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Słowo od Redakcji

Wakacje tego roku są szczególne. Bardziej niż wcześniej doceniamy 
możliwości spotkania naszych bliskich, cieszenia się słońcem, wspólnego 
przebywania RAZEM. Ten ostatni czas przeżywam jakoś bardziej wyjątko-
wo. Byłam na niesamowitym bezalkoholowym ślubie, (o którym możesz 
przeczytać na stronach tej gazety), poznałam tam niesamowitych ludzi, 
nadrabiam spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi. Bardzo wiele zawdzię-
czam tym rozmowom, wspólnej radości, pomocy, którą daje, ale też otrzy-
muję. Zastanawia mnie jedno.

Czy trzeba nam było tak trudnych okoliczności, byśmy umieli docenić, 
to co tak naprawdę się liczy? Czy musieliśmy być zamknięci, by zatęsknić 
za spotkaniami? A może nadal tego nie dostrzegasz?

Bycie RAZEM: wspólny śmiech, rozmowy, radość, a nawet czasem łzy, 
które łatwiej znieść jeśli jest się ze sobą we wspólnocie. Wszystkim nam się 
marzy normalność, tylko czy jak do niej wrócimy, to znów rzucimy się w wir 
pracy i obowiązków zapominając o naszych bliskich i przyjaciołach? Czy to 
jest normalność?

Może to jest czas by pomyśleć, z kim mogę jeszcze porozmawiać, komu 
mogę dać swój czas, komu mogę pomóc?

Może to jest czas by budować nową normalność polegającą na dbaniu 
o siebie wzajemnie, o troszczeniu się o wspólne chwile ze sobą, o częstsze 
rozmowy. I nie miej tu na myśli tylko tych co są daleko, ale też tych co są 
blisko, mieszkają z Tobą. Może to jest czas, by siąść i po prostu z nimi po-
być? To może być zwykły spacer, to mogą być wspólne zakupy, to może 
być cokolwiek RAZEM. Może niezręcznie się będziesz czuć, jeśli znacie się 
już tyle lat i już nawet nie ma o czym rozmawiać. Codziennie ta sama szara 
rzeczywistość z tym samym harmonogramem dnia. Jednak w tej rzeczywi-
stości schowane są marzenia, pragnienia, cele, ideały. Wystarczy dać sobie 
przestrzeń, czas i otwartość, by poznać siebie na nowo.

Zobacz jak wspaniałe osoby Cię otaczają, właśnie ich stworzył Ojciec 
na swoje podobieństwo. Dostrzeż w ich cechach, talentach, pięknie niesa-
mowite dzieło Stwórcy i dar jaki On zostawił Tobie.

Anna Warchoł
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Szósty w sekwencji.
Ma najwięcej twarzy: złość, zdenerwowanie, furia, oburzenie.
Wściekle zaraźliwy, trudno go poskromić.
Ślepy, tępy i irracjonalny.
Można nim kipieć, płonąć a nawet wybuchać.
Ale bywa i słuszny, uczciwy i usprawiedliwiony – choć to rzadkość.

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

6. Gniew
Biała gorączka 2021. Emocja ne-

gatywna, używana przeciwko czło-
wiekowi. Konsekwencja mylnego po-
glądu. Synonim złości i nienawiści. 
Jeśli nie uzyskam tego, czego chce 
– zaczynam odczuwać gniew. Wynik 
zniekształconego odbioru rzeczywi-
stości. Pożądanie czegoś lub kogoś 
staje się silniejsze od samego od-
czuwającego emocję. Stąd już tylko 
krok do podjęcia decyzji o czynie: 
ostrej wypowiedzi, przekleństwie, 
agresji. Gniew systematycznie pod-

sycany, niekontrolowany, rodzi złość, 
pogardę, szyderstwo. A co gorsze – 
w końcu nienawiść. Narusza granice 
innych. Pozornie ma na celu obronę 
własnych poglądów, pragnień. Jak 
każdy grzech główny, gniew może 
być nieopanowany. Wtedy człowiek 
uzależnia się od niego. Widzi świat 
i innych za zasłoną. I uruchamia to 
uczucie, wyrażając sprzeciw wo-
bec wszystkiego. Wystarczy później 
mała iskra, prowokacja, aby czło-
wiek gniewliwy skorzystał z sytuacji. 
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Gniew oślepia, niszczy zdrowy roz-
sądek, wykrzywia. Wściekłość pełna 
pretensji. Pogarda w odpowiedzi. 
W gniewie nie ma umiaru. Św. Bazyli 
powiedział: „Gniew pobudza do zwa-
dy, zwada zaś rodzi obelgę, obelga 
rękoczyny, rękoczyny rany i nierzad-
ko rany śmierć powodują”. Gniew 
jest grzechem, gdy uderza agresyw-
nie w drugiego człowieka. Jest impul-
sem niezgody. Przyczyną gniewu jest 
przywiązanie do przyjemności, do 
bogactw, do zaszczytów. Samoczyn-
ny odruch miłości własnej, egoizmu. 
Daje ujście złości. Atakuje poprzez 
wścibskość, ciekawość, obmowę, 
hejtowanie, wyśmiewanie, zawistne 
słowa. Gniew chce zagłuszyć innych: 
niepodważalnością, argumentacją, 
siłą, przekonaniem o wszechwiedzy 
i wieloma innymi technikami mani-
pulacyjnymi. Gniew to cały wachlarz 
odczuć, od wściekłości po obrażanie 
się. Jego energię ma zemsta, znie-
ważenie, oburzenie, furia, zazdrość, 
pamiętliwość, niechęć do kogoś, nie-
nawiść, pogarda, irytacja, kłótliwość, 
wrogość, sarkazm, niecierpliwość, 
frustracja, obrażanie się, spieranie, 
podżeganie, dąsanie, nieustępli-
wość. To także ostra polemika, do-
sadne słownictwo, wulgaryzmy, 
agresja bierna, słowna, fizyczna.

A wszystko zaczyna się od dys-
komfortu: nie spełniasz moich ocze-
kiwań /tych absurdalnych też/, po-
czucia niezadowolenia, wzburzenia, 

rozczarowania, aż do wściekłości. 
Długotrwały gniew prowadzi do 
nienawiści. Gniew bywa pragnie-
niem odwetu, odbiera wewnętrzny 
spokój. Gniew z całą swą mocą ude-
rza w człowieka. Nieustanna retro-
spekcja często wyimaginowanych 
krzywd. Człowiek staje się widmem 
idącym za dawnymi śladami. Życie 
w teraźniejszości jest tylko wyszuki-
waniem nowych niesprawiedliwości, 
okazji do kłótni i bójek. Gniewliwość 
staje się niszczącym generatorem, 
bo nie można jej zaspokoić. Nie ma 
znaczenia czy oburzenie jest rzeczy-
wiście słuszne, czy też nie. To groma-
dzenie niepotrzebnych cierpień.

Tragizm gniewu. W pewnym mie-
ście, zdarzył się tragiczny wypadek. 
Otóż żona kupiła sobie kapelusz 
za 200 zł. Mężowi powiedziała, że ka-
pelusz kosztował tylko 80 zł. Kiedy 
kobieta pokazywała swój nowy kape-
lusz odwiedzającej ją przyjaciółce, ta 
powiedziała głośno, że ten kapelusz 
kosztuje 200 zł! Usłyszał to modlący 
się w przyległym pokoju mąż. Obu-
rzony wpadł do pokoju żony, po-
rwał kapelusz i wrzucił go do pieca 
w kuchni. W odpowiedzi żona znisz-
czyła mężowi modlitewnik, za co 
on strasznie rozgniewany uderzył ją 
tak silnie w policzek, że małżonka 
upadła na podłogę nieżywa. W kilka 
godzin później wieść o zabójstwie 
rozniosła się po mieście. Kiedy poli-
cja przyszła po nieszczęśliwego mał-
żonka, ten uciekł na strych i tam się 
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powiesił. …sąsiedzi zajęli się z lito-
ści czterema małymi sierotami, jakie 
zmarli pozostawili...

Uczciwy gniew. Słuszny, a jakże 
– uczciwy gniew istnieje. Może być 
nawet chrześcijańską cnotą. Choć 
ciągle można napotkać chrześcijań-
skie poradniki, które gniew nazywają 
„ciemną stroną mocy”, objawem ze-
zwierzęcenia itp. Tymczasem Jezus 
gniewał się na faryzeuszy /Mk 3, 5/ 
i cokolwiek by mówić o Jego zacho-
waniu wobec kupczących w świątyni, 
było ono objawem gniewu. Niemniej 
jednak droga do sprawiedliwego 
gniewu jest szalenie trudna – trzeba 
najpierw być sprawiedliwym.

Gniew wg św. Jana. Impuls duszy. 
Chęć pomszczenia zniewag, które 
nam zadano. Przywiązanie do przy-
jemności, do bogactw, do zaszczy-
tów. Grzeszy gniewem ten, kto cze-
goś, co mu jest nieprzyjemne, nie 

znosi z cierpliwością. Kto złości się 
na tych, którzy nie robią tego, czego 
on chce, kto szuka zemsty. Gniew ro-
dzi nienawiść i wzgardę wobec bliź-
niego, powoduje kłótnie, wypowiada 
słowa ubliżające, przekleństwa, do-
prowadza do wybuchów złości i ata-
ków furii, które szkodzą duszy i cia-
łu. Pod wpływem gniewu oczernia się 
i obgaduje innych. Owocem gniewu 
są zabójstwa i wszelkie krzywdy, ja-
kie się wyrządza bliźniemu mszcząc 
się na nim. Gniew szkodzi bardzo 
tym, którzy się mu oddają. Odbie-
ra rozum i zaciemnia zdrowy osąd, 
doprowadza do utraty pokoju serca 
i wszystkich dobrych uczuć. Sprawia, 
że są oni podobni do demonów, któ-
re zawsze szaleją z wściekłości i stale 
przeklinają święte imię Boga. Gniew 
powoduje ciężkie nieporządki we 
wspólnocie ludzkiej, niszczy miłość 
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braterską, rodzinną, unie-
możliwiając życie wspólne.

Gniewoholizm. Uzależ-
nienie od złości objawia się 
tym, że mamy wrażenie, 
iż wszystko jest problemem 
i myślimy o tym bez przerwy. 
Mówimy i zachowujemy się 
tak, że później tego żałuje-
my. Ignorujemy otoczenie, 
które zauważa, że posunęli-
śmy się w swojej złości za da-
leko. Nie korygujemy swoich 
zachowań. Przyczyną uza-
leżnienia od gniewu może 
być środowisko, w którym 
dorastaliśmy i w którym taki, 
tzw. model zachowań wystę-
pował. Rodziny z problemem 
patologicznej złości mają ta-
kie destruktywne nawyki jak: 
uważanie, że wysoki poziom 
złości jest czymś normalnym, 
słuchanie siebie tylko wów-
czas, jeśli któryś z domow-
ników zacznie się gniewać 
czy też rozwiązywanie pro-
blemów za pomocą gniewu. 
Rada? Najważniejsze jest to, 
aby złość zauważyć. I aby od-
powiedzieć sobie na pytanie, 
dlaczego odczuwamy gniew, 
co wywołuje go i potęguje 
oraz dlaczego ta sytuacja tak 
silnie na nas wpływa. Czyli, 
krótko mówiąc, należy zrozu-
mieć samego siebie. Zrobić 

kilka głębszych oddechów i dać sobie czas. 
Jeśli gniew wpływa destrukcyjnie na życie, 
konieczne zostaje odwiedzenie specjali-
stycznego ośrodka uzależnień, który reali-
zując program dla osób uzależnionych od 
złości i pomoże dojść z powrotem do formy.

Jak reagować na gniewoholika? Z osobą 
uzależnioną od gniewu jest tak, że nigdy nie 
wiadomo, co się zaraz wydarzy. Dlatego na-
leży z góry wyznaczyć granice, których nie 
należy przekraczać. Pamiętajmy też, że nega-
tywne emocje są zaraźliwe. Dobrze jest więc 
zachować spokój i nie wdawać się w dysku-
sje, które obrócą się przeciwko nam. Dobrze 
jest także przy okazji zainwestować w swój 
rozwój osobisty i nauczyć się asertywnej ko-
munikacji, która polega na stanowczym wy-
rażeniu własnego zdania przy zachowaniu 
tej samej dynamiki wypowiedzi. Istotą jest 
opanowanie energii powstającej pod wpły-
wem rozmowy. Jest to bardzo trudna sztuka, 
ponieważ wiele osób daje się sprowokować 
i traci cierpliwość, a negatywne emocje potę-
gują tylko kłótnie i nieporozumienia.

Gniew Boży. Jak się go ustrzec? Odpo-
wiedź jest jedna. Poskramiając swój własny 
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gniew. To nie jest łatwe – prawda. 
Ale to jedyna droga. Jeśli chcesz się 
uchronić od gniewu Bożego, musisz 
chronić innych od twego własnego 
gniewu. Pamiętaj, jeśli Bóg pokazuje 
ci zło, to nie po to, byś na nie odpo-
wiadał złem, lecz po to, byś dostrzegł 
zło ukryte w tobie i byś się nawrócił. 
Na gniew nie odpowiadaj gniewem, 
lecz wybaczeniem. Ale przecież każ-
dy ma swoje nerwy – powiesz… To 
pewnie i prawda. Płomień Pański 
jest w każdym człowieku, jest on 
konieczny do życia, ale lepiej mieć 
nad nim kontrolę, by nie wybuchł, 
bo może narobić dużo szkody i mnó-
stwo jest potem naprawiania. Jednak 
ciągłe naprawianie to nie jest najlep-
szy sposób. Lepiej nauczyć się doglą-
dać Płomienia Pańskiego tak, by nie 
eksplodował.

Antidotum na gniew: 
CIERPLIWOŚĆ

Wschód słońca. Gniew zwal-
czymy, gdy nie będziemy działać 
w czasie wzburzenia. Starajmy się 
na wszystko znaleźć najlepszy czas. 
Ciągle uczmy się opanowania i cier-
pliwości. Jak to osiągnąć? Recepta 
jest prosta, ale wymaga wysiłku. 
Wszystko zaczyna się od przebacze-
nia. To ono jest podstawą. Przeba-
czajmy, nie czekając, aż ktoś to zro-
bi. Pamiętajmy – rada od św. Pawła: 
„Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech 
nad waszym gniewem nie zachodzi 
słońce!” /Ef 4, 26/. Jeżeli jest to dla 

nas trudne – pomódlmy się za tych, 
którzy nas denerwują, krzywdzą. On 
pomoże nam znaleźć przebaczenie, 
a tego co czyni zło pociągnie do 
dobra. W osiągnięciu cierpliwości 
pomoże miłości i łaskawości. Taka 
postawa da nam szczęście. Cierpli-
wość to czas dla dobra. „Uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokor-
ny sercem” /Mt 11, 29/. Dobrym le-
karstwem na gniew jest hamować 
już jego pierwsze porywy i oddalać 
powody, które go wzbudzają: nie 
słuchać plotek, unikać towarzystwa 
osób gniewliwych i mieć silne prze-
konanie, że nasze własne defekty są 
bardzo przykre dla innych. Tak, to 
wymaga mądrości, ale jak mówił św. 
Augustyn, właśnie „Cierpliwość jest 
towarzyszem mądrości”.

Jedną z piękniejszych modlitw 
alkoholika, ale i nie-alkoholika jest 
ta, która uczy tolerancji i niezwykłej 
cierpliwości do odróżniania tego, co 
mogę zmieniać, a czego nie mogę 
zmieniać. Krótko mówiąc: nie mogę 
zmienić ludzi, nie mogę zmienić 
miejsc, nie mogę zmienić różnych de-
cyzji, ale poprzez cierpliwość, mogę 
zmienić swoje nastawienie i siebie. 
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym 
godził się z tym, czego nie mogę 
zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, 
co mogę zmienić i mądrości, żebym 
odróżniał jedno od drugiego”.

Ps. Bądźmy cierpliwi. Bóg wie, co robi.
Małgorzata
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Przed nami kolejny 
sierpień, miesiąc, który 
od 1984 roku, kiedy to 
Konferencja Episkopatu 
Polski ogłosiła go Miesią-
cem Trzeźwości Narodu, 
w ten sposób jest ob-
chodzony. Sierpień – po-
nieważ w naszej historii 
najnowszej to czas do-
niosłych wydarzeń: Jak Bi-
twa Warszawska 1920 r., 
która uchroniła Europę 
przed rewolucją bolsze-
wicką, akcja „Burza” i Po-
wstanie Warszawskie. 
Wreszcie strajki i powsta-
nie NSZZ „Solidarność” 
w 1980 r. Nade wszystko 
jest to czas poświęco-
ny Matce Bożej. W kra-
jobrazie naszego kraju 
pojawiają się liczne gru-
py pątników najczęściej 
zmierzających na Jasną 
Górę, ale także do innych 
miejsc kultu maryjne-
go. Ówczesny apel KEP, 
aby w tym miesiącu zre-
zygnować nie tylko ze 
spożywania alkoholu, ale 
także z zakupu i często-
wania innych, nawiązuje 
do Jasnogórskich Ślubów 

Narodu z 1956 r., w których to padło przyrze-
czenie walki z między innymi: lenistwem, mar-
notrawstwem i pijaństwem.

Przez 37 lat od tamtego czasu zmieniło się 
w naszym kraju bardzo wiele, niezmienne jed-
nak pozostaje wysokie spożycie alkoholu per 
capita, tak więc apel Kościoła nadal pozostaje 
niezmienny w swej aktualności.

Miesiące wakacyjne dla większości z nas są 
czasem chociaż chwilowego odpoczynku od 
pracy, nauki, codziennych zajęć. Często wtedy 
właśnie pozwalamy sobie na poluzowanie pew-
nych zasad, którymi generalnie staramy się kie-
rować w codziennym życiu. Używki jak alkohol, 
narkotyki, czy też inne substancje zmieniające 
świadomość ułatwiają nawiązywanie kontak-
tów. Wywołują stan, w którym ogólnie mówiąc 
łatwiej się „wyluzować”, odprężyć, na chwilę 
chociaż przenieść się w inny świat, bardziej 
kolorowy bez wszystkich problemów i trudno-
ści, z którymi trzeba mierzyć się codziennie, 
zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Często spo-
tykamy się z rodziną, znajomymi na przyjęciach 

Sierpień MieSiąceM AbStynencji
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na świeżym powietrzu. Na tak zwa-
nym grillu podstawą dobrej zabawy 
jest alkohol, oczywiście odpowied-
nio schłodzony. Gdy jest to impreza 
rodzinna, dzieci bawią się w ogro-
dzie, obserwują dorosłych i chcą ich 
naśladować, jeśli alkohol pojawia się 
zawsze przy okazji spotkania z in-
nym, dzieci wyrastają w przekona-
niu, że to tak powinno być. Mijają 
lata, dziecko dorasta i pewnego razu 
dostaje zaproszenie na imprezę uro-
dzinową kolegi, czy też koleżanki, 
tam okazuje się, że dorosłych nie 
ma, a wszyscy piją alkohol i on je-
den choć wewnętrznie czuje, że nie 
powinien to jednak ulega pod presją 
grupy, a argument, który ma w gło-
wie „może i nie powinienem, ale to 
w sumie chyba nic złego?”. Na przy-
jęciach w domu zawsze tak było. 
W procesie wychowania bardzo 
ważne jest jaki przykład widzą nasze 
dzieci, jeśli w domu na co dzień, czy 
też przy okazji spotkań rodzinnych 
pojawia się alkohol, pewnym jest, 
że dziecko, czy też młody człowiek 
wcześniej po niego sięgnie. Dlatego 
też warto wykorzystać czas, który 
Bóg nam daje na propagowanie idei 
abstynenckiej. Tak pisze o tym bp 
Tadeusz Bronakowski we wstępie do 
vademecum Apostolstwa Trzeźwości 
na 2021 rok:

„Musimy postawić sobie pytanie, 
czy żyjemy z czystym sumieniem? I nie 
chodzi tylko o to, czy sami zachowuje-
my w swoim życiu trzeźwość i stara-

my się żyć według Bożych przykazań. 
Chodzi także o to, czy naprawdę trosz-
czymy się o trzeźwość naszych dzieci 
i naszej młodzieży, naszych bliskich 
i znajomych, o trzeźwość osób, z któ-
rymi uczymy się i pracujemy, czy trosz-
czymy się o trzeźwość całego naszego 
narodu. Bardzo ważnym przejawem ta-
kiej troski jest dobrowolna abstynencja 
od alkoholu, podejmowana po to, aby 
chronić siebie, dawać dobre świadectwo 
innym, jak również, by wynagradzać 
Bogu wszelkie grzechy popełniane z po-
wodu pijaństwa”.

Na koniec osobista refleksja 
na podstawie sytuacji zaobserwowa-
nej ponad dwa lata temu. Pewnego 
dnia idąc po zakupy do osiedlowego 
sklepu spożywczego zostałem zapy-
tany przez grupę nastolatków czy 
nie kupię im piwa, odpowiedziałem 
krótko, że nie i wszedłem do sklepu. 
Gdy wyszedłem zobaczyłem jak ten 
sam chłopak pyta kolejne osoby, czy 
nie kupią im alkoholu, stałem przy-
glądając się tej sytuacji. Po kilku mi-
nutach młody mężczyzna zgodził się, 
w tym czasie podszedł z pobliskiego 
przystanku człowiek uzależniony od 
alkoholu i powiedział do mężczyzny 
„Czy chcesz wziąć na swoje sumie-
nie to, że tym alkoholem kupisz im 
przepustkę do piekła?”. Te słowa 
zrobiły tak mocne wrażenie, iż gru-
pa nastolatków w ciszy odeszła.

Michał Piotrowski



10

ks. Franciszek Blachnicki

7. Abstynencja ma również ogromną 
wartość praktyczną w walce z alko-
holizmem jako środek niezbędny 
do ratowania alkoholików i środek 
skutecznie godzący w przyczyny al-
koholizmu.

Jest dzisiaj pewnikiem naukowym, 
nie podlegającym dyskusji że alko-
holik może być wyratowany z nałogu 
jedynie pod tym warunkiem, że sta-
nie się całkowitym abstynentem od 
alkoholu do końca życia. Aby jednak 
alkoholik, z reguły człowiek o słabej 
woli, mógł wytrwać w postanowie-
niu abstynencji, musi znaleźć moral-
ne oparcie w dobrowolnych absty-
nentach o silnej woli, cieszących się 
poważaniem innych, musi znaleźć 
się w środowisku abstynenckim lub 
przynajmniej w środowisku, gdzie 
obecność jednego lub kilku absty-
nentów złamała powszechny towa-
rzyski przymus picia. Stąd postulat 
dobrowolnej abstynencji podjętej 
z myślą o ratowaniu bliźnich, będą-
cych ofiarami nałogu, a więc z mo-
tywu miłości bliźniego. Abstynencja 
z tego punktu widzenia ukazuje się 
nam jako niezbędny składnik akcji 
ratunkowej na rzecz alkoholików 
oraz jako czyn chrześcijańskiej miło-
ści bliźniego.

8. Abstynencja nabiera również wiel-
kiego znaczenia z punktu widzenia 
profilaktyki przeciwalkoholowej, 
w odniesieniu zwłaszcza do dzie-
ci i młodzieży. Utrzymanie dzieci 
i młodzieży w całkowitej abstynencji 
przez okres jak najdłuższy – przynaj-
mniej do 18 roku życia – to postu-
lat wychowawczy, którego wartości 
i potrzeby nikt rozumny dziś nie 
neguje. Zrealizowanie tego postu-
latu będzie jednak praktycznie nie-

Abstynenckie „Credo” 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – cz.3
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możliwe, jeżeli młodzież nie będzie 
na każdym kroku stykała się z przy-
kładem abstynencji wychowawców 
i innych przedstawicieli starszego 
pokolenia, zwłaszcza tych, którzy 
dla niej są wzorem i autorytetem. 
Jeżeli picie alkoholu w oczach mło-
dzieży będzie uchodziło za rzecz 
dozwoloną „tylko dla dorosłych”, to 
będzie ono właśnie dlatego rzeczą 
atrakcyjną i pociągającą.

9. Abstynencja godzi skutecznie 
w przyczyny alkoholizmu a zwłasz-
cza w zwyczaje alkoholowe, które 
powszechnie panują w życiu towa-
rzyskim i w łączący się z nimi to-
warzyski przymus picia. Zwyczaje 

alkoholowe – to główna ostoja al-
koholizmu. Dopóki one panują nie 
może być mowy o ratowaniu alkoho-
lików i o ustrzeżeniu od popadnię-
cia w nałóg narastających pokoleń. 
Reforma zwyczajów towarzyskich, 
złamanie towarzyskiego terroru al-
koholowego, to conditio sine qua 
non powodzenia wszelkiej akcji 
przeciwalkoholowej. Tego zaś nie da 
się osiągnąć bez abstynencji i dlate-
go abstynencja staje się koniecznym 
środkiem w walce z nowoczesnym 
alkoholizmem. Dlatego Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka tak zdecydo-
wanie stoi na gruncie propagowania 
abstynencji, przyjmując zasadniczą 
tezę sformułowaną przez ks. Jana 
Kapicę: Nowoczesny alkoholizm 
nie da się pokonać beż abstynencji. 
Z tego punktu widzenia należy tak-
że rozpatrzyć problem tzw. niewin-
nych, symbolicznych toastów, aby 
zrozumieć, że kieliszek wina może 
obojętny pod względem etycznym 
i zdrowotnym, nie jest jednak obo-
jętnym dla taktyki ruchu przeciwal-
koholowego, albowiem oznacza on 
podtrzymanie i umocnienie zwycza-
ju alkoholowego, który wprawdzie 
nie zawsze hic et nunc, ale w istocie 
swej jest najpoważniejszym źródłem 
alkoholizmu.

Ks. Franciszek Blachnicki
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Dzień, który zapisany został 
na kartach historii Duszpasterstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
– 5 czerwca 2021 r. – uroczyste po-
święcenie Krzyża i placu pod budowę 
Centrum Profilaktyczno-Terapeutycz-
nego w Sędziszowie Małopolskim.

Zebraliśmy się w to sobotnie po-
południe by w wyjątkowo urokliwym 
miejscu uczestniczyć w tym szcze-
gólnym wydarzeniu.

W uroczystości wzięli udział m.in. 
przedstawiciele duchowieństwa, sio-

stry zakonne ze zgromadzenia sióstr 
Prezentek, samorządowcy z miasta 
i powiatu ropczycko-sędziszowskie-
go, członkowie Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, Rzeszowskie Wieczo-
ry Uwielbienia, wykonawca krzyża, 
rzeźbiarz, pan Marek Twardy oraz 
członkowie i sympatycy Diecezjal-
nego Duszpasterstwa Trzeźwości. 
Ponadto swoją delegację wystawił 
Zakon Rycerzy Kolumba a także 
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego. Nie zabrakło również 

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, 
na próżno się trudzą ci, 

którzy go wznoszą.
(PS 127)
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mieszkańców i osób, którzy pragną 
by dzieło to powstało i służyło innym.

Na wstępie, po powitaniu wszyst-
kich zebranych gości, państwo Stani-
sław i Krystyna Drzał podziękowali 
ks. biskupowi za obecność i wyrazili 
wdzięczność za przyjęcie patronatu 
nad tym przedsięwzięciem. Następ-
nie biskup odmówił modlitwę i po-
święcił krzyż oraz plac pod budowę.

Po nim ks. Grzegorz Kot – Diece-
zjalny Duszpasterz Trzeźwości i pre-
zes Fundacji „Pomagam bo kocham” 
im. ks. Władysława Findysza przed-
stawił pokrótce ideę funkcjonowa-
nia ośrodka.

Powiedział, że to miejsce ma być 
taką gospodą ewangeliczną, gdzie 
będzie można przyprowadzić oso-
by uzależnione, które pogubiły się 
w swojej tożsamości i świadomo-

ści, w relacji z bliskimi. To będzie 
miejsce gdzie osoby te będą mogły 
spotkać bratnie dusze i otrzymać po-
moc przede wszystkim Pana Boga, 
bo uzależnienie jest chorobą duszy, 
nie tylko psychoterapię lecz rów-
nież to co Bóg daje w swojej łasce. 
Na krzyżu widnieje napis Ad majorem 
de gloria, oby to miejsce i ten dom był 
zawsze na chwałę Pana Boga i my po-
sługujący w tym miejscu abyśmy to 
robili zawsze na chwałę Pana Boga. 
Główny charakter tego miejsca to rys 
wspólnotowy, rys Kościoła Świętego 
by był wpajany w nasze serca z wyj-
ściem do człowieka. Byśmy nie sta-
wiali barier w pokonywaniu siebie, 
aby ta łatka, ten płaszcz Bartymeusza 
pod Jerychem został zdjęty i żeby 
stąd wychodzili zdrowi ludzie.



Ksiądz Grzegorz zapytany kiedy 
rozpocznie się budowa odpowie-
dział: „ Ja nie wiem, ale Pan Bóg wie, 
wszystko idzie, a to co On zamierzył, 
daj Boże, żebyśmy wspólnie odczyty-
wali, dlatego pozwólcie, że imiennie 
nie chcę dziękować, bo czuje, że je-
steśmy tu wszyscy wspólnotą, wszy-
scy jesteśmy odpowiedzialni za to 
miejsce i do tego Was zapraszam 
abyśmy odczytywali to co w sercu 
daje Pan Bóg w Duchu Świętym dla 
pomocy innym.”

Następnie biskup Jan przypo-
mniał, kiedy prawie 8 lat temu przy-
był do Rzeszowa i poznał księdza 
Macieja Figurę, obecnego probosz-
cza Parafii w Dobrzechowie, a który 
wówczas w ramach Diecezji Rze-
szowskiej troszczył się o Duszpa-

sterstwo Trzeźwości, prowadząc nie 
sam lecz z innymi ludźmi m.in. wraz 
ze Panem Stanisławem Drzałem spo-
tkania, rekolekcje i dni skupienia. Ks. 
Maciej pomimo, iż nie pełni już po-
sługi Duszpasterza Trzeźwości cały 
czas nosi w swoim sercu troskę o lu-
dzi uzależnionych i służy swoją radą 
i doświadczeniem.

To jest jakiś początek, pisze się hi-
storia tej ziemi, sędziszowskiej zie-
mi, Diecezji naszej to ksiądz Maciej 
zrobił pierwszy krok, a ksiądz Grze-
gorz podjął się realizacji tego dzie-
ła, dzieła które będzie realizowane 
w trosce o człowieka. Prosiliśmy, aby 
Pan uświęcił i pobłogosławił to miej-
sce, bo tylko tak chcemy zaczynać 
dzieła, które mają służyć człowie-
kowi, ale także AMDG na większą 
chwałę Bogu. Ksiądz biskup Jan wy-
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raził również wsparcie dla wszyst-
kich, którzy przyznały się do swojej 
choroby i podjęły walkę z nałogiem, 
które trwają w trzeźwości i każdego 
dnia podejmują walkę by wytrwać.
Ordynariusz Diecezji, powiedział:

„Tak się pięknie składa, że powsta-
wanie tego Centrum Profilaktyczno-
-Terapeutycznego wiąże się z dwoma 
niezwykłymi postaciami, w tym roku 
szczególnie o nich głośno mówimy. Naj-
pierw myślę, o słudze Bożym księdzu 
Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąc-
lecia, który pisząc Śluby Jasnogórskie 
w programie odnowy narodu widział 
bardzo ważne miejsce walki z wadami 
narodowymi, a wśród tych wad wymie-
nia nietrzeźwość. Wtedy jeszcze nawet 
nie myślał o innych uzależnieniach, któ-
re w ciągu następnych dziesięcioleci się 
pojawiły i są niemniej groźne niż uza-

leżnienie od alkoholu, które są taką cho-
robą cywilizacyjną już teraz XXI wieku. 
Ksiądz Prymas wiedział, że trzeba nie-
ustannie podejmować walkę ze wszyst-
kimi wadami, ale doskonale znał skutki 
nadużywania alkoholu, choroby alkoho-
lowej, wiedział jak cierpią rodziny i spo-
łeczeństwo. Za kilka miesięcy będziemy 
przeżywać dzień Jego beatyfikacji.(…)

Drugą postać przywołuje ten piękny 
proporzec Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka przypominając osobę Sługi Bo-
żego księdza Franciszka Blachnickiego 
twórcy Krucjaty, człowieka, który swo-
ją służbę ludziom młodym, ale i Polsce 
całej rozpoczynał właśnie od zakładana 
wspólnot trzeźwościowych, od KWC. 
Przejął te ideę Ruch Światło-Życie, ruch 
oazowy i w ramach tego ruchu krucja-
ta działa, także przez modlitwę, różne 
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inicjatywy wspiera, tych którzy walczą 
z różnymi uzależnieniami.

Bardzo się cieszę, że zjednoczyły się 
wokół tego dzieła pomocy ludziom uza-
leżnionym i pragnącym wyjść z tego 
uzależnienia różne instytucje i przedsta-
wiciele różnych ruchów, którzy tu dziś 
przybyli”.

Już dzisiaj zawierzamy to dzie-
ło i składamy w najbezpieczniejszym 
miejscu jakie człowiek wierzący może 
znaleźć, to jest Serce Boże, w miesiącu 
czerwcu poświęconym sercu Pana Jezu-
sa, na tydzień przed uroczystością serca 
Pana Jezusa i uroczystym odnowieniem 
aktu poświęcenia Polski Sercu Pana Jezu-
sa. My również w takim skromnym wy-
miarze w tym uroczym miejscu wyśpie-
waliśmy Chwałę Bożemu Sercu i właśnie 
z tą myślą modliliśmy się, aby Pan przy-

jął ten dar konkretnych osób, wspólnot, 
którym na sercu leży dobro człowieka, 
jego zbawienie, jego zdrowie ciała i du-
cha. Zaczynamy to dzieło pokładając 
ufność w Bogu. To On zbuduje to dzieło 
przy pomocy ludzi, którzy obdarzeni są 
różnymi talentami i zdolnościami”.

Na koniec ksiądz Maciej, w związ-
ku z pierwszą sobotą miesiąca, po-
lecił powierzyć wszystkie te spra-
wy Matce Bożej, która wyprasza 
nam potrzebne łaski i prowadzi do 
Chrystusa. Odmówiliśmy wspól-
nie Pod Twoją Obronę, a Wieczory 
Uwielbienia zaintonowały pieśń do 
Serca Pana Jezusa.

To był wyjątkowy czas i wydarze-
nie, które zapisze się w naszej pa-
mięci. Polecamy to dzieło również 
i Waszej Modlitwie. 

Anna, członek KWC



Katarzyny Nosowskiej, jednej 
z najbardziej znanych i od wielu lat 
utrzymujących się na polskiej scenie 
muzycznej wokalistek nie trzeba 
szczegółowo przedstawiać.

O ile jej ścieżkę kariery z zespo-
łem Hey czy solową przynajmniej 
każdy skojarzy, o tyle mało kto ma 
świadomość jej ścieżki życia osobi-
stego, przepełnionego kryzysami 
w relacji z mężem i walki u jego boku 
ze współuzależnieniem, o którym 
zaczęła mówić otwarcie, jako wyraz 
świadectwa dla innych osób uwikła-
nych w trudne relacje życiowe.

W przejmującym i dogłębnym 
wywiadzie z Markiem Sekielskim 
(dostępnym na kanale YouTube) opi-
suje swoje doświadczenia związane 
z alkoholizmem męża (ówczesnego 
partnera życiowego), współuzależ-
nieniem i tym, jak ciąg pewnych 
zdarzeń życiowych sprawił, że stała 
się „nową osobą”.

Katarzyna Nosowska opowiada 
o zagubieniu siebie w kontakcie 
z uzależnionym. Początkowo nie 
była nawet świadoma, że jest oso-
bą współuzależnioną ponieważ nie 
dostrzegła granicy kiedy mąż, także 

„Współuzależniony stoi z parasolem ochronnym nad uzależnionym”

Katarzyna NOSOWSKA
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muzyk i członek zespołu Hey, stał 
się uzależniony od alkoholu – a ży-
cie w show biznesie, koncertowa-
nie, związane z tym duże przeży-
cia na scenie, a także prowadzenie 
„otwartego domu” pełnego gości, 
sprzyjało częstym spotkaniom, gdzie 
trzeba było odreagować emocje. Ar-
tystka opisuje, że z czasem zaczęła 
stawać się „mniej sobą”, łatała defi-
cyty emocjonalne będąc opiekuńczą 
nad mężem, angażując się w wsze-
laką pomoc innym, będąc tzw. „do-
brym człowiekiem” – nie widząc 
kiedy zatraciła w tym wszystkim 
siebie, pomagając na siłę i „stojąc 
z parasolem nad uzależnionym”. 
Pojawiało się kolejne przekracza-

nie granic ze strony uzależnionego, 
a współuzależniona doświadczała 
kolejnego wstydu, nieustannie go 
kontrolowała. Mówi z perspekty-
wy czasu jak kobiety w takiej sy-
tuacji stają się matkami dla swoich 
partnerów, mężów, nieustannie ich 
pilnując, łagodząc napięcia, przy-
wołując do porządku, organizując 
życie w domu, zachowując pozory 
normalności i prawidłowego funk-
cjonowania, kłamiąc, ukrywając 
problem, twierdząc, że przecież nie 
jest tak źle, i mimo to, żyją w nie-
ustannym napięciu, mając poczucie, 
że tak naprawdę ich tam nie ma, po-
nieważ rządzi ten jedyny problem 
– alkohol – a z drugiej strony nie-
ustannie karcą uzależnionego, że to 
był „ostatni raz”, twierdzą, że „dalej 



tak nie potrafią funkcjonować, chcą 
odejść”, oczywiście nie spełniając 
tych obietnic. Zawsze pojawiały 
się kolejne przeprosiny, motywa-
cja, przymus czy wiara, że coś się 
w końcu zmieni.

Minęło wiele lat wspólnego życia 
Katarzyny Nosowskiej i Pawła Kraw-
czyka w nieformalnym związku, nim 
realnie zrozumiała, że nie potrafi 
tak dalej żyć, nie chce być w takiej 
relacji i nadszedł czas, żeby zawal-
czyć o siebie. W tym czasie miało 
miejsce kilka istotnych okoliczności, 
które poprowadziły ją drogą do „no-
wego życia”. Sama mówi, że przede 
wszystkim pomogli jej ludzie, któ-
rych spotkała na swojej drodze 
i „coś co jest większe i mądrzejsze, 
jakaś siła”. Na początku postano-
wiła zwyczajnie odejść, odłączyć 
i uniezależnić się od uzależnio-
nego, który mocno oddziaływuje 
na życie osoby współuzależnionej. 
Czuła przerażenie i smutek, czuła 
się opuszczona i w stanie jak to opi-
suje „paradepresyjnym”, zawiesiła 
pracę w zespole, miała na głowie 
obciążenia finansowe – a do tego 
ogromny bagaż trudnych doświad-
czeń, z którymi nie umiała sobie 
jeszcze poradzić. W tym czasie „los 
chciał”, że o pomoc zwróciła się do 
niej koleżanka w takiej samej sytu-
acji życiowej. Następnie odezwał 
się po wielu latach znajomy ksiądz 
dominikanin ze zwyczajnym zapy-
taniem czy wszystko u niej dobrze, 

co skwitowała zdaniem, że „jest naj-
gorzej”. Spotkali się, porozmawiali, 
dominikanin jako osoba doświad-
czona opowiedział jej o mechani-
zmach uzależnienia i poradził, żeby 
udała się do psychologa. Polecił Ewę 
Woydyłło-Osiatyńską, z którą naj-
zwyczajniej w świecie porozmawia-
ła o swoim problemie. Po spotkaniu 
z psychologiem zrozumiała, że nie 
powinna brać odpowiedzialności 
za chorobę męża, on sam musi prze-
pracować mechanizm uzależnienia, 
wspomina, że usłyszała wtedy sło-
wa, że: „choroba partnera nie jest 
moją winą ani odpowiedzialnością 
i że tylko on sam może coś zrobić 
ze swoim życiem. (…)”, „łączy nas 
wiele i kocham go, ale jeśli stwier-
dzi, że wybiera stary schemat, to ja 
mówię „żegnam”. Ostatecznie i nie-
odwołalnie. Daje się jedną szansę, 
nie więcej”…

Prawdopodobnie Katarzyna No-
sowska nie jest postacią, która swo-
ją drogę odnowy wiąże z relacją 
z Panem Bogiem, jednak wskazuje 
jak bardzo potrzebna jest odwaga 
i udanie się do specjalisty, psycho-
loga, rozmowa z osobą duchowną 
czy kimś bliskim, rozumiejącym 
problem, kto poprowadzi i pomoże 
zrozumieć wyniszczający mecha-
nizm uzależnienia.

Anna, Członek KWC
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TERMINY REKOLEKCJI W DOMU 
REKOLEKCYJNYM „KANA” na rok 2021/2022:

• 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;
• 14-16.01.2022 – trzeźwościowe;
• 11-13.02.2022 – dla współuzależnionych;
• 11-13.03.2022 – dla uzależnionych;
• 8-10.04.2022 – trzeźwościowe;
• 13-15.05.2022 – Apostolstwo 
• 10-12.06.2022 – dla uzależnionych;
• 26-28.08.2022 – dla Diakonii KWC.

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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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, świadectwo/konferencja, Agapa;

• 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 – czwarta sobota miesiąca Kościół  
pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 1030

• Dyżur Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz 
stanicy KWC – od poniedziałku do piątku w godzinach 1600-1900 
tel. 798 538 488 – wznawiamy dyżur po wakacjach tj. od 1.09.2021 r

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Data Przedsięwzięcie Miejsce

24.07.2021 Dzień Radości i Trzeźwości Dobrzechów

25.09.2021 Dzień Radości i Trzeźwości Dobrzechów

1.05.2022
Bieg trzeźwości  

im ks. Franciszka Blachnickiego;
34 Pielgrzymka KWC

Niechobrz

25-26.06.2022 Pielgrzymka”Ku trzeźwości narodu”. Jasna Góra

2.07.2022 Dzień Radości i Trzeźwości Dobrzechów



Judith Grisel w swojej sztandaro-
wej książce dzieli się własną historią 
uzależnienia od narkotyków i alko-
holu, opowiada jak młodzieńcze do-
świadczenia zmotywowały ją do roz-
poczęcia pracy naukowej w zakresie 
neuronauki – zmian zachodzących 
z mózgu i zachowaniu organizmu 
i człowieka na skutek długotrwałego 
uzależnienia właśnie m.in. od tych 
substancji. Sama tak pisze o począt-
ku walki w nałogami: „Uświadomiłam 
sobie wreszcie, że istnieje coś takiego 
jak medyczny model uzależnienia i zro-
zumiałam, że moja choroba to problem 
biologiczny, który da się rozwiązać. Po-
stanowiłam wyleczyć się z uzależnienia 
i dzięki temu pozbyć się kłopotów, w ja-
kie wpadłam przez alkohol i narkotyki”. 
W ten sposób stała się badaczem 
neurobiologicznych podstaw uza-
leżnień.

W jednym z rozdziałów autor-
ka bardzo wnikliwie tłumaczy jakie 
zmiany chemiczne następują w orga-
nizmie wraz z przyjęciem alkoholu, 
jak wpływają one na zmianę świado-
mości, funkcje poznawcze, spowol-
nienie ruchów, problemy z mową, 
u innych mogą wspomagać uczucie 

Jak walczyć z epidemią uzależnień?
Judith GRISEL

„Nigdy dość. Mózg a uzależnienia”
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zagubienia, lęk i smutek. Omawia 
także poszczególne fazy przyswaja-
nia przez organizm alkoholu, jakie 
są skutki przedawkowania, a także 
jakie procesy zachodzą w czasie wy-
chodzenia z nałogu. Co więcej Judith 
Grisel wskazuje, że stan upojenia al-
koholowego nadal stanowi nie do 
końca odkryty obszar i nie są znane 
wszystkie mechanizmy powodujące 
ten stan: „W porównaniu z praktycz-
nie wszystkimi innymi substancjami 
uzależniającymi, które z zasady wcho-
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dzą w interakcję w bardzo specyficzny 
sposób z pojedynczym substratem neu-
ronalnym, alkohol działa tak bezładnie, 
że trudno określić, jak każdy z jego 
chemicznych pocałunków przyczynia się 
do doświadczanych przez nas odurzają-
cych efektów”.

Judith Grisel w książce z zaled-
wie 2019 roku mówi o „epidemii 
uzależnień”. Wskazuje jak ogromną 
skalę osiąga promowanie używek, 
jak barwnie i chwytliwie kreuje się 
nowy styl bycia oparty na różnych 
rodzajach alkoholu, przeróżnych 
jego wariantach, dostosowanych do 
upodobań niemal każdego. Zwra-
ca uwagę jak chętnie już najmłodsi 
sięgają po substancje psychoaktyw-
ne, w tym poszczególne narkotyki, 
które są co do zasady działają kie-

runkowo, wywołując przyjemności 
w organizmie. Wskazuje, jak wrasta 
świadomość młodzieży na temat 
skutków działania konkretnych sub-
stancji, po które chętnie sięgają.

Książka pomaga zrozumieć 
na czym polega uzależnienie, nawet 
od najprostszych substancji jak ko-
feina i papierosy. Autorka na jej kar-
tach bardzo dogłębnie i naukowo, 
lecz przystępnym językiem, tłuma-
czy zawiłości ludzkiego organizmu, 
szczególnie mózgu, poddawane-
go działaniu rozmaitym środkom. 
Wszystkie te rozważania wyrastają 
z historii zwykłego człowieka uwi-
kłanego niegdyś w nałogi, który 
w pewnym momencie życia posta-
nowił zawalczyć o swoje życie.

Anna, Członek KWC
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Mam na imię Izabela i od roku 
prowadzę na Facebooku modlitewną 
grupę wsparcia dla osób uzależnio-
nych od alkoholu, wszelkich innych 
używek i złych przyzwyczajeń oraz 
ich współuzależnionych bliskich.

Należą do niej katolicy z całej 
Polski, a także z zagranicy, a dołą-
czyć może każdy kto chce przez 
modlitwę i praktyki pokutne pomóc 
ludziom borykającym się z tego typu 
problemami.

Jaka jest geneza grupy?
Wywodzę się z rodziny, w któ-

rej alkoholizm rodziców przyniósł 
bardzo wiele szkód. Widzę jak moi 
najbliżsi, czyli starsze rodzeństwo 
również pogrąża się w tym nałogu 
i niszczą swoje rodziny. Głęboko wie-
rzę, że Bóg jest Uzdrowicielem, naj-
lepszym Lekarzem i może wyzwolić 
każdego uwikłanego w nałogi, więc 
warto Go o to prosić. Chcąc pomóc 
swoim bliskim od kilku lat należę 
do Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka, ale od dłuższego czasu czułam 
potrzebę większego zaangażowa-
nia się w ich modlitewne wsparcie. 
Natchnienie do założenia grupy 
przyszło do mnie podczas modlitwy 
różańcowej właśnie w intencji zna-

lezienia sposobu na tę pomoc, która 
mogłaby także objąć innych uzależ-
nionych i ich często współuzależnio-
nych bliskich. Na początku nie do 
końca wiedziałam w jakim kierunku 
ma podążać grupa, a widząc jak wie-
le osób w krótkim czasie do niej do-
łącza zaczęłam się obawiać, że nie 
podołam zadaniu. Ale Maryja naj-
wyraźniej chce rozwoju tego dzieła 
i nieustannie stawia na mojej drodze 
osoby, które chcą je tworzyć ze mną. 
W tej chwili obowiązki administra-
tora dzielę z poznaną w grupie Ewą, 
a pomagają nam 4 moderatorki: 
Agata, Basia, Kasia i Małgosia. Cały 
czas rodzą się w nas nowe pomysły 
na rozwój grupy, które z Bożą po-
mocą mamy nadzieję sukcesywnie 
realizować, więc liczba ,,współpra-
cowników” na pewno też będzie 
wzrastać. Po nieomal roku istnienia 
grupa liczy ponad 1100 członków. 
To bardzo dużo i pokazuje ogrom 
problemu jakim są uzależnienia, 
a każda nowa osoba ciągle przypo-
mina mi, że to dzieło jest naprawdę 
bardzo potrzebne.

Grupa objęta jest patronatem 
Duszpasterstwa Trzeźwości Diece-
zji Rzeszowskiej. Duchowym opie-
kunem grupy jest ks. Grzegorz Kot, 

Modlitewna grupa wsparcia 
dla osób uzależnionych – ONLINE
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kierujący tym duszpasterstwem. Drugim 
opiekunem jest ks. Jakub Dzierżak, któ-
ry zajmuje się młodzieżową Krucjatą 
Wyzwolenia Człowieka również Diecezji 
Rzeszowskiej.

Zadbaliśmy też o to, aby grupa mia-
ła swoich Patronów w Niebie i 25 marca 
2021 roku powierzyliśmy ją szczegól-
nej opiece Niepokalanej Maryi, św. Jó-
zefa i św. Michała Archanioła. Akt tego 
zawierzenia chcemy ponawiać co roku 
i będziemy do tego zachęcać wszystkich 
nowych członków.

Jak działa grupa?
Każda osoba wstępująca do grupy 

zobowiązuje się do codziennej, dowol-
nej modlitwy w intencji osób uzależnio-
nych polecanych przez członków grupy 
oraz ich bliskich. Żeby ułatwić to zada-

nie zgromadziliśmy kilkanaście 
modlitw ułożonych specjalnie 
jako prośby o uwolnienie z róż-
nych nałogów. Szczególnie 
zachęcamy do włączenia się 
w Żywy Różaniec, w tej chwili 
zbieramy chętnych do 10-tej 
grupowej róży różańcowej, 
co oznacza, że w ten sposób 
modli się już 180 osób! Stałą 
inicjatywą jest odmawianie Ko-
ronek do Miłosierdzia Bożego 
i Krwawych Łez Maryi. Okreso-
wo proponujemy też modlitwę 
różnymi Litaniami i Nowenna-
mi. Codziennie też, członkowie 
grupy zanurzają osoby, za które 
się modlimy we Krwi Chrystusa 
podczas Mszy Świętej. Od Śro-
dy Popielcowej każdego dnia 
oprócz niedziel i świąt ktoś 
z grupy pości. Zachęcamy też 
do podejmowania się dobro-
wolnych wyrzeczeń typu dzień 
bez telewizora, kawy, interne-
tu, itp. Wszystkie te działania 
ofiarowywane są w intencjach 
grupy. Staramy się też dbać 
o rozwój duchowy członków 
naszej wspólnoty podsuwając 
im w każdą niedzielę w ramach 
lektury duchowej jakiś ciekawy 
artykuł. W Tygodniu Biblijnym 
przekazywaliśmy rozważania 
do Słowa na dany dzień. Propo-
nujemy medytację nad Pismem 
Świętym metodą skrutacji. Udo-
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stępniamy ciekawe konferencje 
i artykuły. Członkowie róż w ra-
mach comiesięcznego zadania 
formacyjnego dostają naukę 
do odsłuchania. Mamy nadzie-
ję, że działania te przyczyniają 
się do rozwoju wiary członków 
grupy i właśnie ten jej aspekt 
chcemy bardziej rozwijać.

Bardzo zależy nam na do-
brej atmosferze w całej grupie, 
chcemy żeby każdy jej członek 
dostawał bezwarunkowe wspar-
cie od reszty tej naszej interne-
towej wspólnoty. Publikujemy 
prośby o dodatkową, indywidu-
alną modlitwę, które spotykają 
się z dużym odzewem. W każdą 
2-gą niedzielę miesiąca, wzorem 
,,Langusty na palmie”, ogłasza-
my grupowy targ intencji, w któ-
rym można poprosić o modli-
twę w każdej intencji, nie tylko 
związanej z tematem grupy. 
Kilka dni takiej modlitwy, oso-
by w niej uczestniczące kończą 
ofiarując udział we Mszy Świętej 
za wszystkich uczestników tar-
gu. W ramach duchowego jed-
noczenia naszej wspólnoty zo-
stało też odprawionych już w jej 
intencji kilka Mszy Świętych.

Mamy już pierwsze efekty 
naszych wspólnotowych dzia-
łań. Kilka osób podzieliło się 
z nami świadectwami tego jak 
bardzo pomaga im ta grupa i jak 

Pan okazuje uzależnionym i ich rodzi-
nom swoje Miłosierdzie.

Przykłady takich świadectw:
1. Szczęść Boże! Chciałabym napisać 

świadectwo. Otóż, mój mąż zawsze miał 
pociąg do alkoholu. Ale ostatnie 9 mie-
sięcy to nieustanne picie dzień w dzień. 
Dołączyłam do grupy bodajże w marcu. 
W tym czasie były modlitwy w intencji 
męża. Mój mąż poszedł sam na leczenie. 
Od dwóch tygodni jest trzeźwy i chodzi 
na leczenie. Proszę o dalsze modlitwy, 
aby w abstynencji wytrzymał i jego serce 
nawróciło się do Boga. Bóg zapłać.

Wioleta

2. Długo zastanawiałam się czy napi-
sać to moje małe świadectwo, bo to dla 
osób postronnych nic spektakularnego, 
ale dla mnie to jest coś wspaniałego 
i wreszcie nadzieja na więcej. Pochodzę 
z rodziny, w której jedynym nałogiem 
było palenie papierosów i choć nigdy 
nie uważałam je za coś dobrego, to wte-
dy nie wydawało mi się niczym bardzo 
groźnym. Alkoholizm zaś jednoznacz-
nie kojarzył mi się ze skrajną patologią, 
a narkomania była totalną abstrakcją. 
Niestety z biegiem lat życie pokazało 
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mi, że takie nałogi nie omijają tzw. 
,,normalnych” domów. Oba bardzo 
boleśnie wkradły się w rodziny: moją 
i mojego rodzeństwa. Do tego dołą-
czyło się uzależnienie od internetu 
i gier komputerowych oraz odejście 
większości rodziny od Boga Na po-
czątku było to dla mnie nierealne, 
zupełnie jak zły sen. Całkowicie nie 
mogłam sobie z tym poradzić, za-
chorowałam na depresję. Nałogi roz-
biły nasze rodziny, doprowadziły do 
tego, że każde święta czy spotkania 
rodzinne wiązały się z kilkudniową 
libacją, dochodziło czasem do ręko-
czynów. To były dla mnie najgorsze 
dni w roku, przed każdym takim spo-
tkaniem przez kilka tygodni wcze-
śniej nie mogłam spać, stresowałam 
się strasznie. Od dawna modliłam 
się oczywiście o uzdrowienie i na-
wrócenie mojej rodziny (były nawet 
Nowenny Pompejańskie), ale tak na-
prawdę dopiero jak zaczęłam prosić 
o modlitwę początkowo w innych 
grupach na Fb, a potem modlić się 
wspólnie tutaj w Apostolacie, sytu-
acja zaczęła się zmieniać. Nałogi są 
nadal, wiary w rodzinie nie przybyło, 
ale od ostatniego Bożego Narodze-
nia święta i inne spotkania rodzinne 
są u nas spokojne. Zamiast rozdzie-
lać bijących się czy godzić pokłó-
conych mężczyzn mogłam, tak jak 
przed laty, cieszyć się z Narodzin czy 
Zmartwychwstania Pana. Jestem cał-
kowicie przekonanie, że to zasługa 
modlitwy wspólnoty! Sama też od 

dłuższego czasu czuję się psychicz-
nie zdecydowanie lepiej. Świado-
mość, że za mnie i za moich bliskich 
modli się codziennie kilkaset osób 
jest ogromną wartością. Dziękuję 
Bogu za tę grupę, za panie, które się 
nią zajmują, za wszystkich, którzy się 
w niej modlą. Niech Pan Bóg Wam 
błogosławi za Wasze dobre serca

Ela

3. Kochani dziękuję Wam za mo-
dlitwę, miałam kryzys w abstynencji 
nikotynowej, ale dzięki Waszemu 
wsparciu modlitwą, udało się wła-
śnie minęło 4 miesiące bez papiero-
sa. Bywa ciężko ale „wszystko mogę 
w Tym co mnie umacnia”, niech Do-
bry Bóg pozwoli mi już żyć bez tego 
zniewolenia. Bóg zapłać, wszystkim 
życzę błogosławieństwa Bożego 
i opieki Mateczki Przenajświętszej, 
niech Duch Święty prowadzi nas 
w modlitwie i umacnia w abstynencji 
oraz daje siłę wszystkim polecanym 
do zerwania z nałogiem.

Małgorzata

Mam nadzieję, że potężni nasi 
patronowie będą naszymi orędowni-
kami przed Panem i tych świadectw 
będzie coraz więcej, a Duch Święty 
obdarzy osoby prowadzące grupę 
mądrością i roztropnością, a wszyst-
kim modlącym się da wytrwałość 
i ufność w Panu.

Pozdrawiam w Chrystusie 
Izabella
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W dniach 11 – 13 czerwca 2021 
roku odbyły się rekolekcje trzeź-
wościowe dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych pod tytułem 
„ Ja jestem Zmartwychwstaniem 
i Życiem”. Wspólnotę rekolekcyj-
ną w Domu Rekolekcyjnym „Kana” 
w Czarnej Sędziszowskiej stanowiły 
33 osoby, nad którymi duchową pie-
czę sprawował ks. Marcin Duplaga.

Podczas zawiązania wspólnoty 
każdy uczestnik podzielił się reflek-
sją na temat powodu dla którego 
przyjechał na rekolekcje. Dzień roz-
poczęcia rekolekcji zbiegł się w cza-
sie z uroczystością Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i taki był też te-
mat homilii, którą wygłosił ksiądz 
Marcin. Myślą przewodnią homilii 

było przebite Serce Jezusa, z które-
go wypłynęła krew i woda, co jest 
dla nas źródłem nadziei, że zosta-
niemy obmyci i oczyszczeni. Po Eu-
charystii miała miejsce Adoracja, 
na zakończenie której każdy otrzy-
mał indywidualne błogosławień-
stwo Najświętszym Sakramentem.

W sobotę podczas spotkania 
w grupach rozważaliśmy tekst Pi-
sma Świętego z listu św. Pawła do 
Koryntian rozdz. 6,12-20. W kon-
tekście przyznania, że jesteśmy bez-
silni wobec uzależnienia, że prze-
staliśmy kierować własnym życiem, 
każdy mógł podzielić się refleksją 
i odpowiedzieć na pytanie co ta-
kiego wydarzyło się w moim życiu, 
że zdałem sobie sprawę z choro-

JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM
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nym wieczorze mogliśmy zrelak-
sować się przy wesołej zabawie 
z tańcami etnicznymi.

Niedzielę rozpoczęliśmy 
Jutrznią, jak w poprzednich 
dniach, ale tym razem połączo-
ną z Eucharystią, którą sprawo-
wał ks. Grzegorz. Podczas homi-
lii ksiądz nawiązując do czytań 
z dnia użył ziarnka gorczycy 
jako metafory zasiewania dobra 
w naszym umyśle, choćby z ma-
łego ziarna inspiracji. Uśmiech-
nijmy się do kogoś, pomóżmy 
drugiej osobie, a dobro będzie 
rozprzestrzeniać się po całym 
świecie, bo Królestwo Boże jest 
jak ziarnko gorczycy, choć małe, 
jest odporne nawet na nieko-
rzystne warunki.

Drugie spotkanie w grupach, 
nawiązywało do listu św. Pawła 
Apostoła do Galatów (Ga 5,12 
– 20) i szukaliśmy odpowiedzi 
na pytanie gdzie upatrujemy 
pomocy dla sytuacji w której się 
znaleźliśmy i jaka jest w tym po-
szukiwaniu nasza rola. Uczest-
nicy wyjeżdżali ze spokojem 
w sercu, serdecznością dla sie-
bie i oczekiwaniem na kolejne 
rekolekcje.

Bogu niech będą dzięki 
za ten wyjątkowy czas.

Agnieszka i Wojciech Trojanowscy

by jaką jest uzależnienie. Drugi dzień 
rekolekcji – to liturgicznie wspomnie-
nie Niepokalanego Serca NMP, dlatego 
w homilii usłyszeliśmy, że Maryja najle-
piej wie jak przyprowadzić nas do Syna 
i że warto wsłuchać się w ten głos.

Na Koronkę do Bożego Miłosierdzia 
udaliśmy się do Sędziszowa Małopol-
skiego, gdzie przy ul. Jodłowej tydzień 
wcześniej ks. bp Jan Wątroba poświęcił 
krzyż i miejsce Ośrodka Profilaktyczno 
– Terapeutycznego. Po powrocie wysłu-
chaliśmy konferencji Anny o mechani-
zmach powstawania uzależnień, które 
zostało dopełnione świadectwem dru-
giej Anny. Podczas czasu wolnego była 
możliwość skorzystania z Sakramentu 
Pokuty u ks. Marcina oraz ks. Bogdana. 
Wieczorem odbyły się dwa mityngi od-
dzielnie: AA – dla uzależnionych, pro-
wadzony przez Wacława, oraz AL. ANON 
dla współuzależnionych, który prowa-
dziła Ewa. Przedtem jednak na pogod-



Od jakiegoś czasu towarzyszymy 
wraz z mężem małżeństwom z pro-
blemem uzależnienia w poszukiwa-
niu drogi do siebie i rekonstrukcji 
związku, który do tej pory tworzyli.

Jaki powinien być związek, żeby 
było nam ze sobą dobrze? Co nale-
żałoby uczynić, aby uzyskać w nim 
upragniony spokój i harmonię? Jak 
pracować nad nim, aby wspólnie go 
doskonalić? To niektóre z pytań po-
jawiających się podczas pracy z mał-
żonkami, które nas także inspirują 
do wielu przemyśleń.

Jesteśmy świadkami wielu roz-
czarowań, których doświadczają 
obie strony po jakimś czasie trwa-
nia związku. Okazuje się, że nie 

wystarczyło tylko zaprzestanie picia 
męża czy żony, które zdawało się 
być panaceum na szczęście małżeń-
skie na początku drogi trzeźwienia. 
Oboje liczyli, że wraz z utrzymywa-
niem abstynencji atmosfera w mał-
żeństwie i rodzinie będzie się po-
prawiać. Tymczasem trzeźwienie to 
zdecydowanie coś więcej niż tylko 
niepicie; rzecz dotyczy także porząd-
kowania sfery emocji i ducha. Potrze-
bujemy siebie wzajemnie, by móc się 
rozwijać w drodze do trzeźwości.

Ja i mąż jesteśmy małżeństwem 
z problemem alkoholowym, mamy 
za sobą nie jeden kryzys. Zapewne 
nie jeden jest jeszcze przed nami, 
ale dziś już jesteśmy nieco bogat-
si w doświadczenie uporania się 
z kilkoma kryzysami w przeszłości. 
Trzeźwienie wymaga czasu, jest dro-
gą. Nie od razu idziemy nią razem 
z partnerem równym krokiem. To 
jest tak jak na spacerze; gdy idzie-
my ze sobą, na początku nasze kroki 
w ogóle nie zgrywają się z kroka-
mi drugiej osoby i trzeba czasu by 
„złapać” wspólny rytm. Potrzebne 
jest też pragnienie, przynajmniej 
u jednego z partnerów, do zmiany 
dotychczasowych zachowań, by doj-
rzewać do miłości.

Pamiętam, że nasze kroki para-
doksalnie często się „zgrywały”, gdy 

Aby miłość rosła...
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szliśmy w kierunku przeciwnym do 
tego, który daje życie prawdziwe. 
Podobnie było z uczniami Jezusa, 
gdy po Jego zmartwychwstaniu ucie-
kali do Emaus.

Moim Emaus było schodzenie 
w dół poprzez bunt wobec wyznawa-
nych wartości: wiary, miłości, czysto-
ści, posłuszeństwa wobec rodziców. 
Byłam zakochana, moje oczy były 
„na uwięzi”. Gdy w ramach próby 
zmiany tego kierunku znalazłam się 
„przypadkiem” w Rzepiskach, i któ-
regoś dnia siedziałam na łące przed 
„Stajenką”, z nieukrywaną tęsknotą 
patrzyłam na trzeźwiejące pary mał-
żeńskie, które tam wtedy przyjecha-
ły, a ja byłam sama; mężowi wtedy 
nie było ze mną „po drodze”. Dziś 
jest inaczej. Idziemy razem. Szuka-
my wspólnego kroku; nawet jeśli 
czasem gubimy rytm, idziemy już 
w tym samym kierunku. Wracamy 
do Jerozolimy. Celem naszej drogi 
jest Miłość.

Miłość jest rozświetlaniem własnej 
duszy i przyczynianiem się 

do rozświetlania duszy 
drugiego człowieka

FAZY MIŁOŚCI
Poprawne definiowanie miłości 

ma niebagatelne znaczenie w pra-
cy nad sobą. Rozczarowania, któ-
re mogą być naszym udziałem, są 
związane z niedoborami miłości. Po-
trzebujemy dobrych warunków do 
wzrostu miłości. Podczas konferen-

cji ks. Józefa Augustyna SJ o pracy 
w tym obszarze usłyszałam: „Trzeba 
się spocić, aby stworzyć dobre mał-
żeństwo i rodzinę... trzeba nieustan-
nie dbać o swoje serce spragnione 
miłości. To serce zachowuje się 
niekiedy jak kleptoman – rzuca się 
na wszystko, co jest podobne do mi-
łości. Wtedy człowiek karmi się byle 
czym, byle jak, byle gdzie”

Tymczasem organizm wycieńczo-
ny brakiem pokarmu musi karmić się 
stopniowo. Trzeba rozpoznać głód, 
jakoś go nazwać, szczególnie jeśli 
ten „głód” dotyczy osoby z proble-
mem uzależnienia.

Miłość jest czymś, co nie jest 
nam dane, ale zadane. Miłość chce 
się rozwijać. Bardzo mi się Podoba 
definicja miłości Scotta Pecka, ame-
rykańskiego psychiatry i psychotera-
peuty, którą znalazłam w jego fascy-
nującej i mądrej książce pt. „Drogą 
mniej uczęszczaną”

„Miłość to wola poszerzania wła-
snego ja w trosce o własny lub cudzy 
rozwój duchowy. Miłość jest roz-
świetlaniem własnej duszy i przyczy-
nianiem się do rozświetlania duszy 
drugiego człowieka”

Słowem, miłość obejmuje i same-
go siebie, i bliźniego. Nie jesteśmy 
zdolni do miłości, jeśli nie kochamy 
siebie. Nie możemy być źródłem 
siły, jeśli nie pielęgnujemy własnej 
siły. Wspomniana definicja zakłada, 
że miłość nie jest wytchnieniem, jest 



nieustannym mozołem oraz że pra-
gnienie miłości nie jest jeszcze mi-
łością. Nie ma miłości bez działania. 
Nie wystarczy mówić „kocham”; mi-
łość zakłada świadectwo – muszę 
„pokazać”, że kocham.

Miłość jest ważna, nawet najważ-
niejsza, tymczasem ludzie na ogół 
mają błędne wyobrażenia co do 
jej natury. Sama kiedyś, podobnie 
jak wielu moich pacjentów, miłość 
rozumiałam jako uczucie. Dzisiaj, 
po pozostawieniu za sobą wielu per-
turbacji-osobistych, jest mi o wie-
le bliższe stanowisko Pecka, który 
mówi, że miłość nie jest uczuciem, 
lecz decyzją. Aby miłość nie była 
chora, trzeba uzyskać równowagę 
pomiędzy miłością do siebie i miło-
ścią do drugiego człowieka (męża, 
syna, córki, ojca, matki...). Harmonia 

ta musi uwzględniać jeszcze: miłość 
do Boga. W tym „trójkącie” miłości 
zasadniczymi elementami wzrostu 
jest przyjmowanie i dawanie.

Aby miłość rosła, trzeba przyj-
mować; im więcej przyjmujemy, tym 
więcej jesteśmy w stanie dawać. 
A jednocześnie im więcej dajemy, 
tym więcej możemy przyjmować. 
Jednak człowiek nie może sam sobie 
okazać miłości. Człowiek musi przy-
jąć miłość od drugiego.

Wiele małżeństw, nawet bez pro-
blemu uzależnienia, rozpada się, 
a większość z nich nawet nie wie, 
dlaczego. Tymczasem kluczem do 
prawdziwych i trwałych związków 
jest przejście przez kilka faz. Psycho-
terapeuta i doradca w sprawach ro-
dzinnych oraz małżeńskich Jed Dia-
mond wyróżnia „pięć faz miłości”.

Zakochanie Na tym etapie Twój 
wybranek nie ma prawie żadnych 
wad. Jesteście oboje napełnieni hor-
monami, a endorfiny buzują. Wie-
rzysz, że przy boku ukochanej oso-
by wreszcie odnajdziesz szczęście. 
Nawet jeśli poprzednie związki nie 
wychodziły, to ten będzie zupełnie 
inny. Tym razem to już na zawsze. 
W taki sposób właśnie podchodzisz 
do sprawy. Wtedy też często nie wi-
dzisz, że partner jest uzależniony.

Stawanie się parą Wasze uczucie 
pogłębia się, postanawiacie tworzyć 
parę. Poznajesz swojego partnera: co 
lubi, co go uszczęśliwia. Zbliżacie się 
do siebie coraz bardziej, by w końcu 
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podjąć decyzję, że chcecie wspólnie 
budować swoją przyszłość. Pojawia 
się bliskość i poczucie więzi. Czujesz 
się kochana i bezpieczna. Nie spo-
dziewasz się, że zaraz nadejdzie faza 
trzecia, którą jest rozczarowanie.

Rozczarowanie Partner zaczyna 
cię irytować. Zastanawiasz się nad 
sensem relacji, ponieważ częściej 
doświadczasz konsekwencji jego 
uzależnienia bądź współuzależnie-
nia i związanej z tym destrukcji, 
którą wprowadza w związek. Często 
pojawia się poczucie samotności, 
niezrozumienia, a nawet uwięzienia. 
Jest źle, zaczynasz myśleć o rozsta-
niu lub rozwodzie. Tęsknisz za tym, 
co było kiedyś. Rozstajesz się z ilu-
zjami na temat partnera, zaczynasz 
widzieć realnie.

Ten trzeci etap jest sprawdzia-
nem dla waszej relacji. To na tym 
etapie najczęściej dochodzi do zdra-
dy i rozstania.

Większość związków rozpada 
się, gdy dochodzi do naturalnego 
rozczarowania partnerem i oboje 
nie dają sobie szans, by przejść do 
kolejnych faz, nawet jeśli nie ma te-
matu uzależnienia. Jakkolwiek kon-
takt z realnością jest bardzo bolesny 
i wprowadzający w kryzys, to do-
puszczenie do siebie prawdy okazu-
je się drogą ku wyzwoleniu.

Budowanie prawdziwej i trwałej 
miłości Bardzo trudny etap, wyma-
gający zaangażowania z obu stron. 
Etap dosyć bolesny, bo wracamy do 

starych ran. Warto jednak podjąć 
tę pracę – pójść jeszcze bardziej 
w głąb. Dlaczego warto? Według 
naszego autora, nie istnieje nic bar-
dziej satysfakcjonującego niż życie 
z partnerem, który nas widzi takimi, 
jakimi jesteśmy i kocha nas takich, 
jacy jesteśmy. Rozumie, że nasze 
niewłaściwe zachowanie nie wyni-
ka ze złości czy braku miłości, lecz 
jest wspomnieniem ran z przeszło-
ści, która w nas nadal żyje. Im lepiej 
rozumiemy i bardziej akceptujemy 
naszego partnera, tym skuteczniej 
uczymy się kochać nas samych. By 
dojść do tej fazy trzeba spojrzeć 
na partnera z większą wyrozumia-
łością i zrozumieniem. Druga po-
łowa nie jest wyobrażeniem, które 
mieliśmy w swojej głowie, ale czło-
wiekiem z całym bagażem doświad-
czeń, z zaletami i wadami.

Wykorzystanie mocy obojga 
do zmieniania świata Gdy dotarli-
ście do tej fazy, oznacza to, że ma-
cie za sobą już wszelkie wątpliwo-
ści, wiecie już, że razem możecie 
wszystko. Przezwyciężacie dzielące 
was różnice, akceptujecie je, cieszy-
cie się swoją obecnością. Macie siłę, 
by realizować wspólne cele.

Kochać to nie znaczy patrzeć 
na siebie nawzajem, 

ale patrzeć razem 
w tym samym kierunku.



Jaki więc powinien być związek, 
żeby małżonkom było ze sobą do-
brze? Bardzo skrótową, ale trafną 
odpowiedź na to pytanie znajduję 
w wierszu Virginii Satir:

Chcę kochać cię bez zaborczości, 
doceniać cię bez osądzania, 

dołączać do ciebie, nie będąc intruzem, 
zapraszać cię bez domagania się, 

odchodzić od ciebie bez poczucia winy, 
krytykować cię, nie oskarżając, 

pomagać, nie upokarzając ciebie. 
Jeżeli możesz dać mi to samo, 
możemy spotkać się naprawdę 
i wzbogacać siebie nawzajem.

Dodam jeszcze to, o czym już 
wspomniałam wyżej – że ważne jest, 
żeby iść w tym samym kierunku. 
Antoine de Saint-Exupery podkre-
śla: „Kochać to nie znaczy patrzeć 
na siebie nawzajem, ale patrzeć ra-
zem w tym samym kierunku”.

Alicja Szumowska psycholog, 
certyfikowany psychoterapeuta uzależnień

Za Trzeźwymi bądźcie nr 6 z 2020 r.

PRACA NAD SOBĄ
Warto zatrzymać się dłużej nad 

fazą trzecią w rozwoju miłości. Dla-
czego? Dlatego, że rozczarowanie 
to stan, który jest udziałem wielu 
małżeństw z problemem uzależnie-
nia (i nie tylko z tym problemem). Jak 
przejść przez tę fazę? Jakkolwiek nie 
ma tu jakiejś jednoznacznej recep-
ty, to jasne jest, że próbom popra-
wy układu małżeńskiego powinna 
towarzyszyć praca nad sobą, która 
zakłada lepsze rozeznanie własnych 
uczuć i potrzeb oraz większą umie-
jętność kontaktowania się z innymi, 
bardziej trafne rozumienie siebie 
i innych oraz zwiększoną zdolność 
do „stawania na własnych nogach”.

Praca nad sobą jest konieczna 
zwłaszcza w sprawie kluczowej dla 
trzeźwiejących par: poczucia winy al-
koholika oraz złości i poczucia krzyw-
dy z drugiej strony. Bardzo trudno 
jest poradzić sobie z tymi uczuciami 
samemu, musi nad nimi pracować 
każdy z partnerów odrębnie. Anna 
Dodziuk w książce „Trzeźwieć razem” 
proponuje, aby zmiany szły w nastę-
pujących kierunkach: poprawy ko-
munikacji, nieunikania tematu picia 
i trzeźwienia, poznawania siebie na-
wzajem, pracy nad doświadczaniem 
poczucia własnej wartości, zawarcia 
„nowej umowy małżeńskiej”, budo-
wania rodzinnych rytuałów, odbudo-
wy kontaktów towarzyskich, popra-
wy współżycia seksualnego.
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„Z życia Duszpasterstwa ...”

W dniu 19 czerwca 2021 
roku byliśmy świadkami ślubu 
Ani i Michała członków naszej 
Wspólnoty, zespołu redakcyjne-
go gazetki Wolność i Miłość oraz 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
Tym bardziej byliśmy wzruszeni, 
że ich miłość rozwijała się i kwi-
tła na naszych oczach. Poznali się 
na rekolekcjach Diakonii Wyzwo-
lenia w Przybyszówce w 2019 
roku, rok później zaręczyli się, 
a dziś są już małżeństwem. Pan 
Bóg działa wielkie rzeczy, a Duch 
Święty wieje kędy chce … Z ca-
łego serca w imieniu wszystkich członków Duszpasterstwa jesz-

cze raz życzymy im, by Pan Bóg, 
który jest Miłością był w ich ży-
ciu zawsze na pierwszym miej-
scu, a wtedy wszystko będzie 
na właściwym. Niech Maryja 
Matka otacza ich zawsze swo-
ją opieką. Szczęść Wam Boże 
na długie lata wspólnego wzra-
stania w Miłości i w dążeniu do 
świętości!

Oto jest Miłość. Dwoje ludzi 
spotyka się przypadkiem a okazuje 
się, że czekali na siebie całe życie – 
Victor de Lima Barreto

Ach co to był za ślub ...
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W dniu 21 czerwca 2021 r. od-
było się spotkanie Redakcji Czaso-
pisma Wolność i Miłość. Omawia-
liśmy wspólnie kolejne wydanie 
kwartalnika, który obecnie macie 
Państwo w ręku. Chcielibyśmy Was 
zaciekawić, zachęcić i zmotywować 
do działań na polu trzeźwości. Co 
więcej ukazać czym jest prawdziwa 
wolność człowieka i jak odnaleźć ją 
w dzisiejszym świecie. Czytelnicy 
są naszą motywacją do zbierania 
różnorodnych pomysłów – jeśli ma-
cie jakieś sugestie, prośby, pytania, 
chętnie byście o czymś przeczytali 
– czekamy na wasze pomysły. Pod-
czas ubiegłego spotkania dyskuto-

waliśmy, omawiając kolejny temat 
numeru, o tym co się wydarzyło lub 
wydarzy w najbliższych tygodniach 
w dziedzinie trzeźwości. Spędzili-
śmy razem miło i twórczo czas.

Jeśli potrzebujesz wspólnoty, po-
szukujesz „ludzi pozytywnie nasta-
wionych do życia”, którzy by dobrze 
się bawić i służyć sobie nawzajem nie 
potrzebują alkoholu ani innych zmie-
niających świadomość substancji 
i chcesz podzielić się swoimi talenta-
mi, tj. pisaniem, tworzeniem filmików, 
robieniem zdjęć lub po prostu chcesz 
służyć innym dobrym słowem i wspar-
ciem – zapraszamy.

Spotkanie Redakcji

Od lewej: Wojciech i Agnieszka, Ania, Anna i Michał, ks. Marcin i Małgorzata
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Od lewej: Ewa, Agnieszka i Wojtek, ks. Stanisław, ks. Grzegorz, ks. Bogdan, Stanisław i Krystyna

W dniu 29 czerwca 2021 roku 
odbyło się spotkanie Diakonii Wy-
zwolenia w celu omówienia i przy-
gotowania rocznego planu pracy 
w zakresie organizacji Rekolekcji, 
które mamy nadzieję, będą mogły 
w nadchodzącym roku odbywać 
się regularnie, tj. raz w miesią-
cu w Domu rekolekcyjnym Kana 
w Czarnej Sędziszowskiej. Reko-
lekcje planowane są dla osób uza-
leżnionych oraz osobno dla osób 
współuzależnionych, a także trzeź-
wościowe dla wszystkich, którzy 
potrzebują duchowego pokrzepie-

nia i wsparcia. Za organizację reko-
lekcji odpowiedzialnymi są kolejno: 
za rekolekcje dla uzależnionych 
Krystyna i Stanisław, za rekolekcje 
dla współuzależnionych Ewa, nato-
miast z rekolekcje trzeźwościowe 
prowadzą Agnieszka i Wojciech. 
Na rekolekcjach posługę pełnić będą 
ksiądz Grzegorz Kot – Diecezjalny 
Duszpasterz Trzeźwości, ks. Marcin 
Duplaga, ks. Stanisław Szczepanik, 
ks. Bogdan Tęcza i ks. Dariusz Mi-
krut. Terminarz rekolekcji jest do-
stępny w gazetce oraz na stronie 
natrzezwo.pl.

Spotkanie Diakonii WyzWolenia
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Z dniem 20 czerwca decyzją podjętą 
przez Konferencję Episkopatu Polski 
odwołano obowiązującą od 5 listo-
pada 2020 r. dyspensę od obowiąz-
ku uczestniczenia we Mszy świętej 
w niedziele i święta. Ks. Biskup Jan 
Wątroba w dniu 17 czerwca wydał de-
kret w tym przedmiocie.
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Od 8 do 10 lipca w Sanktuarium Marki 
Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbyły 
się 34. Saletyńskie Spotkanie Młodych 
pod hasłem „Zbliżcie się”.

1 sierpnia to Narodowy Dzień 
Pamięci Powstania Warszaw-
skiego.

4 – 13 sierpnia to czas 44. Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę w spe-
cjalnym systemie „sztafetowym”. 
Odbędzie się pod hasłem „Z Ma-
ryją i Józefem do Jezusa”. Od lipca 
odbywają się także rowerowe piel-
grzymki do Pani Jasnogórskiej, m.in. 
29 lipca z Łańcuta.
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NASZE KONTO: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Filia w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 64

Nr konta: 63 8642 1126 2012 1101 9097 0001

Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem, 
napisz na nasz adres e–mail: natrzezworzeszow@gmail.com

Druk: „Bonus Liber” Sp. z o. o. Drukarnia i Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, 35−020 Rzeszów, 
ul. 17 Pułku Piechoty 7, tel.: 17 852 59 38, www.bonusliber.pl, e–mail: biuro@bonusliber.pl
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Rozmaitości

1 września obchodzimy 82. rocznicę 
wybuchu II Wojny światowej.

12 września przypada wspomnie-
nie liturgiczne Najświętszej Maryi 
Panny Rzeszowskiej.



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

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;

wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

światło, tam gdzie panuje mrok;

radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli

nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając ‑ otrzymujemy;

wybaczając ‑ zyskujemy przebaczenie;

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Franciszek z Asyżu


