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Nowy rok, nowy start...

Niedawno pożegnaliśmy stary rok, a nowy niesie ze sobą kolejne niewiadome. Jednak patrząc na to, co za nami, patrzymy w przyszłość z nadzieją. To był
czas bardzo intensywnej pracy pomimo wszędzie obecnej niepewności o to, co
przyniesie jutro.
W minionym roku, 12 września, mogliśmy uczestniczyć w wielkim wydarzeniu dla naszego Kościoła, jakim była beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednego z największych apostołów trzeźwości. Dla Prymasa była to sprawa
niezwykle istotna, gdyż miał pełną świadomość jej roli w zachowaniu wiary
w narodzie, w obronie polskości i kształtowaniu pomyślnej przyszłości Polski.
Mówił, że „naród pijany jest już powalony, zwyciężony, tak jak człowiek nietrzeźwy nie
jest świadomy swej godności i gubi swoją wolność”.
Jego słowa są dla nas ciągle aktualne dlatego w minionym roku podjęliśmy
wiele inicjatyw i działań na polu trzeźwości. Organizacja i prowadzenie comiesięcznych rekolekcji, dni skupienia, dni formacyjnych, a także stała pomoc
osobom potrzebującym w Diecezjalnej Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zaangażowanie w pracę przy budowie Centrum Profilaktyczno – Terapeutycznego w Sędziszowie Małopolskim, organizacja Dnia Radości
i Trzeźwości czy Balu Niepodległości – to tylko niektóre z zadań, jakie założyliśmy sobie i wykonaliśmy w minionym roku. Widzieliśmy jak w tym wszystkim
Pan Bóg błogosławi i jesteśmy Mu wdzięczni za wszelkie łaski.
Wraz z Adwentem rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jesteśmy zaproszeni do głoszenia Ewangelii nie tylko
słowem, ale przede wszystkim poprzez świadectwo. Papież Franciszek powiedział, że w tym roku chodzi o „ducha wyjścia” czyli „obudzenie wyobraźni miłosierdzia i dostrzeganie ludzi w potrzebie”. A zatem jesteśmy posłani do życia Chrystusem, do jeszcze głębszego umiłowania Eucharystii, która jest dla nas źródłem
i do głoszenia Ewangelii, najlepiej poprzez świadectwo miłości miłosiernej.
Niech zatem ten nowy rok będzie dla nas zachętą do wychodzenia naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy, którzy może utracili już kontrolę
nad swoim życiem; tym, którzy sami sobie nie dadzą rady pomóc. Nieśmy światło Chrystusa tam, gdzie brakuje miłości, gdzie pojawia się smutek, zwątpienie,
a może nawet rozpacz.
Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy wspierali nas w minionym roku
oraz tym, którzy w nowym będą nam pomagać w „wychodzeniu na peryferia”,
aby szukać zagubionych i nieść im miłość.
ks. Marcin Duplaga
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czyli kardynalne cechy ludzkiego ducha

trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...

Cnoty kardynalne noszą taką nazwę, ponieważ pełnią kluczową rolę
w życiu chrześcijanina. Źródłem informacji o cnotach kardynalnych jest
Stary Testament, a dokładniej Księga Mądrości. W jej ósmym rozdziale czytamy: Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym – cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia? Jeśli rozwaga jest twórcza – któreż ze stworzeń
bardziej twórcze niż Mądrość? I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem są
cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od
których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu (Mdr 8, 5-7).
Nie ma wątpliwości, każda religia czy filozofia różnią się od siebie
w szczegółach dla samuraja, honor oznacza co innego niż dla Platona, wiara jest czymś innym dla katolika i dla Einsteina, mądrość ma tyle definicji
– ile gwiazd na niebie… mimo takich różnic, istnieje pewna grupa prawd
uniwersalnych, które łatwo odnaleźć, wsłuchując się w najróżniejsze przekazy – to cnoty kardynalne. Dziś sięgniemy do pierwszej z nich…

1. Roztropność
Zdać się na rozum 2022. Właściwe
środki prowadzące do określonego
celu – to nic innego, jak umiejętność
wykorzystania własnego rozumu,
dzięki któremu człowiek podejmuje
najsłuszniejsze decyzje i nie błądzi
na swojej życiowej ścieżce. Na przykład, jeśli wiemy, że w jakimś miejscu czeka na nas pokusa lub niebezpieczeństwo, to roztropnie będzie
tego miejsca unikać. Roztropność
pozwala przewidywać trudności,
na jakie możemy trafić, co z kolei
pozwala nam przygotować się na ich

pokonanie. Wg katechizmu: roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum
praktyczny do rozeznawania w każdej
okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do
jego pełnienia. Roztropność to takie
przykazanie, które spaja nasze życie
codzienne z duchowym. Roztropność nazywana bywa „woźnicą cnót”
– nie bez powodu – bo właśnie ona
pozwala człowiekowi kontrolować
się. Roztropność to jeden z filarów, który uzdalnia nasz rozum do
rozpoznawania dobra i do wyboru
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właściwych dróg do jego realizacji. Roztropne osoby okazują
innym szacunek. Nie zdradzają tajemnic. Nie krytykują. Nie
sprawiają, że inni czują się nieswojo. Zawierają bardzo bliskie
przyjaźnie, ponieważ można im
w pełni zaufać, co zresztą jest
celem do jakiego dążą. Ludzie
roztropni nie boją się milczenia.
Nie muszą wypełniać rozmowy
zbędnym monologiem, tak aby
wszyscy inni zwracali na nich
uwagę. To ludzie, którzy wiedzą, jak słuchać i respektować
prawo innych do wypowiedzi.
To bardzo ważne, jeśli chcemy,
aby inni czerpali przyjemność
ze wspólnie spędzonego czasu.
Osoby roztropne są zdolne do
refleksji: wiedzą, kiedy się odezwać, w jakim kontekście i w jakim momencie. Myślą także
o konsekwencjach swoich słów.
Ludzie, którzy cenią sobie roztropność, mają również skłonność do empatii. Umieją postawić się na miejscu drugiej osoby,
co oznacza, że mogą osiągnąć
głębsze poziomy intymności.
Roztropni ludzie posiadają także
inne wartości związane z ostrożnością, jak szacunek i lojalność.
„Uzależnione” Panny roztropne. Panny roztropne nie pomogły. Powiedziały: Nie!, żeby nam
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i wam nie zabrakło, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Pojawia się zatem
proste pytanie, czy zatem pomagać ludziom potrzebującym: narkomanom,
alkoholikom, innym osobom uzależnionym? Nabywaj mądrości, bo lepsza nad
złoto i staraj się o roztropność, bo lepsze
nad srebro – mówi powiedzenie. TAK,
pomagać! Ale bardzo roztropnie! Dlatego na pewno nie dając pieniędzy, które mogą tylko pogorszyć stan w jakim
dana osoba się znajduje. Bo przez swój
nałóg nie myśli ona rozsądnie, gdyż
uzależnienie jest silniejsze od wolnej
woli. Lepiej raczej wspomóc organizacje, które tej pomocy w sposób fachowy
i profesjonalny mogą udzielić. Na tym
polega ludzka mądrość i rozsądek. Ten
fragment Ewangelii św. Mateusza (Mt
25, 1-13) uczy nas więc rozsądku w naszym postępowaniu, zwłaszcza przy
udzielaniu pomocy bliźniemu. Ważne
jest, aby nasz rozsądek górował nad
lenistwem, a naszym postępowaniem
kierowała miłość. Roztropność to cnota ze wszystkich najbardziej dla czło-

wieka użyteczna, niemniej, ludzkie
uczucia takie jak: sprawiedliwość,
szczodrość i obywatelska postawa
to przymioty najbardziej użyteczne
dla innych.
Roztropność Arystotelesa. Arystoteles mawiał o dwóch rodzajach
roztropności. Pierwsza: osobista
– związana z powodzeniem życiowym człowieka. Druga: polityczna
– odgrywająca znaczącą rolę w realizowaniu dobra całego społeczeństwa. Podział taki ma znaczenie,
bo przecież, ile razy „tracimy głowę” w tłumie! I, o ile człowiek jako
jednostka potrafi rozsądnie myśleć,
o tyle w grupie często idzie „za stadem”, zapominając, co dobre i co
ważne. Często zapominamy o ich
rozróżnieniu a przecież oba rodzaje arystotelesowskiej roztropności
są ze sobą nierozerwalnie związane
i nie powinniśmy o nich zapominać,
ani myśleć o niech ze strachem czy
nadmierną ostrożnością. Wręcz powinniśmy się ich nauczyć używać,
tak na co dzień, we właściwy sposób. Obie roztropności pozwolą
nam skutecznie stosować zasady
moralne i pokonywać nasze wątpliwości. To z kolei doprowadzi nas do
duchowej dojrzałości.
Roztropność najdoskonalsza. Najdoskonalszy przykład cnoty roztropności dała nam Maryja, ponieważ w każdej sytuacji, najlepiej
podporządkowywała swoje zacho-
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wanie i działanie, swemu rozumowi i woli Boga. Natomiast wzorem
roztropnej mowy, oprócz Maryi,
jest i św. Józef, oboje skromni i powściągliwi, zachowywali w sercu
usłyszane słowa, aby właściwie je
zinterpretować pod kierunkiem
Ducha Św., zdając sobie sprawę,
że wiele rzeczy Bóg wyjaśnia z upływem czasu. Posiedli tak doskonałą
cnotę i ufność, że pozwalali Bogu,
by objaśniał im co mają czynić, posługując się aniołami.
Biblijna roztropność. Roztropność
jest związana z pokorą, popycha
człowieka do odszukiwania właściwych dróg w zgodzie z Bożym
planem. Księga przysłów nazywa
szczęśliwym człowieka, który nabył
roztropności, często łączonej z mądrością Bożą. Sam Chrystus nazywał
ją wewnętrznym światłem i apelował Bądźcie wiec roztropni jak węże,
a nieskazitelni jak gołębie (Mt 10, 16),
w każdym momencie usiłując zrozumieć co jest wolą Pana (EF 5,17).
Ojcowie Kościoła, roztropność nazywają źródłem ożywiającym, solą
duchową, sztuką życia. Św. Ambroży porównuje ją do źródła wody,
dzięki któremu wzrastają cnoty jak
kwiaty. Św. Bazyli używa metafory
sternika, człowiek pozbawiony roztropności jest jak okręt wpadający na skały grzechów, występków,
miotany i raniony. Św. J. S. Pelczar
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pisze gdzie jest roztropność, tam panują porządek i harmonia. Św. Antoni
mówił, że jest to umiejętność wybrania złotego środka, by nie grzeszyć przesadą, ani brakiem.
Uwaga! Wypaczenia. Podstępna
przebiegłość wypacza roztropność.
Cwaniactwo. Ludzie przebiegli –
cwaniacy, spryciarze. To oni wykorzystują swoje umiejętności dla celów egoistycznych, bez przebierania
w środkach. Wykorzystują cudzą
naiwność lub niewiedzę, wyłącznie dla swoich korzyści i zysków.
Innym rodzajem wypaczenia cnoty
roztropności jest tzw. roztropność
doczesna, która polega na niewłaściwym ustawieniu w życiu hierarchii
wartości, ze szczególnym uwzględnieniem przesadnej troski o dobra
materialne czy korzyści doczesne,
podobnie jak w przypowieści o bogaczu (Łk 12, 16-20).
Bardziej roztropni? Da się? Da się!
Roztropność to ogromna zaleta!
Bo inni postrzegają nas jako tych
uprzejmych i pełnych szacunku,

na których można liczyć. Nie zapominajmy, że tę umiejętność możemy kształtować. Musimy być konsekwentni i postępować według
zasad, dzięki którym inni będą
chcieli, a jakże, przebywać w naszym towarzystwie. Jakie to zasady?
Proszę:
• Zastanów się, czy jest to odpowiedni czas i miejsce, aby coś powiedzieć.
• Pomyśl, czy nie zdradzisz czyjegoś zaufania mówiąc o czymś.
• Zastanów się, czy masz pozwolenie drugiej osoby na to, co właśnie chcesz powiedzieć.
• Ćwicz aktywne słuchanie.
• Nie wyrażaj opinii ani nie udzielaj porad, jeśli nie zostaniesz o to
poproszony.
• Nie krytykuj, jeśli nie wynika
z tego nic konstruktywnego.
• Nie proponuj pomocy, jeśli oczekujesz czegoś w zamian.
Ps. Kluczem wolności słowa jest
jego intencja, a kluczem intencji:
roztropność.
Małgorzata

Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków,
Mówić wiele i źle jest zuchwalstwem głupców,
Mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych,
Mówić mało i dobrze jest roztropnością mądrych.
Kazimierz Brodziński
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II Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka –
Sękocin Stary
W dniach 5-7 listopada 2021 r.
Centralna Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie zorganizowała
to wydarzenie dla przedstawicieli –
członków KWC ze wszystkich diecezji. Głównym powodem było omówienie, przedyskutowanie i konsultacja
założeń Strategii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata 2021-2024 i jej
miejsca w Narodowym Programie
Trzeźwości (NPT).
W gronie członków centralnej
i diecezjalnych diakonii wyzwolenia
Ruchu Światło-Życie około 150 osób
dzieliliśmy się spostrzeżeniami na temat strategii i jej roli w Kościele.
Szczegóły strategii autorzy oparli
na V rozdziale Podręcznika KWC Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
i chodź miało to miejsce w 1979 roku,
sam dokument nie stracił nic na aktualności, a wręcz przeciwnie, problem
uzależnień pogłębił się i samo pojęcie uzależnienia, znacznie rozszerzyło swoje spektrum negatywnego oddziaływania na społeczeństwo. Ten
wizjoner – bo tak należy określić ks.
Franciszka Blachnickiego przewidział
nawet znaczącą rolę mediów, jako
powszechnego komunikatora.
Istnieje powszechne przekonanie,
że abstynencja dotyczy osób, które
mają problem alkoholowy, lub z tym
problemem borykają się w swojej

rodzinie. Nic bardziej mylnego! Nie
trzeba mieć problemu, żeby prowadzić abstynencki styl życia, jak też nie
trzeba być w oazie, żeby być w krucjacie. Ruch Światło-Życie chce służyć
sprawie trzeźwości, chce podjąć diakonię
wyzwolenia w ramach Krucjaty – czytamy w I rozdziale podręcznika WKC
– chce służyć jej przygotowanymi i zapalonymi do tego rodzaju apostolstwa
i ewangelizacji ludźmi oraz wypracowanymi i wypróbowanymi już metodami
formacji i działania, chce przy tym w całości włączyć się do Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, to znaczy, że każdy członek
Ruchu czułby się również członkiem Krucjaty, wyrażając to przynajmniej złożeniem deklaracji abstynenckiej. Krucjata
Wyzwolenia Człowieka byłaby ruchem
zakrojonym na wielką skalę, starającym
się zmobilizować wokół jednolitego programu i planu działania wszystkich ludzi
dobrej woli pragnących ratować naród
z zagrożenia.
I właśnie taki program został zaprezentowany i przyjęty do realizacji na lata 2021-2024, podzielony na
9 działów, z których każdy dotykał
problematyki aktywności i kierunków
ewangelizacji w KWC. A oto te zadania:
1. KWC w realizacji Narodowego
Programu Trzeźwości. Staraliśmy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób
Krucjata może włączyć się w realiza-
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cję zasadniczych celów Narodowego Programu
Trzeźwości określonych w jego 4 rozdziale. Które elementy programu i dorobku KWC stanowią
wsparcie tych celów, oraz jaką rolę może i powinno spełniać KWC w kontekście społecznym NPT.
2. Media w służbie KWC. Media społeczne zawładnęły powszechnym przekazem informacji,
więc działalność jej członków winna być w nich
obecna. Dziś Facebook, Twitter, YouTube, Instagram są podstawowym sposób dotarcia do ludzi
młodych, choć i znaczna część osób ze starszego pokolenie korzysta z mediów społecznościowych. Przekaz ten powinien być kierować do
wewnątrz (do członków KWC i Ruchu Światło-Życie), w którym można i trzeba promować wydarzenia, informować o podejmowanych dzia-

łaniach, zorganizowanie
transmisji z modlitw i innych wydarzeń. Jednocześnie również powinien być
kierowany na zewnątrz
„do świata”. W nim powinna zawierać się promocja
idei trzeźwości i abstynencji w wymiarze zarówno
religijnym (post i modlitwa w trosce o bliźniego),
jak i wymiarze zdrowotnym, ekonomicznym, troski o szczęście rodzinne
i wychowanie dzieci. Do
realizacji tych celów należałoby wychodzić z inicjatywą wywiadów, rozmów,
świadectw KWC do mediów lokalnych, telewizji,
radia, prasy.
3. Głoszenie Ewangelii
Wyzwolenia we wspólnocie Kościoła, w parafii.
W uzgodnieniu i porozumieniu z księżmi proboszczami wskazane jest
zainicjowanie w parafiach
grupy KWC, na wzór innych grup parafialnych
i spotykać się w obecności
księdza opiekuna grupy
raz w miesiącu na spotkaniach
formacyjnych,
do których konspekty zaczerpnąć z Eleuterii lub
innych publikacji Ruchu
Światło-Życie. Organizo-
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wać rekolekcje wyzwolenia w parafii. W tygodniach modlitw o trzeźwość narodu czynnie uczestniczyć
w nabożeństwach, włączając do nich
świadectwa członków KWC, osób
trwających w trzeźwości. Podobnie
członkowie i kandydaci KWC winni
włączać się w modlitwę i świadectwo
w sierpniu – miesiącu abstynencji.
Pozyskiwać w parafii nowe osoby
do KWC. Grupy dotarcia z informacją
i świadectwem o KWC to np.:
• rodzice dzieci pierwszokomunijnych, bierzmowani, narzeczeni,
żony/bliscy osób uzależnionych,
wejść z informacją na spotkania
dla małżeństw obchodzących
rocznice zawarcia sakramentu
małżeństwa,
• dzieci też mogą być orędownikami KWC. Więcej o Dziecięcej
Krucjacie Niepokalanej znajdziesz
na stronie http://www.kwc.oaza.
pl/czym-jest-dziecieca-krucjata-niepokalanej,
• harcerze, ministranci,
• grupy działające przy parafii.
4. Działalność KWC w przestrzeni
publicznej. Szukaliśmy odpowiedzi
na pytanie w jakich obszarach życia
społecznego powinna być obecna
KWC, oraz w jakie konkretne działania społeczne powinna angażować się
KWC? Odpowiedź nasunęła się sama
bowiem wystarczy zapoznać się wnikliwie z NPT, który jest programem
na pokolenie – czyli ok. 25 lat. Ponadto zapoznać się z Gminnym Pro-

numeru

gramem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na swoim
terenie. Nawiązać ścisłą współpracę
z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a najlepiej
włączyć się w jej skład i mieć wpływ
na tworzenie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Starać się wyeliminować promocję alkoholu w życiu
publicznym, w tym również na festynach i uroczystościach rodzinnych
z udziałem dzieci i młodzieży.
5. Zaangażowanie członków i kandydatów KWC. Każdy członek/kandydat
KWC powinien być przygotowany do
dawania świadectwa swojej Krucjaty.
Dobrze jest przygotować sobie wersję
krótszą i dłuższą świadectwa na potrzeby różnych sytuacji; wcześniej
przemyśleć odpowiedzi na pytania:
• dlaczego wstąpiłem do Krucjaty,
• jakie widzę owoce Krucjaty u siebie, w mojej rodzinie, otoczeniu,
• jak otoczenie reaguje na moją abstynencję i in.
Widzieć
duchowe
wsparcie
i szczególne błogosławieństwo, jakie
Bóg udziela tym, którzy dobrowolnie, w pełnej wolności podejmują ten
szczególny post, czyn miłości względem sióstr i braci zniewolonych nałogami; również świadczyć o ingerencji i pomocy Boga na drodze KWC.
Modlić się w intencji dzieła KWC,
w szczególności modlitwą KWC.
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Temat

numeru

Brać udział w spotkaniach formacyjnych i dniach skupienia organizowanych przez Diecezjalne
Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób
Uzależnionych. A nade wszystko
wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje, by mówić o KWC, np.
podczas wesel, spotkań rodzinnych,
towarzyskich, w pracy.
6. Indywidualne wsparcie osób potrzebujących pomocy. Członkowie
KWC powinni zdobyć wiedzę na temat uzależnień, zapraszając na spotkania KWC terapeutów, aby nauczyć
się rozpoznawać osoby uzależnione
i wiedzieć, jak wobec nich postępować, by nie szkodzić. W miarę możliwości podjąć studia tematyczne
z dziedziny terapii uzależnień, mediacji rodzinnych itp. Podjąć modlitwę za konkretną osobę uzależnioną,
rodzinę, np. modlitewna „adopcja”
rodziny lub osoby w formie codziennej modlitwy. Jednak co bardzo
istotne, nie zastępujmy swoim zaangażowaniem ośrodków i terapeutów zajmujących się pomocą uzależnionym i współuzależnionym, gdyż
może to być praca ponad siły. Lepiej
znać drogi dojścia do ośrodków pomocy i „podprowadzić” potrzebujących. Zadaniem członków KWC jest
bardziej prewencja w postaci propagowania trzeźwego i abstynenckiego sposobu życia, co uchroni społeczeństwo przed uzależnieniami oraz
rozwój dzieła KWC wśród coraz szer-

10

szych grupy osób. „Przez abstynencję
wielu, do trzeźwości wszystkich”.
7. KWC w wychowaniu młodzieży.
Mówić o KWC w swojej rodzinie, dać
przykład abstynencji wobec swoich
dorastających dzieci, wobec szerszej
rodziny. Oddziaływać na kolegów
i koleżanki własnych dzieci. Na drodze docierania do młodych bardzo
ważnym elementem jest praca i formowanie rodzin, gdyż życie rodzinne
ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw moralnych i społecznych
dzieci i młodzieży. Poprzez dzieci
i młodzież docierać do ich rodziców.
Angażować i wspomagać tworzenie
i prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych grup oazowych. Tworzyć autentyczne grupy parafialne, ze świadectwami, gdzie młodzi spotkają
autentycznych świadków Chrystusa.
Promować Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej – dzieci stają się wyrzutem
sumienia rodziców. Promować idee
KWC wśród harcerzy, ministrantów.
Temat i świadectwa KWC wprowadzać do mediów społecznościowych
o czym wspomniano w pkt 2.
8. KWC w Ruchu Światło-Życie. Konieczna staje się dbałość, aby temat
KWC był obecny na wszystkich turnusach rekolekcji, na rekolekcjach
formacyjnych, oazach modlitwy – organizować wieczory odpowiedzialności promujące KWC. Na dłuższych rekolekcjach temat powinien powracać
kilkakrotnie, poparty świadectwami
osób z KWC. Należy dbać o atrakcyjną

Temat
formę i przekaz KWC dostosować do
poziomu uczestników formacji. Nie
należy stosować nacisków słownych,
lecz pokazywać piękną ideę KWC, drogę Nowego Człowieka i Nowej Kultury, których abstynencja jest czytelnym
znakiem dla innych. Uznać, że każdy
ma swój czas dojrzewania, dać ten
czas, pozwolić uczestnikom na wolną
od nacisków decyzję. Podczas każdego Dnia Wspólnoty powinien wystąpić
„element krucjatowy” np. w formie nabożeństwa odpowiedzialności.
9. Finanse w KWC. Każda działalność
wymaga niemałych środków finansowych, więc i nad tym aspektem
pochyliliśmy się w dyskusji, podczas
której określone zostały możliwe
źródła finansowania:
• dobrowolne wpłaty poprzez stronę wspieram.oaza.pl – działania
KWC
– wpłaty jednorazowe,
– wpłaty cykliczne, np. miesięczne,
• zbiórki na dniach wspólnoty,
• sprzedaż materiałów KWC,
gadżetów,
• pozyskanie środków na konkretne
przedsięwzięcia z gminnych funduszy na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
• pozys kanie dotacji z funduszy
państwowych na przygotowane
projekty, np. kampania „Nie piję,
bo kocham”, Akademia Lokalnych
Liderów Trzeźwości,
• inicjowanie organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń,

numeru

które w statucie mają działalność
pomocową.
W swej konferencji Moderator
KWC ks. Jarosław Błażejak stwierdził,
że: to nasze spotkanie jest taką Górą
Tabor, gdzie szukamy umocnienia i przemiany naszych serc. Ale też z tej góry
trzeba zejść iść i głosić. Więc na czas
tego zmagania się w szerzeniu idei abstynenckiej niech nam Bóg błogosławi.
Kongres zakończyła uroczysta
Msza święta sprawowana przez moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka, podczas
której ks. Wojciech Ignasiak wygłosił homilię, w której między innymi
powiedział: Papież Franciszek w swej
adhortacji Gaudete et exsultate pisze,
że człowiek syty zamknięty jest na potrzeby drugiego człowieka. Jednak taka
postawa powinna być obca człowiekowi
służącemu. (…) Służącemu rodzinie, służącemu bliźniemu będącemu w potrzebie w postawie klęcząco-siedzącej, wskazującej na to, że mam dla ciebie czas,
wsłuchałem się w to, co do mnie mówisz
i czego ode mnie oczekujesz. Na tym polega szacunek do drugiego człowieka.
Uczestnicy wymieniając serdeczności, rozjechali się do swoich środowisk bogatsi o wiedzę i pełni zapału
do realizacji idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Tekst Narodowego programu trzeźwości
do pobrania na stronie:
https://www.parpa.pl/images/file/
Narodowy%20Program%20Trzez_m.pdf
Przygotował Wojciech Trojanowski
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PODRĘCZNIK KWC
Rozdział I – GENEZA
1. Słowa Ojca świętego Jana Pawła II
zawarte w jego liście pożegnalnym
do Polaków z dnia 23 października
1978 r. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza
ludzkiej godności i poniża obyczaje
zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może
umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów
chrześcijańskich,
Chrystusowego
Kościoła – stały się – i to już w chwili
ich wygłoszenia przez Ojca świętego
podczas pamiętnej audiencji pożegnalnej – bezpośrednim bodźcem
i natchnieniem do podjęcia nadzwyczajnej akcji na rzecz ratowania
narodu od alkoholizmu oraz innych
zagrożeń. Łączyło się z tym uświadomienie sobie w tym dziejowym momencie, że jedyny i niepowtarzalny
autorytet pierwszego w historii Papieża – Polaka mógłby zmobilizować
zdrowa część narodu do czynu odnowy moralnej na miarę potrzeb wynikających z aktualnego zagrożenia.
2. Ruch Światło-Życie poczuł się
pierwszym i odpowiedzialnym adresatem powyższego apelu Jana Pawła II
skierowanego do wszystkich Polaków.
Dał temu wyraz Moderator Krajowy
Ruchu, gdy w orędziu do uczestników
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Dnia Jedności Ruchu Światło-Życie
z papieżem Janem Pawłem II wygłoszonym w dniach 28 i 29 października
1979 r. przez Radio Watykańskie powiedział: „Odpowiadając na tę prośbę
rozpoczynamy od dzisiejszego dnia
jedności kilkumiesięczne przygotowanie do diakonii wyzwolenia, którą
chcemy podjąć na rzecz całej polskiej
młodzieży i narodu; przygotowanie
do służby wyzwolenia z nałogów
społecznych – zwłaszcza nałogu alkoholizmu – oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, który nie pozwala
człowiekowi urzeczywistniać siebie
zgodnie z wzniosłym powołaniem
osoby, aby stać się Nowym Człowiekiem na wzór Niepokalanej, Matki
Chrystusa i Kościoła. W wyniku tego
przygotowania, w ramach którego
odbyły się m. in. narady w gronie specjalistów – działaczy przeciwalkoholowych, kilka serii oaz rekolekcyjnych
diakonii wyzwolenia, sesja specjalna
w ramach IV Krajowej Kongregacji
Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii, parafialne rekolekcje
wyzwolenia w Zakopanem-Olczy, wyłonił się zasadniczy program Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka oraz podstawowe metody działania. (…)
3. Ruch Światło-Życie podjął inicjatywę w tej sprawie przede wszyst-

ks.

kim dlatego, że czuje się
kontynuatorem Krucjaty
Wstrzemięźliwości, zwanej też Krucjatą Niepokalanej, działającej w latach
1957-1960. Krucjata ta była
maryjnym ruchem abstynenckim
zmierzającym
przez walkę z pijaństwem
i rozwiązłością do odnowy człowieka i całego społeczeństwa w duchu idei
św. Maksymiliana Kolbego
i programu Ślubów Jasnogórskich. (…) W chwili wypowiadania przez Papieża
Jana Pawła II cytowanego
wyżej apelu uświadomiono sobie, iż moment ten
właśnie nadszedł.

Franciszek Bla

chnicki

nym, autonomicznym programem działania
i wyzwolonym przez niego ruchem. Ruch Światło-Życie natomiast chce służyć tej sprawie,
chce podjąć diakonię wyzwolenia w ramach
Krucjaty, chce służyć jej przygotowanymi i zapalonymi do tego rodzaju apostolstwa i ewangelizacji ludźmi oraz wypracowanymi i wypróbowanymi już metodami formacji i działania,
chce przy tym w całości włączyć się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to znaczy, że każdy
członek Ruchu czułby się również członkiem
Krucjaty, wyrażając to przynajmniej złożeniem
deklaracji abstynenckiej. (…)
5. Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest związana genetycznie z Papieżem Janem Pawłem II nie
tylko przez takt, że słowa Jego apelu skierowa-

4. Podejmując inicjatywę
powołania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Ruch
Światło-Życie nie zamierza ani sam przekształcić
się w nowy ruch, i zrezygnować ze swojego dotychczasowego programu
i ze swojej tożsamości
na jego rzecz, ani włączać
członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do
Ruchu Światło-Życie, ani
traktować jej w całości
jako swojej części czy ekspozytury.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma być samodziel-
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nego do Polaków w dniu 23 października 1978 r. stały się bezpośrednim
natchnieniem dla tej inicjatywy, ale
głównie przez to, że cały Jego wielki
program odnowy godności i wyzwolenia człowieka, ukazywany stopniowo w pierwszych miesiącach Jego
pontyfikatu, a zwłaszcza w związku
z Jego pielgrzymką do Meksyku oraz
w Jego pierwszej encyklice Redemptor Hominis, określa program Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. (…)
6. Przygotowana w ten sposób Krucjata Wyzwolenia Człowieka, została
przedstawiona Ojcu świętemu, Janowi Pawłowi II w maju 1979 roku.
Wtedy też prosiliśmy Ojca świętego
o spotkanie z ogólnopolską reprezentacją Ruchu Światło – Życie z okazji Jego pobytu na Podhalu w dniu
8 czerwca. Podczas tego spotkania,
zgodnie z sugestiami wysuniętymi
w zaproszeniu, miało nastąpić proklamowanie Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka jako daru Ruchu Światło-Życie dla Papieża. Ojca świętego poproszono o pobłogosławienie tego
dzieła. (…)
7. Dzień 8 czerwca stał się wielkim
dniem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W czasie mszy świętej na lotnisku w Nowym Targu delegacja
Ruchu Światło-Życie, idąc na czele
procesji z darami, przyniosła Papieżowi Księgę Czynów Wyzwolenia.
Ojciec święty ponownie (bowiem już

14

w przeddzień, 7 czerwca, w Oświęcimiu wpisał do Księgi swoje błogosławieństwo dla Krucjaty) pobłogosławił niosących Księgę i wszystkich,
których nazwiska zostały już lub
zostaną w przyszłości do niej wpisane. W tym czasie obecni na lotnisku
członkowie ogólnopolskiej reprezentacji Ruchu odmówili głośno modlitwę (zawierającą przyrzeczenia
abstynenckie) i odśpiewali hymn Krucjaty Serce wielkie nam daj. W ten
sposób proklamowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w obecności Papieża Jana Pawła II stało się faktem.
Dzień 8 czerwca 1979 r. należy więc
uważać za dzień narodzin Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. (…)
8. Księga Czynów Wyzwolenia oraz
kamień węgielny zostały potem złożone w Centrali Ruchu Światło-Życie
w Krościenku, gdzie powstała pierwsza Stanica Krucjaty Wyzwolenia
(Stanica nr 1). W czasie następnych
miesięcy kierowała ona akcją werbowania do KWC członków Oazy Żywego Kościoła 1979. Trzy razy w ramach
dni wspólnoty poszczególnych turnusów oazy, w nowo zbudowanym
amfiteatrze im. Jana Pawła II odbyły
się Godziny Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, w których uczestniczyło
każdorazowo ponad 2 tysiące osób
(głównie młodzieży). Większość
z nich zgłosiła swoje przystąpienie
do KWC.
cdn.

Aktualności

NIEPODLEGŁOŚCIOWY BAL
TRZEŹWOŚCI I RADOŚCI
10 listopada w Domu Rekolekcyjnym EFFATA w Zaczerniu odbył się
Niepodległościowy Bal Trzeźwości
i Radości, którego organizatorem
było DDTiOU Diecezji Rzeszowskiej.
W programie spotkania zaplanowano
między innymi wspólne wykonanie
pieśni patriotycznych, dlatego też
na przybyłych czekały przygotowane
śpiewniki oraz prezentacja multimedialna z genezą powstania niektórych pieśni-hymnów narodowych.
Wieczór patriotyczny rozpoczął
się Eucharystią w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Zaczerniu sprawowaną przez duszpasterza diecezjalnego – ks. Grzegorza Kota w koncelebrze ks. Marcina
Duplagi. W swej homilii ks. Marcin

nawiązał do stwierdzenia ks. Franciszka Blachnickiego, który na łamach
publikacji „Prawda Krzyż Wyzwolenie” stwierdził, „że jednym z głównych
źródeł alkoholizmu i jedną z najważniejszych przyczyn sięgania człowieka po alkohol jest upatrywanie w nim środka
pseudowyzwolenia. (…) Wolność utożsamia się z niezależnością człowieka, ale
też, jak stwierdził Jan Paweł II, wolność
jednostki nie da się oddzielić od wolności wszystkich innych ludzi”. W homilii
wybrzmiały również postanowienia
II Kongresu KWC, który odbył się
w dniach 5 – 7 listopada br. w Sękocinie Starym pod Warszawą. Wytyczono
tam program strategii działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata
2021 – 2024. Na zakończenie Eucha-
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Aktualności
rystii została odmówiona nowenna
do św. Andrzeja Boboli o ochronę naszej Ojczyzny w czasie wielkiego niepokoju na naszej wschodniej granicy.
Wieczornicę patriotyczną rozpoczął polonez odtańczony do muzyki Wojciecha Kilara skomponowaną
do filmu „Pan Tadeusz”. Bawiliśmy
się głównie do muzyki polskich wykonawców, natomiast zabawy integracyjne nawiązywały do tradycyjnych tańców i zabaw regionalnych.
W przerwach pomiędzy tańcami
śpiewaliśmy wspólnie pieśni patriotyczne, jak też piosenki żołnierskie
z różnych okresów historii Oręża Pol-

skiego. Celem spotkania było przede
wszystkim promowanie Nowej Kultury – zabawy bez alkoholu, z jednoczesnym propagowaniem patriotyzmu jako odpowiedzialnej postawy
za losy Ojczyzny i Narodu.
Dzięki
serdeczne
składamy
wszystkim tym, którzy przyczynili się
do przygotowania i poprowadzenia
balu i wyrażamy nadzieją, że Niepodległościowy Bal Trzeźwości i Radości wpisze się na stałe w kalendarz
przedsięwzięć realizowanych przez
Diecezjalne Duszpasterstwa Trzeźwości Osób Uzależnionych oraz Ruch
Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej.
Wojciech Trojanowski

Prostujmy drogę Panu
W dniach 10 – 12 grudnia 2021
roku odbyły się rekolekcje dla osób
uzależnionych pod hasłem „Prostujmy drogę Panu”. Wspólnotę formującą się w Domu Rekolekcyjnym „Kana”
w Czarnej Sędziszowskiej stanowiło
25 osób, nad którymi duchową pieczę sprawował ks. Bogdan Tęcza.
Podczas zawiązania wspólnoty
każdy uczestnik krótko się przedstawił i podzielił się refleksją na temat powodu, dla którego przyjechał
na te rekolekcje. Eucharystię tego
dnia sprawował ks. Bogdan i on też
wygłosił homilię. Myślą przewodnią
było rozmijanie się naszych oczekiwań z tym, co przygotował dla nas
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Pan i płynące z tego niezadowolenie. Po Eucharystii odśpiewaliśmy
Apel Jasnogórski. Dla chętnych odbyła projekcja filmu „Na rauszu”
podejmującego temat alkoholizmu
i jego skutków.
W sobotę podczas spotkania
w grupach rozważaliśmy tekst Ewangelii (J 8,31-36) w kontekście 5 kroku
AA – „Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych
błędów”. Każdy mógł podzielić się
własnymi przemyśleniami i odpowiedzieć na pytania płynące z Kroku 5.
W homilii podczas drugiego dnia rekolekcji usłyszeliśmy, że nasze relacje
z ludźmi są często nietrwałe i zawod-

ne, dlatego warto nawiązać relację
z Bogiem, która jest niezawodna.
Dzięki tej relacji można pokonać
każdy kryzys. Na Koronkę do Bożego Miłosierdzia udaliśmy się do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie przy
ul. Jodłowej powstaje Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny. Aktualnie
uporządkowano teren i trwają prace
przy ogrodzeniu. Podczas czasu wolnego była możliwość skorzystania
z Sakramentu Pokuty. Drugie spotkanie poprzedzał tekst Pisma świętego
z Ewangelii św. Jana (J 8,1 –11), a podczas spotkania staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie kim jest dla mnie
Bóg i jak go postrzegam. Wieczorem
odbył się mityng prowadzony przez
Tadeusza. Drugi dzień zakończyliśmy
Liturgią Słowa i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Aktualności
Niedzielę rozpoczęliśmy Jutrznią
połączoną z Eucharystią. Podczas
homilii ksiądz Bogdan nawiązał do
Czytania z Księgi Proroka Sofoniasza
jako metafory obecności Boga pośród nas. Uśmiechnijmy się do kogoś,
pomóżmy drugiej osobie, a dobro będzie
rozprzestrzeniać się po całym świecie –
mówił ks. Bogdan – nawet bez względu na niekorzystne warunki.
Trzecie spotkanie w grupach, nawiązywało do Ewangelii św. Łukasza
(Łk 3,10-18-20) i 8 kroku AA. Uczestnicy wyjeżdżali ze spokojem w sercu,
serdecznością dla siebie i oczekiwaniem na kolejne rekolekcje.
Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy czas.
Agnieszka Trojanowska
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GRUDNIOWY DZIEŃ SKUPIENIA
18 grudnia spotkaliśmy się na Dniu
Skupienia, jak zwykle w parafii pw.
św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Tym razem wespół z członkami Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia.
Spotkanie nawiązywało do rozpoczętego 28 listopada nowego roku liturgicznego, który będziemy przeżywać
pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Hasło to ma prowadzić nas do
szukania odpowiedzi na pytania, jak
żyć Eucharystią na co dzień i jak dzielić się nią z innymi. Ukazuje jednocześnie jej społeczny wymiar jako podstawowy aspekt życia chrześcijańskiego.
W homilii ks. Bogdan Tęcza podkreślił znaczenie Liturgii i Sakramentów
jako podstaw wiary, które obok modlitwy i miłości bliźniego stanowią filary
życia chrześcijańskiego. Na zakończenie Mszy świętej ks. Marcin Duplaga
nawiązał do trwającego w Kościele
Synodu, który ma otworzyć wszystkie
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wspólnoty duszpasterskie, zakonne
i świeckie na wsłuchanie się w drugiego człowieka.
Następnym punktem Dnia Skupienia była kolejna konferencja Piotra
Osaka – specjalisty terapii uzależnień, terapeuty par i rodzin pt. „Ja
w oczach innych. Jak mówić, żeby nas
rozumieli i słuchali?”. Po konferencji
rozwinęła się dyskusja na temat problemów we wzajemnej komunikacji
nie tylko w środowisku, lecz również i w gronie najbliższych. Kolejne
zaplanowane konferencje związane
będą z różnymi aspektami uzależnień
i możliwościami ich leczenia.
Na zakończenie, podczas agapy,
przy słodkim poczęstunku, mieliśmy możliwość podzielić się tym, co
szczególnie nas dotknęło w ostatnim
czasie. Jak zawsze, tak i dzisiaj czuć
było Ducha Wspólnoty i wzajemnego
zrozumienia.

Informacje

Kalendarium wydarzeń
roku pracy

2021/2022

Przedsięwzięcia stałe:
• Spotkanie formacyjne Diakoni Wyzwolenia i KWC – drugi czwartek
miesiąca – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana,
początek godz. 1800 – Msza święta, rozważania nad Podręcznikiem KWC.
• Dzień Skupienia – czwarta sobota miesiąca – Kościół pw. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 1200 – Msza Święta,
świadectwo KWC / konferencja, Agapa;
• Diecezjalna Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych –
od poniedziałku do piątku w godz. 1600 – 1900,
rejestracja pod nr tel. 798 538 488
• Dyżur w STANICY KWC – wtorek od godz. 1600 do 1800 – Kościół pw.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana.
• Spotkania grup:
o Anonimowych Alkoholików MATT TALBOT 2 – w piątek godz. 1900
salka przy kościele św. Jadwigi, tel. 692 724 949
o Dla współuzależnionych – odbywają się w 2 i 4 wtorki miesiąca
godz. 1700, tel. 723 186 255

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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Informacje

Rekolekcje:
Data
rekolekcji

Rodzaj, tytuł,
w programie –
kroki AA

Ksiądz
prowadzący

Zgłoszenia

11-13.02
Dla
KANA Czarna
2022
współuzależnionych Sędziszowska

ks. Marcin
DUPLAGA

723186255

11-13.03
2022

Dla uzależnionych

KANA Czarna
Sędziszowska

ks. Bogdan
TĘCZA

504957572

8-10.04
2022

Trzeźwościowe

KANA Czarna
Sędziszowska

ks. Marcin
DUPLAGA

17 8635963;
881308678

13-15.05
2022

Apostolstwo
Modlitwy

Miejsce

KANA Czarna ks. Grzegorz
504957572
Sędziszowska
KOT

10-12.06
Dla
KANA Czarna ks. Stanisław
723186255
2022
współuzależnionych Sędziszowska SZCZEPANIK

25-28.08
2022
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Dla diakonii KWC

Budy
Głogowskie
Ośrodek
Caritas

ks. Grzegorz
504957572
KOT

Informacje

Inne przedsięwzięcia:
DATA

NAZWA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

MIEJSCE

REALIZUJE –
UCZESTNICY

27.02
2022

Niedziela Świadectw
KWC

parafie

Członkowie KWC

30.04
2022

Pielgrzymka KWC
do Niechobrza

Sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej
DDTiOU – chętni
Pomocy
w Niechobrzu

41. Ogólnopolska
Pielgrzymka
Jasna Góra
Apostolstwa Trzeźwości
XXXV Podkarpacka
24-26.06
Pielgrzymka Ruchów Kalwaria Pacławska
2022
Trzeźwościowych
18-19.06
2022

2.07
2022
25.07
2022
29-31.07
2022

Dzień Trzeźwości
i Radości

Dobrzechów

XVIII Narodowa
Modlitwa o Trzeźwość Miejsce Piastowe
Narodu
Ogólnopolski
Sanktuariom Matki
Spotkania Ruchów
Bożej w Licheniu
Trzeźwościowych

Ks. Grzegorz –
chętni
692 724 040 –
chętni
17 8635963;
881308678 –
chętni
692 724 040 –
chętni
692 724 040 –
chętni

31.07
2022

Niedziela Świadectw
KWC

parafie

Członkowie KWC

20.08
2022

VI Bieszczadzkie
Trzeźwe Wesele

Caritas Myczkowce

Chętni
indywidualnie
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Okiem specjali
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KIEDY TERAPIA DZIAŁA?
Myśląc o terapii łudzimy się,
że jedna wizyta rozwiąże wszystkie
nasze problemy. Często jednak wyjście z trudnej sytuacji w jakiej się
znaleźliśmy wymaga przede wszystkim czasu, wiele wysiłku i zaangażowania klienta w trakcie trwania procesu terapeutycznego.
Każdy, kto decyduje się na udział
w terapii (mniej lub bardziej dobrowolnie) posiada oczekiwania dotyczące podejmowanych oddziaływań.
Decydując się na proces terapeutyczny musimy uświadomić sobie, że jest
on dla osoby uzależnionej od tej pory
priorytetem. Ludzie podejmując jakiekolwiek działania rozważają, co
może dana aktywność im przynieść.
Następuje kalkulacja możliwych korzyści bądź strat. Z natury jesteśmy
tacy, że oczekujemy wyłącznie pozytywnych korzyści w związku z po-

22

dejmowanymi czynnościami. Podejmowanie decyzji o leczeniu wiąże
się z podejmowaniem konkretnych
wyborów, które mają przynieść nam
korzyści. Należy jednak pamiętać,
że osoba uzależniona musi zrezygnować z szeregu zachowań, zwyczajów
a czasem i relacji, które były dla niej
ważne, jednak w ogólnym rozrachunku przynosiły szereg przykrych konsekwencji, aby zdrowieć. Nie wszystko jednak przynosi nam wymierne
korzyści. Należy pamiętać, że proces
zdrowienia jest długotrwały i przechodzi się przez niego małymi krokami. Wymaga on też pełnego zaangażowania się w niego, a wszystkie inne
sprawy ważne dla pacjenta na czas
leczenia muszą zejść na inny plan, by
móc sprostać wymogom terapii.
Aby psychoterapia „zadziałała” klient musi sobie uświadomić,

że Psychoterapia nie działa w magiczny sposób. Wymaga dużego zaangażowania i intensywnej pracy ze
strony pacjenta. Nie można przecież
pić, ćpać i leczyć się jednocześnie.
Utrzymywanie abstynencji to istotny punkt w terapii uzależnień, który
jest celem i jednocześnie warunkiem
terapii. Udział w terapii daje pacjentowi szansę na poradzenie sobie
z uzależnieniem, dlatego też uznanie terapii za najważniejszą aktualnie sprawę życiową daje możliwość
na wyjście z nałogu. Wszystkie inne
sprawy powinny zejść na dalszy plan
w czasie leczenia. Jeżeli pacjent zaniedba terapię, by mieć więcej czasu na załatwienie innych spraw, to
najprawdopodobniej wróci do picia,
brania narkotyków i jego problemy
najprawdopodobniej powiększą się.
Aktywne
uczestniczenie
we
wszystkich zajęciach terapeutycznych i wykonywanie zadań to kolejny
krok do uzyskania wglądu w swoje
dotychczasowe postępowanie. Terapia nie działa na odległość. Pacjent
leczy się tylko wtedy, gdy uczestniczy
w spotkaniach z terapeutą. Usprawiedliwianie nieobecności, czy usprawiedliwianie niewykonania zadania
nie ma większego znaczenia.
Najważniejszym punktem jest
wzięcie odpowiedzialności za własne
leczenie. Mimo, że to terapeuta prowadzi sesje, układa plan terapii, poleca wykonywanie zadań, to i tak od
pacjenta zależy, jak z tego skorzysta.
Terapeuta nie jest w stanie leczyć ko-
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goś wbrew jego woli i przy braku jego
zaangażowania. Pacjent aktywnie korzysta z pomocy terapeuty, a nie biernie poddaje się terapii. Ustawiczna
praca nad sobą jest konieczna. Nie
wystarcza nawet samo wykonywanie
zadań i zaleceń terapeutycznych. Pacjent musi włożyć wiele osobistej pracy w zrozumienie siebie, uczenie się
i wprowadzenie zmian w swoim funkcjonowaniu. Nikt nie jest w stanie
zrobić tego za niego. Pracy nad sobą
nie można też przerwać, ani odłożyć
na później. Wprowadzenie tego, czego się nauczyło na terapii, w życie.
Jeżeli efekty leczenia mają być trwałe,
pacjent musi zmienić swoje zachowanie w codziennym życiu. Nie można trzeźwieć żyjąc w pijany sposób.
Pacjent musi prowadzać konkretne
zmiany w swoim stylu życia.
Przyjmowanie i dawanie pomocy
to kolejny krok do skutecznej terapii. Nie ma szans na poradzenie sobie z uzależnieniem na własną rękę,
pacjent musi korzystać z pomocy innych. Jest to jedyne rozsądne wyjście
i korzystanie z niego nie poniża. Gdy
pacjent pracuje nad sobą w grupie,
pomaga także innym, gdy pomaga
innym, pomaga też sobie. Stąd może
czerpać siłę do trzeźwienia. Oprócz
pomocy, którą pacjent może otrzymać w oddziale, ośrodku na wolności, może dostać pomoc także
na mitingach AA/AN i w innych środowiskach abstynenckich.
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Wywiad

Wywiad z ks. Grzegorzem Kotem –
Diecezjalnym Duszpasterzem
Trzeźwości i Osób Uzależnionych,
prezesem Fundacji
Pomagam bo Kocham im. bł. ks. Władysława Findysza
Jakie sytuacje, osoby, zdarzenia
sprawiły, że jest ksiądz dzisiaj tutaj
i zajmuje się tym o czym będziemy
za chwilę rozmawiać?
Na pewno Pan Bóg za tym stoi,
bo to On prostuje ścieżki naszego
życia a poprzez osobę księdza biskupa, posłał mnie do tego zadania, do
pracy i do posługi z osobami uzależnionymi, jako Diecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Myślę, że ta decyzja pokryła
się z planem Pana Boga, który pozwolił też i wewnętrznie rozeznać,
że to jest to do czego On mnie zaprasza, do czego mnie wzywa i posyła aby pomagać tym osobom. I myślę, że stąd to miejsce po 6 latach
tej posługi, tutaj gdzie jestem w tym
momencie, czyli między tymi osobami i ich rodzinami, tworząc warunki
aby tym osobom pomagać i docierać
do nich z właściwą pomocą, by tworzyć diakonię osób posługujących,
aby nie działać w pojedynkę ale we
wspólnocie, aby mogła powstać gospoda ewangeliczna dla tych osób,
którzy szukają ratunku, chcą wyzwolenia i powstania z nałogu.
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Miał ksiądz wcześniej jakiś kontakt z osobami uzależnionymi ?
Myślę, że każdy z nas ma taki kontakt patrząc na środowisko w jakim
żyjemy gdzie alkohol niestety dominuje jako substancja psychoaktywna
i problem alkoholowy dotyka wielu
rodzin. Nawet jeśli nie dotykamy go
w najbliższej rodzinie to widzimy
w sąsiedztwie, społeczeństwie i stykamy się z tymi osobami. Natomiast
moje osobiste doświadczenia też
są takie patrząc na osoby, które Pan
Bóg stawia na drodze mojego życia,
są i takie, które się pogubiły, którym
alkohol i inne używki odebrały wolność osobistą. Myślę, że to jest dodatkowa motywacja do tego, żeby
starać się bardziej, żeby bardziej pomagać, by wskazywać na Pana Jezusa, który jest najlepszym lekarzem.
Kiedy pojawiła się ta myśl o budowie domu, ośrodka?
Zanim pojawiła się myśl o budowie ośrodka i pragnienie domu dla
osób uzależnionych to ponad dwa
lata temu, założyliśmy Fundację Pomagam bo Kocham im. bł. ks. Władysława Findysza. Patron naszej

Fundacji, bł. ks. Władysław Findysz
to oddany duszpasterz Nowego Żmigrodu, męczennik komunizmu, który
przypłacił swoim zdrowiem i życiem
troskę o parafian. Pisał do nich listy prosząc w nich między innymi
o Trzeźwość. Fundacja została do
tego powołana aby w myśl swojego
patrona nieść pomoc osobom, które
straciły ster nad życiem. Prowadzimy Poradnię dla Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych, w Rzeszowie
przy ul. Rejtana, przy Kościele Akademickim. W poradni pełni dyżur duszpasterz, psychoterapeuta, psycholog
oraz doradcy do spraw uzależnień.
Organizujemy spotkania, grupy
wsparcia, rekolekcje, wspólne wyjazdy i konferencje. We Wspólnocie siła.
Wracając do pytania...

Wywiad
Kiedy pojawiła się myśl o budowie domu?
Podczas rozmów z tymi osobami i po rozeznaniu tego, że terapia
kilku tygodniowa jest niewystarczająca, że osoby te mają trudności
w powrocie do swojego środowiska,
gdzie bardzo często relacje z bliskim
są mocno naruszone. Chcemy, aby
Wspólnota tego Domu stała się drogą wychodzenia z nałogów.
Jakie najbliższe plany związane
z budową ?
Pierwszym krokiem (jak nie trudno
się domyśleć) tej budowy jest Wspólnota. Na krzyżu, który jest na działce, gdzie ma zaistnieć nasz Dom został umieszczony napis, Ad Maiorem

Fot. archiwalna
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Wywiad
Dei Gloriam (Na większą chwałę Pana
Boga). Tylko ta świadomość wiary
może sprawić, że nie zgubimy istoty
godności każdego człowieka. Jezus
umarł na krzyżu za sprawiedliwych
i nie sprawiedliwych. Nie potrzebują
lekarza zdrowi lecz Ci którzy źle się
mają. Chciałbym, aby to dzieło było
ku chwale Pana Boga, w poszukiwaniu tej istoty Bożej Miłości, Jego
obecności w każdy człowieku szczególnie tym ewangelicznym pogubionym, poranionym i odepchniętym. To
jest pierwszy krok.
Kolejne kroki, etapy... Udało nam
się już ogrodzić działkę Fundacji
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– ponad kilometrem ogrodzenia.
Otrzymaliśmy warunki zabudowy,
jesteśmy w trakcie tworzenia projektów budowlanych. Najbliższe pracę
na działce to przygotowanie drogi
dojazdowej i badania geotechniczne pod obiekt. Myślę, że koncepcję
szczegółowe i postępujące prace będziecie mogli śledzić na naszej stronie www.pbk.org.pl
Poszukujemy ludzi dobrej woli,
takich którzy chcieli by wesprzeć to
dzieło, pomóc. Zdarza się, że oceniamy osoby uzależnione i ich rodziny
spychając ich na margines społeczny,
często te osoby same się wykluczają.
Nie zapominajmy jednak – zawsze
warto być człowiekiem....

Fot. archiwalna

Wizualizacja Centrum Profilaktyczno–Terapeutycznego

Jak na tą chwilę widzi ksiądz
działalność tego Centrum ?
Staram się obserwować rzeczywistość i słuchać. Formalnie ta działalność została już określona w celach
statutowych Fundacji. Pozostałe
aspekty tej działalności co do formy
funkcjonowania jeszcze się klarują.
Proszę pozwolić, że do tego wątku
powrócimy.

Wywiad
Pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę
by Pan Bóg prowadził i błogosławił, by
stawiał na księdza drodze życzliwych ludzi, którzy będą wspierać i służyć pomocą by to wyjątkowe dzieło jak najszybciej udało się zrealizować. AMDG
Rozmowę przeprowadziła
Anna Pisarek-Buczek
Cdn.
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Oni zwyciężyli

Arkadiusz „Arkadio” ZBOZIEŃ
Raper, freestylowiec. Współtwórca inicjatywy
„Rób to, co kochasz!”
Jego młodość minęła pod znakiem
buntu, przebywania w towarzystwie
zagubionych rówieśników i starszych
kolegów, u których szukał akceptacji
wchodząc w kolejne nałogi – papierosów, alkoholu, narkotyków. Pojawiły się problemy w szkole, kradzieże,
bójki, handel narkotykami.
„Nawet nie wiesz, jak bardzo cię
kocham” te słowa starszego brata
stały się zwrotem akcji w życiu młodego Arkadio. Wspomina go jak człowieka, któremu zawsze chciało się
żyć, miał w oczach radość, której nigdy dotąd nie potrafił rozszyfrować.
A recepta na odzyskanie radości i po-
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koju serca była bardzo prosta: wybór
Pana Boga lub diabła... Tak pojawiła
się pierwsza spowiedź, związanie ze
wspólnotami kościoła, nowe relacje,
porządkowanie dotychczasowego
stylu życia, następnie studia, wejście
w świat muzyki, która tak bardzo dodawała mu skrzydeł, praca, założenie rodziny... Oprócz tego zrozumiał
istotną rzecz – że nawrócenie to jest
proces, który towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie.
Dziś bazując na swoich doświadczeniach wychodzi szczególnie do
młodych ludzi, chętnie organizując
z nimi spotkania, rekolekcje, kon-
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certuje. Opowiada o istocie odkrycia swoich mocnych stron, talentów, pasji, które możemy rozwijać i wykorzystać, a także tzw. „sweet spotach”,
czyli takich idealnych momentach w naszym życiu, kiedy wszystko udaje się na 100% (np. dobrze
wykonana praca, pozytywny wynik na egzaminie).
Przede wszystkim Arkadio młodym ludziom niesie prawdę o życiu z Panem Bogiem, który umacnia, przemienia to życie, jest motorem do rozwijania pasji, a wszelkie przeciwności najlepiej
pokonywać u Jego boku. Sam mówi w ten sposób:
„Wierzę, że tak, jak mnie pociąga przykład innych ludzi, tak moja historia może być dla kogoś inspiracją.
Każdy ma szansę, aby być narzędziem w ręku Boga.
Wierzę w to, że tam, gdzie jest strach, lęk i grzech,
tam, gdzie są negatywne wydarzenia, tam może kryć
rozwój, pomysł na życie, plan Pana Boga”1.
1 https://plus.gazetakrakowska.pl/sadecki-raper-arkadio-nikt-nie-jest-dla-boga-stracony/ar/c11-15531849.

Arkadiusz
Zbozień jest autorem takich książek jak m.in.:
„Zacznij żyć z pasją.
Od bylejakości do życia pełnią” oraz wydał 7 płyt. Jest także
współtwórcą ewangelizującego swoją działalnością portalu internetowego „Rób to, co
kochasz!”. Na swoim
kanale na YouTube
prowadzi krótkie zabawy słowem #MYŚLOminuty, w których
poprzez
muzyczny
freestyle, przekazuje
różne prawdy związane z konkretnymi
powiedzeniami funkcjonującymi w naszym
otoczeniu.
Przykładem może być odcinek pt. „Gość w dom
– Bóg w dom”, w którym zachęca, żeby
zwyczajnie kogoś do
siebie zaprosić, ugościć, nawiązać relację
w środowisku, w którym aktualnie przebywamy, aby zobaczyć
w drugim człowieku
Pana Boga.
Anna Piotrowska
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23 STYCZNIA –
Niedziela Słowa Bożego,
To dzień ustanowiony przez
papieża Franciszka jako czas
refleksji nad Słowem Bożym
i jego szczególnej celebracji.
27 LUTEGO DO 5 MARCA
Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu –
Ten czas zachęca wiernych
w kościele do podjęcia abstynencji nie tylko na czas nadchodzącego Wielkiego Postu.
Zadbajmy o trzeźwość i abstynencję naszą i bliźnich.
2 MARCA
Środa Popielcowa,
Rozpoczynająca czas pokuty i nawrócenia w oczekiwania
na Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Podejmijmy w tym czasie
40-dniowy post poprzez próbę
zerwania z naszymi nałogami
i walkę ze słabościami.
25 MARCA
Dzień Świętości Życia,
Dzień który przypomina
o nadrzędnej wartości jaką
jest ludzkie życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Warto w tym dniu podjąć
się dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego w intencji
obrony życia nienarodzonych.
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„NA RAUSZU”
Reżyser: Thomas Vinterberg
Już na samym początku produkcja duńskiego reżysera Thomasa Vinterberga daje odczuć
się skandynawską aurę i atmosferę tamtejszego
stylu życia – z pozoru spokojnego i bez głębszych emocji. Pierwsze kadry ukazują młodzież
w okresie przedmaturalnym, która spędza wolny czas organizując „pijackie zawody” i nie
oszczędza mieszkańcom spektakularnych, wieczornych wybryków. Otwarcie mówią o swoim
stylu życia, ich codzienność wypełnia alkohol
nie krępują się tym jakie ilości alkoholu są
w stanie wypić, żeby poczuć się dobrze.
Z drugiej strony obserwujemy głównego
bohatera Martina wypalonego zawodowo nauczyciela lokalnej szkoły, przesiąkniętego obojętnością w życiu rodzinnym, nie odnajdującego jakiegoś głębszego sensu w relacjach, nie
podejmującego żadnych aktywności w wolnym
czasie. Na pierwszy plan wysuwa się jednak

grupa czterech kolegów –
nauczycieli wspomnianej
szkoły, którzy podzielają
emocjonalnie los głównego bohatera – zmęczeni
codziennością, rutyną, podejmują się dosyć atrakcyjnego wyzwania. Bazując na teorii norweskiego
psychiatry postanawiają,
że każdego dnia przed
pracą będą wypijać tyle
alkoholu, aby uzyskać 0,5
promila, w celu zweryfikowania jak ten stan wpływa
na ich aktywność w ciągu
dnia. Gdy ten eksperyment zaczyna się „sprawdzać” i każdy z bohaterów
staje się kreatywny w swojej codziennej pracy, a także na płaszczyźnie życia
prywatnego, przekraczają
limit procentowy, nadal
eksperymentując i szukając coraz to nowszych
korzyści z funkcjonowania
w stanie nietrzeźwości.
Nauczyciele stają się bardziej atrakcyjni w oczach
uczniów, ich bliscy są zaskoczone nagłą kreatywnością, inni, przełamując
strach, nawiązują nowe
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relacje. Przychodzą jednak kolejno
momenty załamania i tragedii w życiu z każdego z bohaterów (w tym
śmierć jednego z czworga kolegów)
wskutek nadmiernego spożycia alkoholu. Zdaje się, że te mocne przeżycia zmieniają coś w ich świadomości,
ponieważ ostatecznie kończą wspomniany eksperyment.
Produkcja Thomasa Vinterberga
otrzymała nagrodę Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, otrzymała także kilka nagród
na festiwalu Europejskich Nagród
Filmowych. Swoim zasięgiem objęła zarówno Europę jak i świat. Zdaje się być wciągającym dramatem

i komedią w jednym. Ciężko jednak
stwierdzić czy jej przesłanie jest
jednoznaczne i jednowymiarowe,
ponieważ odbiorca do końca zadaje sobie pytanie czy tak naprawdę
coś się zmieniło w życiu z każdego
z bohaterów, czy przykre wydarzenia
stanowią zwrot w ich codzienności,
czy nadal będą nadmiernie sięgać
w po alkohol i w jakiej formie, czy
mają szansę na odbudowanie relacji
z bliskimi ? Z mojej strony kompozycja otwarta pozostawia wiele pytań
i wątpliwości, jednak gdzieś głęboko
w sercu mam nadzieję, że losy tych
bohaterów mogą zakończyć się happy endem.
Anna Piotrowska

„POZA KONTROLĄ”
Autor: Wanda Sztander
Autorka pisze o tym, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą śmiertelną. Wprawdzie w akcie zgonu wskazuje się inny niż
uzależnienie powód, ale prawdziwą przyczynę znają najbliżsi
Są to choroby serca, układu trawiennego (w szczególności marskość wątroby) załamanie nerwowe i samobójstwo. Najbliżsi
cierpią nie mniej niż alkoholik,
chociaż inaczej. Wstydzą się, kamuflują chorobę członka rodziny, rozpaczają, szukają pomocy.
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Dla nich została napisana ta książka,
jest przydatna dla osób z otoczenia
alkoholika, przedstawia możliwości
interwencji kryzysowej, podpowiada
jak sprawić, aby uzależniony udał się
na leczenie. Przedstawia także mechanizmy psychologiczne uzależnienia. Pozwala to lepiej zrozumieć tych,
którzy wpadli w alkoholową pułapkę.
„Piliśmy, aby zyskać wolność,
a staliśmy się niewolnikami.
Piliśmy, aby osiągnąć szczęście,
a staliśmy się nieszczęśliwi.
Piliśmy, aby zdobyć przyjaźń,
a zyskaliśmy wrogów.
Piliśmy, aby zapomnieć,
a to niechciane stale
do nas wraca.
Piliśmy, aby się bawić,
a wpadliśmy w przygnębienie.
Piliśmy, aby pozbyć się problemów,
a pomnożyliśmy je”.
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W książce wspomniana jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka jako
program duchowy oparty na zasadach wiary. „Wiara zaś nie kwalifikuje się do opisu psychologicznego.
Mogę powiedzieć tylko jedno: znam
wielu ludzi, którzy podjęli i utrzymali swoją abstynencję pod wpływem
nawrócenia, pod wpływem aktu
wiary. Widzę tez jak wielu z nich
odzyskuje zdrowie psychiczne, spokój ducha poprzez rozwijanie się
w duchu Krucjaty”. To znane prawdy,
szczególnie dla członków KWC, ale
ciekawie jest usłyszeć z ust kogoś
z zewnątrz. Książka niesie nadzieję,
rozdz. 4 – Wyjście z matni. Takie wyjście istnieje.
Książkę wydał PARPA 1993 r. Dostępne różne wydania w antykwariatach internetowych w przystępnej
cenie.
Agnieszka

Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem,
napisz na nasz adres e–mail: pbk@pbk.org.pl
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Spotkania

Ksiądz Jan Twardowski
Ktokolwiek nas spotyka od Niego przychodzi
tak dokładnie zwyczajny że nie wiemy o tym
jak osioł co chciał zawyć i nie miał języka
lub chrabąszcz co swej nazwy nie zna po łacinie
będziemy się mijali nie wiadomo po co
spoglądali na siebie i sięgali w ciemność
myśleli o swym sercu że trochę zawadza
jak wciąż ta sama małpa w secesyjnej klatce
Ktokolwiek nas spotyka od niego przychodzi
jeśli mniej religijny – bardziej chrześcijański
wspomni coś od niechcenia podpowie adresy
jak śnieg antypaństwowy co wzniosłe pomniki
z wyrazem niewiniątka zamienia w bałwany
niekiedy łzę urodzi ważniejszą od twarzy
co pomiędzy uśmiechem a uśmieszkiem kapie
Ktokolwiek nas spotyka od Niego przychodzi
nagle zniknie – od razu przesadnie daleki
czy byliśmy prawdziwi – sprawdził mimochodem
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