nie ma zmarnowa-
nego trudu, żadnego daremnego 
cierpienia, daremnej ofiary, nie ma 
żadnego trudu apostolskiego, który 
nie przynosi owoców. To tylko po-
zornie czasem nasze trudy są bez-
owocne, bo Bóg doświadcza naszą 
wiarę i chce w nas wyzwolić jeszcze 
większą ofiarę i większą nadzieję 
i miłość, ale ten owoc gdzieś już 
jest dany. On musi być dany, bo mi-
łość nie może nie dawać życia, mi-
łość nie może nigdy pozostać bez 
owoców. Im czystsza, im piękniej-
sza jest miłość, tym wspanialszy 
owoc. To jest właśnie tajemnica Ko-
ścioła, który jest Matką”. (fragmenty 
homilii do czytań: Ef 4,7-16; J 15,1-17, 
wygłoszonej prawdopodobnie w ostat-
nim dniu OŻK w 1972 r. w Krościen-
ku, zamieszczonej w broszurze „Życie 
moje oddaję”)

Tak, jest to wspaniała tajemni-
ca. Że moje życie ma sens, w każ-
dym wzlocie i upadku, w słońcu 
i w deszczu. Że owoc gdzieś jest 
już dany, chociaż drzewo owocowe 
dopiero gubi płatki kwiatów. W tej 
tajemnicy spotykam Maryję jako 
siostrę w człowieczeństwie, przyja-
ciółkę, towarzyszkę drogi. I dobrze 
mi z Nią.

Anna Wolska INMK
Ilustracja Zuzanna Rataj INMK



O jaką wolność chodzi? Autorka pisze 
o wolności do bycia sobą, ale bez wspo-
magania się chemią, bez ucieczki od rze-
czywistości.

Życie bywa skomplikowane– każdy 
tego doświadczył. Gdy ta prawda staje 
się zbyt trudna by ją znieść, uciekamy 
od niej. Początkowo te ucieczki po-
zornie poprawiają komfort życia, ale 
niestety z czasem okazuje się to szko-
dliwe. A może powinniśmy wreszcie 

Ewy Woydyłło
„WYBIERAM WOLNOŚĆ, 

czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień”.
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przestać uciekać, zatrzymać 
się i uświadomić sobie, wła-
sną bezsilność i zwrócić się 
do siły większej od nas – Krok 
1 filozofii AA. Po pomyślnej 
terapii 12 Kroków wrócimy 
do prawdziwego życia. Uza-
leżniony potrzebuje pomocy. 
Ale nie poszukuje cudownej 
pigułki. Chce raczej żeby ktoś 
trzymał go za rękę, kiedy sta-
je oko w oko z prawdziwym 
życiem. Aby wrócić do zdro-
wia, musi nawiązać relację 
z drugim człowiekiem, który 
tak jak on, zmaga się z pro-
blemem. Potrzebuje prze-
wodnika, który poprowadzi 
przez zapomnianą krainę 
trzeźwego życia.

Ruch narodził się w mia-
steczku Akron w 1935 roku, 
gdzie dwaj alkoholicy bez 
szans na wyzdrowienie – le-
karz i makler giełdowy, jedynie 
spotykając się i rozmawiając 
ze sobą, zachowują trzeź-
wość. Tak narodził się ruch 
AA. Warto wiedzieć, że wiele 
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programów wzajemnej pomocy, to 
znaczy grup wsparcia, zaczerpnęło 
z AA. Wszyscy potrzebujący odnaj-
dują tam edukację, życzliwe środo-
wisko, poczucie wspólnoty, wzajem-
ną pomoc i nadzieję.

W książce znalazłam pożyteczny 
test dla każdego, kto chciałby wie-
dzieć, czy pije towarzysko, czy też 
niebezpiecznie zmierza w kierunku 
alkoholizmu.

PIJĘ TOWARZYSKO, JEŻELI:
1. Nie piję na pusty żołądek
2. Nie piję więcej niż 3 lampki wina 

(lub 3 szklanki piwa) na jednej imprezie towarzyskiej
3. Nie piję alkoholu, żeby poprawić sobie samopoczucie
4. Nigdy nie piję sam(a)

PIJĘ JAK ALKOHOLIK, JEŻELI
1. Wypijam piwo lub szybką wódkę przed prywatką lub 

zabawą
2. Mówią mi inni, że piję za dużo
3. Częściej niż trzy razy „urwał mi się film”
4. Muszę się napić, żeby dobrze się poczuć
5. Czasem piję sam(a)
6. Przechwalam się swoją „mocną głową”

Granica między piciem towarzyskim a uzależnieniem jest 
płynna, dlatego pomocna wskazówka brzmi ona następująco:

„ JEŻELI POTRZEBUJESZ ALKOHOLU, 
ŻEBY BYĆ TOWARZYSKIM, 

NIE JEST TO JUŻ PICIE TOWARZYSKIE”

Dla przypomnienia znanych prawd o Ruchu AA, a także dla 
prostego ujęcia trudnego problemu ucieczki od życia w świat 
uzależnień – warto przeczytać tę książkę.

Agnieszka Trojanowska
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Jak w dobie pandemii, przez ostatni rok 
funkcjonował i obecnie jak działa ośrodek?

My w tamtym roku mieliśmy tzw. loc-
kdown tak naprawdę tylko w miesiącu mar-
cu. Nie polegało to jednak na tym, że nie 
pracowaliśmy z pacjentami. Przez NFZ i Gmi-
nę Miasto Rzeszów praktycznie od razu, by 
nie było przerwy w świadczeniach, wyrażo-
ne zostały zgody na teleporady. Sesje tera-
peutyczne szczególnie dla tych pacjentów 
po diagnozie i w trakcie terapii odbywały się 
systematycznie przez telefon. Była to dla nas 
nowa sytuacja, ale pacjenci bardzo potrzebo-
wali wsparcia. Problemem były również dzia-
łania profilaktyczne, bo zamknięte zostały 

szkoły. Jednak to również 
ruszyło online i pracuje-
my podobnie jak nauczy-
ciele na teams. Zupełnie 
normalnie działał oddział 
całodobowy oczywiście 
w obostrzeniach sani-
tarnych. Nikt jednak nie 
mógł wejść z zewnątrz, 
jak również wychodzić 
na zewnątrz. Wszyst-
kie zajęcia odbywały się 
normalnie. Niektórzy pa-
cjenci przedłużali pobyt 
w placówce, gdyż tu czuli 
się bezpiecznie, z punk-
tu widzenia terapii takie 
przedłużenie było z ko-
rzyścią dla pacjenta. Cały 
czas praktycznie oddział 
jest pełny. Zgłosiło się 
też sporo kobiet, a jesie-
nią było pół na pół kobiet 
i mężczyzn.
Czy w związku z pande-
mią zaobserwowała Pani 
coś szczególnego ?

Tak, na pewno była to 
niezwykle trudna sytuacja 
dla kobiet i dzieci do-
świadczających przemocy 

WYWIAD Z PANIĄ BARBARĄ ŁUKASIK
Dyrektor SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnień 

w Rzeszowie, psychologiem klinicznym  
i specjalistą psychoterapii uzależnień
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w rodzinie. My tu pomagamy oso-
bom doświadczającym przemocy 
w rodzinie w ramach refundowanych 
przez Gminę Miasto Rzeszów świad-
czeń w ramach Miejskiego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Narkotykowych i Przeciw-
działania Przemocy. Pracowałyśmy 
wówczas telefonicznie z naszymi pa-
cjentkami, bo na początku pandemii 
tylko tak mogłyśmy. One podkreśla-
ły, że ta izolacja i pobyt pod jednych 
dachem ze sprawcą przemocy był 
bardzo trudny. Dawniej była szansa, 
że ten sprawca wyjdzie na zewnątrz, 
do pracy czy do lokalu. Myślę, że ta 
sytuacja była również trudna dla 
sprawców, którzy nie potrafią so-
bie radzić z napadami agresji i zło-
ści, nie kontrolują takich zachowań. 
W związku z obostrzeniami zaprze-
staliśmy psychoterapii grupowej dla 
osób żyjących i mieszkających z oso-
bami uzależnionymi.
Wspomniała pani o przemocy wo-
bec dzieci. Czy w ośrodku udziela-
na jest pomoc dzieciom doświad-
czającym przemocy ?

Udzielamy tutaj pomocy dzie-
ciom w różnym wieku. Dzieci do-
świadczają przemocy bezpośrednio 
ze strony dorosłych, albo są świad-
kami przemocy dorosłego wobec 
dorosłego. Nawet jeśli dochodzi 
do odizolowania sprawcy przemo-
cy decyzją sądu, do separacji czy 
rozwodu to najczęściej jednak pa-
cjentki z dziećmi muszą opuszczać 

miejsce pobytu. Przepisy w Polsce 
są sprzyjające osobom doświadcza-
jącym przemocy. Działa znakomity 
przepis na podstawie, którego po-
licja orzeka stopień zagrożenia dla 
osoby krzywdzonej i może wydać 
nakaz natychmiastowego opuszcze-
nia lokalu przez sprawcę na 14 dni. 
W tym czasie osoba pokrzywdzona 
może wnieść do sądu o przedłuża-
nie tego nakazu. Niestety w praktyce 
zdarza się, że policja niechętnie sto-
suje ten przepis natomiast to osoba 
doświadczająca przemocy jest po-
uczana, że jeśli fałszywie zeznaje to 
grozi jej kilka lat pobawienia wolno-
ści. Przepisy są, jest jeszcze kwestia 
ich wykonawstwa i szkolenia służb 
w tym zakresie.
Wobec obecnej trudnej sytuacji 
związanej z nauka zdalną, czy 
pojawił się problem uzależnienia 
dzieci od internetu, komputera, 
mediów społecznościowych?

Nie mamy poradni dla dzieci 
i młodzieży, ale jest możliwość kon-
sultowania dzieci z rodzin z pro-
blemem alkoholowych, jak również 
dzieci wychowywanych w rodzinach 
zastępczych, które mają doświad-
czenie życia w rodzinie z proble-
mem alkoholowym przez jakiś czas 
swojego dzieciństwa, mające też 
często komplikacje w związku z tym, 
że mama w okresie ciąży piła i mają 
zespół FAS czyli alkoholowy zespół 
płodowy. Obecnie największy nie-
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pokój budzi fakt uzależnienia dzieci 
i młodzieży od nagminnego korzy-
stania z komputera i telefonu ko-
mórkowego, zdalna nauka wymusza 
taki sposób funkcjonowania, ale bar-
dzo często młodzi ludzi równolegle 
będąc na lekcjach na teamsach mają 
włączone na telefonie gry i klikają 
w grę. Często rodzice pracują zdal-
nie, ale muszą zająć się swoją pracą, 
dzieci nie są więc dozorowane. Kon-
takt z komputerem jest bardzo dłu-
gi, najpierw mają lekcje, potem kon-
takt z rówieśnikami przez telefon, 
na messengerze, tik-toku, youtube, 
instagram-ie. Niebezpieczne jest 
uzależnienie od tych bodźców, tego 
co tam się dzieje, one wciąż muszą 
zaglądać kto napisał, co napisał. Nie 
ma tego odroczenia na zasadzie – 
teraz czytam książkę i nie zaglądam 
przez ten czas w telefon.
Nie możemy ich całkiem od tego 
oderwać, co my możemy w takiej 
sytuacji zrobić ?

To jest bardzo dobre pytanie, 
które my specjaliści, którzy pomaga-
ją dzieciom, będziemy sobie jeszcze 
długo stawiać. Przede wszystkim 
musimy powrócić do nauki relacji 
społecznych i kontaktów między 
ludzkich. Nie będzie łatwo dzieciom 
wrócić, szczególnie młodzieży na-
stoletniej, do tych relacji w szkole 
jak oni tak długo w tej szkole nie są. 
To nie będzie takie łatwe, by przyjść 

na 7.10 do szkoły, usiąść w ławce, 
zmobilizować się przez 45 min, 
a nie 30 min, na przerwie spotkać 
się z rówieśnikami i normalnie po-
rozmawiać, bo jednak wciąż należy 
zachować dystans społeczny. Bardzo 
oprotestowany przez psychotera-
peutów i psychiatrów był taki zakaz, 
że dzieci nie mogły samodzielnie 
wychodzić z domu, to nie było tra-
fione. Na szczęście się z tego wyco-
fano i teraz idzie wiosna co sprzyja 
wychodzeniu na świeże powietrze. 
Konsultowałam ostatnio licealistkę, 
ambitną i zmotywowaną do nauki 
osobę, która wprost mi powiedziała, 
że jest tak zmęczona tymi kontakta-
mi przez komputer i telefon, że na-
wet nie ma siły pomyśleć, żeby wyjść 
na zewnątrz. Takie błędne koło, już 
nie chcę tego komputera, ale też już 
mi się nie chce spotkać z koleżanką 
czy z kolegą.

Wracając do pytania, zawsze do-
brze jest ciekawić się swoim dziec-
kiem. To znaczy być w jego świecie 
nie intruzywnie, nie zawsze zaczy-
nać od krytyki, poznać co takiego 
fascynującego jest w tym co ono 
ogląda na youtube, co ciekawego 
dzieje się w jego grupie rówieśni-
czej, o czym rozmawiają na tych ko-
munikatorach, czy jest coś takiego 
w życiu naszego dziecka czym jest 
ono zaniepokojone. Zawsze dobrze 
dzieciom robiły klarowne jasne, 
normy i zasady. Można nauczyć się, 
że jeżeli rozmawiam w pokoju teraz 
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z tobą córko czy synu, to oboje, ty 
i ja zostawiliśmy komórki w pudełku 
w przedpokoju. Musimy teraz sami 
łapać się na tym, ponieważ widzę do-
rosłych nagminnie przebiegających 
z telefon w ręce przez ulicę, idących 
przez przejście i nie wiedzących co 
się wokół dzieje. Widzę dorosłych 
stojących w kolejce w sklepie, któ-
rzy nie są w stanie się powstrzymać 
od głośnej rozmowy przez komór-
kę, nie mówiąc o autobusach, przy-
stankach, itd. To my powinniśmy 
pamiętać o tym, że dzieci nie uczą 
się ze słów, ale z zachowań doro-
słych. Pytamy dziecko ile ty siedzisz 
na komórce, podczas gdy ja w tym 
samym czasie trzymam w ręce moją 

komórkę i sprawdzam czy nie dosta-
łam jakiegoś powiadomienia czy in-
nego kliknięcia. Tak samo jak siadam 
do telewizora to pod ręką muszę 
mieć telefon, a po co ? Wracam do 
domu i mam być w domu z rodziną, 
z dziećmi, a nie na telefonie z myślą, 
że może ktoś z pracy zadzwoni. To 
wymaga od nas dużej samodyscy-
pliny. Ważne jest by pielęgnować 
rytuały rodzinne, wspólne wyjaz-
dy do lasu z dziećmi, zachwycić się 
pięknem otaczającej przyrody, być 
tu i teraz … bez telefonu!

Rozmowę przeprowadziła Anna Buczek
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„Zachłysnąłem się nim”, „Nagle 
Bóg przychodzi do mojego życia. 
On zaczął wszystko przemieniać 
w moim życiu lawinowo”, Pan Bóg 
przemienił moje spojrzenie na rze-
czywistość”. Brzmi jak fragmenty 
fascynującej opowieści? To rzeczy-
wista relacja Piotra Kowalczyka – ra-
pera, wokalisty, znanego jako TAU, 
o jego doświadczeniu nawrócenia. 

Piotr Kowalczyk, uprzednio Me-
dium, pod pseudonimem TAU wy-

stępuje od 2013 roku. Mówi o so-
bie, że był muzykiem wielkiej sceny, 
żył na wysokich obrotach, w błysku 
reflektorów. Nie były mu obce nar-
kotyki, fascynacja okultyzmem, New 
Age, depresja i inne drogi oddalają-
ce od Boga, a prowadzące w nałogi. 
Mimo tego oczekiwał na „światło 
w życiu”…

TAU otwarcie mówi o swoim do-
świadczeniu zranienia w życiu, któ-
re odcisnęło mocne piętno na jego 

TAU – Piotr Kowalczyk 
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sercu. W swoich wywiadach, świadectwach 
(które są dostępne np. na YouTube) opo-
wiada o alkoholizmie w rodzinie, jak nałóg 
jego ojca bardzo zdezorganizował, wręcz 
zniszczył życie rodzinne. Przyznaje, że jako 
Dorosłe Dziecko Alkoholika walczył z nega-
tywnymi myślami na swój temat, na temat 
swojego ojca. Daje świadectwo jak dzięki 
Bogu otrzymał pragnienie, żeby przeba-
czyć i pojednać się z ludźmi, a także prosić 
o przebaczenie w pokoju serca. Wskazuje, 
jak złe relacje między dwojgiem bliskich 
sobie ludzi oddziaływają negatywnie na in-
nych w ich otoczeniu. TAU mówi także 
o tym jak ważne jest, aby przebaczyć sobie 
samemu wszystkie doświadczenia z ciem-

nej, trudnej przeszłości i jak 
potrzebna jest Boża łaska 
i szczera modlitwa na dro-
dze wyzwolenia. 

Na przestrzeni lat ukaza-
ło się kilka albumów rapera, 
jako TAU wydał m.in. „Re-
medium”, „ON”, „Egzegeza: 
Księga pszczół” czy „Ikonę”. 
O albumie „Egzegeza: Księ-
ga pszczół” mówi szczerze, 
że to relacja z jego nawró-
cenia, opisana racjonalnie 
z perspektywy czasu. War-
to przytoczyć interpretację 
jednego z utworów z płyty 
– ul. Pojednania, w którym 
TAU wyraża jak pojednał się 
z Bogiem – było jak z przyja-
cielem, trzeba było sobie po-
dać ręce na zgodę, a później 
wrócić do relacji – najpierw 
była spowiedź a potem po-
wrót do relacji. 

Na YouTube ukazała się 
seria 9 rozmów – odcinków 
pt. „Ksiądz vs Raper – Pro-
ste rozmowy o trudnych 
sprawach, którą TAU nagrał 
wraz z ks. Jakubem Bartcza-
kiem (dostępne na kanale 
Bozon Records). To spotka-
nia, na których rozmawiają 
o najważniejszych sprawach 
każdego człowieka. 

Anna, Członek KWC
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PRZEDSIĘWZIĘCIA STAŁE:
• Spotkanie formacyjne Diakoni Wyzwolenia i KWC – Każdy 

drugi czwartek miesiąca – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 1800 – Msza święta;

• Dzień Skupienia – Każda czwarta sobota miesiąca – Kościół 
pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek 
godz. 1200 – Msza Święta;

• Spotkania grupy "dla współuzależnionych" – odbywają się 
w 2 i 4 wtorki miesiąca godz. 1700, tel. 723 186 255

• Spotkania grupy "Anonimowych Narkomanów" AN Rachab – 
w czwartek godz. 1840, tel. 886 724 874

• Spotkania grupy "Anonimowych Alkoholików" MATT TALBOT 2 – 
w piątek godz. 1900 salka przy kościele św. Jadwigi, tel. 692 724 949

• Spotkania scholii dziecięcej – 2 i 4 sobota miesiąca Kościół 
pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek 
godz. 1100

• Dyżur Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
oraz stanicy KWC – NA CZAS WAKACJI ZAWIESZAMY 
DZIAŁALNOŚĆ PORADNI, tel. 798 538 488

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
• 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

Kalendarium wydarzeń 
roku pracy 2021
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TERMINY REKOLEKCJI W 2021 R. 
W DOMU REKOLEKCYJNYM „KANA”:

• 11-13.06.2021 – "Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie" – dla 
uzależnionych i współuzależnionych

• 27-29.08.2021 – "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało" – dla diakonii – Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu

• 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 re-
kolekcjach i terminach spotkań są aktualizowane na bieżąco i znaj-
dują się na stronie natrzezwo.pl
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Pod tym hasłem w dniach 14 – 16 
maja 2021 roku w Ośrodku Rekolek-
cyjnym „KANA” Domowego Kościo-
ła w Czarnej Sędziszowskiej odbyły 
się rekolekcje trzeźwościowe prze-
znaczone dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych. Miały one 
na celu odnowienie wspólnoty osób, 
które regularnie uczestniczyły w spo-
tkaniach i rekolekcjach, aby w nich 
odnaleźć siłę i motywację do trwania 
w trzeźwości. Rozpoczęły się one 
zawiązaniem wspólnoty oraz Eucha-
rystią, którą sprawował Diecezjalny 
Duszpasterz Trzeźwości i Osób Uza-
leżnionych, ks. Grzegorz Kot.

Plan przebiegu rekolekcji oparty 
został na końcowych trzech krokach 
12 Kroków AA i AL ANON w zesta-
wieniu z tekstami Pisma Świętego. 
Pierwsze spotkanie w grupach od-
nosiło się do Kroku 10 w kontek-
ście Listu św. Pawła do Rzymian 
– (Rz 12,10-18), w którym Paweł 
nawołuje do miłości braterskiej. 
We wprowadzeniu do spotkania 
ks. Grzegorz skupił się na jedno-
ści i zgodnym życiu ze wszystkimi, 
o ile to od nas samych zależy i aby ni-
gdy złem za zło nie odpłacać. Jednak 
nie wolno godzić się na wykorzy-
stywanie i upokarzanie, bo również 
Chrystus, jak czytamy w Ewangelii 
św. Jana, uderzony zbrojną rękawicą 

w twarz, ostro zareagował. Podczas 
zeznawania przed Annaszem bynaj-
mniej nie nadstawił drugiego policz-
ka. Po otrzymaniu ciosu stwierdził: 
„Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co 
było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego 
Mnie bijesz?” (J 18,19–24).

Drugie spotkanie – Krok 11 prze-
żywaliśmy w zestawieniu z Listem 
Pawła Apostoła do Hebrajczyków 
(Hbr 4,14-5,10) i staraliśmy się po-
dzielić swoimi doświadczeniami 
w poszukiwaniu przez modlitwę 
i medytację coraz doskonalszej wię-
zi z Bogiem, prosząc jedynie o po-
znanie Jego woli wobec nas i o siłę 
do Jej spełnienia.

Trzecie spotkanie odnosiło się do 
Kroku 12 w kontekście List do Gala-
tów, w którym św. Paweł Apostoł za-
pewnia nas, że zostaliśmy powołani 
do wolności, lecz nie tej pojmowanej 
cieleśnie, ale wolności wypływającej 
z miłości Agape (Ga 5,13-14). W sło-
wie wstępnym ks. Bogdan scharak-
teryzował trzy pojmowania miłości, 
występujące w języku greckim jako 
Eros – miłość kobiety i mężczyzny, 
Philia jako rodzaj uczuć, doświad-
czany z naszymi najbliższymi przy-
jaciółmi, cechą której jest głębokie 
poczucie przyjaźni oraz lojalności, 
oraz Agape – bezwarunkowa miłość, 
jako najbardziej niezwykły jej ro-

NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIE
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ności i poniża obyczaje zdrowego spo-
łeczeństwa”.

Dziękujemy kapłanom za ich po-
sługę podczas rekolekcji w osobach 
księży Grzegorza, Bogdana i Stani-
sława. Cieszymy się bardzo z tego 
powodu, że znów możemy realizo-
wać spotkania w ramach Diecezjal-
nego Duszpasterstwa Trzeźwości 
i Osób Uzależnionych. AMDG.

dzaj, oparta na bezinteresownej 
i bezwarunkowej miłości. Agape jest 
również tym, co niektórzy nazywają 
miłością duchową. Forma tego uczu-
cia opiera się głównie na płaszczyź-
nie duchowej i jest najwyższą formą 
miłości. Wszak całe Prawo wypełnia 
się w tym jednym nakazie: Będziesz 
miłował bliźniego swego jak siebie sa-
mego (Ga 5,14b).

W sobotę wieczorem zebraliśmy 
się przy kapliczce, aby w plenerze, 
zgodnie z tradycją odśpiewać Lita-
nię Loretańską i tym oddać cześć 
Maryi – Niepokalanej Matce Kościo-
ła i patronce Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka (KWC).

Podczas niedzielnej Eucharystii 
7 osób złożyło deklarację przystą-
pienia do KWC, jako wyraz dojrza-
łości chrześcijańskiej i tym samym 
włączenia się do programu ewan-
gelizacyjnego utworzonego przez 
ks. Franciszka Blachnickiego, jaki 
powstał w 1979 roku na apel Pa-
pieża Polaka, aby „przeciwstawiać się 
wszystkiemu co uwłacza ludzkiej god-
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Małżeństwo, relacje z bliskimi, 
to istotna przestrzeń życia, która 
wpływa na uzależnienia. Badania 
naukowe pokazują istotną korelacje 
pomiędzy częstotliwością sięgania 
po używki, a posiadaniem dobrych 
relacji. Im gorzej w związku tym ła-
twiej szukamy emocjonalnego „za-
stępnika”. Zaznaczam, że relacje 
budują zawsze dwie osoby i obie 
są odpowiedzialne za jakość tych 
relacji. Ale są sprawdzone metody, 
by zdecydowanie zniszczyć relacje, 
choćby najsilniejszą! 

1. Jak najczęściej używaj „ojojajania”

Nigdy nie zapominaj o słowie: 
„ja” i o wychwalaniu swej wspania-
łości pod niebiosa. To ja zrobiłam 
obiad, to ja dziś posprzątałem bała-
gan w domu, to ja dziś ciężko praco-
wałem przy wynoszeniu śmieci, to ja 
zawsze zostaje z dziećmi. Na końcu 
nie zapomnij dodać wzmacniacza: 

„A ty nigdy!”. Staraj się nie zapomi-
nać o słowach: „zawsze”, „nigdy”.

Koniecznie dodając do nich za-
imek: „Ty”. Na przykład: „Ty nigdy 
nie wynosisz śmieci”, „Ty zawsze 
gotujesz za słono”.

2. Nie używaj nigdy słów: Dziękuję, 
przepraszam, proszę

Wystrzegaj się ich jak ognia, jeśli 
chcesz rozwalić swoją relację. One 
są dla Ciebie zakazane. Dziękować 
drugiej połówce, że z Tobą jest? Phi, 
niech ona się cieszy tą łaską! Poza 
tym to są jej obowiązki, Ty nic nie 
musisz, pamiętaj. Nigdy nie proś, 
zawsze wymagaj, bo to Ci się należy. 
Ale przede wszystkim, najważniej-
sze, zapamiętaj to dobrze – nigdy 
nie przepraszaj! Przecież jesteś ide-
alna, idealny! To zawsze jest wina 
drugiej strony, nigdy Twoja. Nie 
myśl o tym co można by zrobić le-
piej, albo gdzie zawiodłeś. Przecież 

ROZBICIE RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ

9
sposobów na
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wtedy tak bardzo źle się czujesz, 
masz wyrzuty sumienia, no po co to 
na siebie sprowadzać. Najlepiej od 
razu wszystkiemu zaprzeczać. Gwa-
rantuje, mega skuteczne!

3. Głośno przy innych komentuj 
potknięcia drugiej strony, najlepiej 
by ta osoba to słyszała.

Oczywiście spotkania teraz nie 
odbywają się tak często, więc śmia-
ło dzwoń do mamusi lub przyjaciół-
ki i opowiedz jakie to głupie rzeczy 
zrobiła ta Twoja druga połówka. 
Niech słyszy, że jak można być takim 
palantem i nie wiedzieć, że śmie-
ciarka przyjeżdża zawsze 7:06, a nie 
7:10. Powiedz, jak bardzo jesteś 
rozczarowany, że ona nie robi mi-
liona pierogów na miesiąc, a Ty je 
tak kochasz. Koniecznie zdradź jej 
tajemnice. 

4. Kompletnie zignoruj potrzeby 
drugiej strony

Chce się przytulić? Potrzebuje 
rozmowy? Pocałunku? Czułości? 
Chwili samotności, a Ty masz się 
w tym czasie zająć domem? Nigdy 
na to sobie nie pozwalaj. W ten spo-
sób znacząco przyspieszysz rozpad 
relacji. A na tym Ci chyba zależy, co 
nie? W miejscach publicznych to 
najlepiej idź już jak musisz za nią, 
albo przed nią. Nigdy obok! Jeszcze 
sobie coś pomyśli, albo zaczniecie 
rozmawiać, a to nie przyspieszy roz-
padu waszej relacji.

5. Nie rozmawiaj

Traktuj drugą stronę jak powie-
trze. Rozmawiać to można z kole-
gami przy piwie, albo koleżankami 
za plotach. A jak już potrzebujesz 
bardziej to zadzwoń do mamusi 
lub przyjaciółki. Tutaj tylko wymie-
niaj informacje, najlepiej w trybie 
rozkazującym np.: „Kup masło, po-
sprzątaj salon, ugotuj mi zupę, wy-
nieś śmieci”. 

6. Szydź z emocji, odwracaj kota 
ogonem, nie dowierzaj

Zdarzyło się coś przykrego? 
Zastosuj bardzo mocny trik, uda-
waj, że współczujesz, ale na końcu 
bądź złośliwy. Np.: „Oj tak bardzo 
cię boli? Szkoda, że nie bardziej”, 
„Masz dużo pracy? Biedactwo, po-
winni dać Ci więcej, by nauczyć cię 
prawdziwej pracy”. Bądź perfidny 
i wyrafinowany w szukaniu emocjo-
nalnych dołów drugiej strony. Wte-
dy taka relacja długo nie potrwa. 

7. Nie miej czasu

Absolutnie nie rozmawiaj z dru-
gą stroną o przeżyciach, o tym co 
Cię spotyka. O tym lepiej porozma-
wiać z kimś innym, na pewno nie 
z żoną, czy mężem. Nie planujcie 
wspólnych wypadów na wakacje, 
czy weekendów, po co to komu. 
Do rodziny można razem pojechać, 
po to by otwarcie powiedzieć jak to 
ciężko Ci żyć pod jednym dachem 
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z takim życiowym nieudacznikiem. 
Wakacje i wyjazdy zawsze urządzaj 
ze znajomymi, tylko z nimi możesz 
bawić się najlepiej.

8. Nie bądź wsparciem w trudnych 
chwilach

Żeby nie przyszło Ci do głowy 
wspierać drugiej strony w trudnych 
chwilach. Co tam współczucie czy 
empatia. To trzeba zachować dla 
ukochanego pupilka, bo naszczeka-
ły na niego straszne inne psy. I inni 
ludzie mają tak ciężko w życiu, 
i te zwierzęta zabijane nieludzko 
w stajniach, i małpy zmuszane do 
aborcji. Ale Twoja druga połówka 
to niech się cieszy, że Ty łaskawie 
jesteś z nią. 

9. Jak najwięcej fochów

O to, że zupa była za gorąca, 
że wrócił 10:03 a miał być o 10. Nie 
wyrzucone śmieci, brudna podłoga, 
brak zapałek w domu. Po prostu 
gderaj, marudź i strzelaj fochy kiedy 
się tylko da. Drugą połówkę trzeba 
sobie wychować! 

Stosując jak najczęściej wszyst-
kie te porady doprowadzisz w krót-
kim czasie do rozpadu Twojej rela-
cji. Jak będziesz stosować rzadziej 
to relacja też się rozpadnie, tylko 
czasu potrzeba więcej. 

Anna Warchoł
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Majowemu Dniu Skupienia 
Duszpasterstwa Trzeźwości 
i Osób Uzależnionych Diece-
zji Rzeszowskiej towarzyszyła 
krótka konferencja, którą wy-
głosił ks. Marcin Duplaga na te-
mat Maryi – Niepokalanej Mat-
ki Kościoła, patronki Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. 

Ksiądz Marcin wskazał, 
że poprzez Zwiastowanie Ma-
ryja została wpisana w plan 
zbawienia człowieka. To był 
ważny moment w historii zba-
wienia, ponieważ Zwiastowa-
nie miało miejsce w czasach 
kiedy panował patriarchat, 
podporządkowana na każdym 
kroku kobieta nie mogła w ża-
den sposób się wykazać, nie 
mogła o niczym sama decy-
dować. W tym czasie właśnie 
przychodzi od Maryi Anioł 
i stawia ją przed ważną decy-
zją – zadaje jej pytanie – czy 
zostanie matką Boga? Maryja 
w tej decyzji była wolna, mogła 
zapytać – jak to się stanie? 

Gdzie mamy szukać wolno-
ści patrząc na Maryję? Przede 

wszystkim Maryja była wolna w kon-
tekście wyboru Boga. Stał się jej całym 
życiem. Był źródłem jej decyzji. W ten 
sposób możemy się uczyć od Maryi 
zawierzenia Bogu, od najprostszych 
codziennych spraw, do tych najbar-
dziej trudnych. Maryja poprzez wolny 
wybór, by Bóg wszedł w jej życie, stała 
się patronką człowieka. Pokazała jed-
nocześnie, że wybór ten nie był łatwy. 
Tak samo jak nie są łatwe drogi życio-
we człowieka. Jednak możemy być pew-
ni, że pan Bóg nas nigdy nie opuszcza, 
mimo, że czasem nasza droga do zba-
wienia wiedzie przez cierpienie.

Anna, Członek KWC

Maryja
Patronka KWC
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14 KWIETNIA 

Obchodziliśmy 1055. rocznicę przy-
jęcia chrztu przez Polskę za sprawą 
księcia Mieszka I. To symboliczny 
początek państwa polskiego, a tak-
że kościoła katolickiego w Polsce.

MIESIĄC MAJ 
Zgodnie z życzeniem papieża Fran-
ciszka był miesiącem szczególnej 
modlitwy w postaci „różańcowe-
go maratonu” o ustanie pandemii, 
pod hasłem „Kościół modlił się nie-
ustannie do Boga” (Dz 12,5).

12 MAJA 
Bp Edward Białogłowski udzielił 
święceń diakonatu 12 klerykom rze-
szowskiego WSD w kościele para-
fialnym w Lipinkach. 

13 MAJA 
W katedrze rzeszowskiej oraz in-
nych parafiach odbyło się pierwsze 
nabożeństwo fatimskie.
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22 MAJA 
Z rąk bp Jana Wątroby sześciu dia-
konów diecezji rzeszowskiej przy-
jęło w Katedrze rzeszowskiej sakra-
ment kapłaństwa: ks. Michał Cyrnek, 
ks. Marek Drupka, ks. Jakub Przybyła, 
ks. Jerzy Przybyło, ks. Mateusz Wiel-
gosz i ks. Łukasz Ziemniak. Szczęść 
Wam Boże na drogach posługiwania.

5 CZERWCA
Poświęcenie Krzyża i placu pod bu-
dowę Centrum Profilaktyczno-Tera-
peutycznego w Sędziszowie Młp.

19 CZERWCA
40. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeź-
wości na Jasną Górę w intencji trzeź-
wości i odnowy moralnej Narodu 
Polskiego.

26 CZERWCA
Kolejny Dzień Trzeźwości i Rado-
ści w parafii św. Stanisława BM  
w Dobrzechowie.



WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
Nr konta bankowego – mBank:

43 1140 2004 0000 3702 7858 4119

KRÓTKO LITANIA

Najświętso Panienko 
Wstawze się za nami. 
Wspomóz kazde serce 
Swymi modlitwami. 

Strapionym – dej radość, 
Zmęconym – wytchnienie, 

Wątpiącym – dej siłe, 
Smutnym – zapomnienie,
Młodym– dej rozsądku,

Starym – wiary w siebie,
A syćkim do wrózki

 – pewne miejsce w Niebie
Izabella Zającówna


