WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ
Czasopismo Fundacji „Pomagam bo Kocham” Diecezji Rzeszowskiej

Egzemplarz bezpłatny Rzeszów – Lipiec – Wrzesień 2022

ISSN 1730–3222

Budujmy trzeźwą
			 i wolną Polskę!

Słowo

od

Redakcji

Sierpień - miesiąc abstynencji
Od 38 lat sierpień jest przeżywany w Kościele jako miesiąc abstynencji.
Dlaczego sierpień? Ten miesiąc został wybrany ze względu na wielkie uroczystości Maryjne, a także ważne rocznice narodowe, tj. Powstanie Warszawskie i Cud nad Wisłą. Przypomnijmy, że 26 sierpnia 1956 roku w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej złożone zostały Jasnogórskie Śluby
Narodu, a jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”.
W 1979 roku kard. Stefan Wyszyński pisał do kapłanów „Społeczeństwu
polskiemu wyraźnie zagraża niebezpieczeństwo biologicznego zwyrodnienia
i utraty moralnej sprawności wskutek stale wzrastającego w naszym kraju
spożycia alkoholu…”
Dziś głośno i odważnie o problemach związanych z nadużywaniem alkoholu, ale też niebezpieczeństwie innych uzależnień, mówi ks. bp Tadeusz
Bronakowski. Zachęcamy do przeczytania Apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień, który zamieszczamy
w naszej gazetce. To słowa ważne, mówiące wprost i dobitnie o rzeczach,
których często nie chcemy dostrzegać w naszym środowisku. Mówiąc
o abstynencji w sierpniu chcemy przede wszystkim pamiętać o trzeźwości przez cały rok, bo cytując słowa bp. Tadeusza Bronakowskiego „Trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej sytuacji”.
Abstynencja jest dobrowolnym darem, czynem chrześcijańskiej miłości w trosce o dobro drugiego człowieka. Umiejętność odmawiania jest
sztuką, pokazuje wielkość człowieka, jego siłę charakteru i jest przejawem
jego osobistej wolności. Zachęcamy do podjęcia tej szlachetnej inicjatywy,
by zmierzyć się z samym sobą i dać świadectwo innym.
Myśląc o trzeźwości nasuwa nam się skojarzenie z alkoholem. Warto rozszerzyć to pojęcie na inne substancje psychoaktywne zmieniające
świadomość człowieka, a także czynności, które wykonywane bez umiaru
sprawiają, że człowiek traci kontakt z rzeczywistością. Trzeźwość jest zdrowym spoglądaniem na świat i na rzeczywistość, która nas otacza. Sprawia,
że spełniamy w życiu powierzone nam role, realizujemy nasze powołanie
i odpowiadamy na potrzeby drugiego człowieka w duchu Miłości.
Życzymy miłej lektury
Redakcja
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czyli kardynalne cechy ludzkiego ducha

trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...

Kontynuując refleksję o czterech cnotach kardynalnych pewnie też zastanawiamy się nad ich istotą. Dlaczego powstaje ten cykl?
Pomocą niech dziś będzie włoski kardynał i prawnik Pietro Gasparri, autor tzw. Katechizmu św. Piusa X. Zaglądając do jego Katechizmu, czytamy taki
opis: „Te cnoty, dlatego nazywają się cnotami kardynalnymi, ponieważ stanowią jakby zawiasy i fundament całego gmachu obyczajowego, a inne cnoty do
nich się sprowadzają” (nr 541). I jak na dłoni widzimy tu wagę cnót, a ich istota
jest niezbędna dla właściwego poukładania naszego życia duchowego… – to
sięgnijmy do trzeciej kardynalnej…

3. Umiarkowanie
Testamentowe granice. Cnota
umiarkowania brzmi często jako
cnota wstrzemięźliwości. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje następującą definicję tej cnoty:
„Umiarkowanie jest cnotą moralną,
która pozwala opanować dążenie
do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad
popędami i utrzymuje pragnienia
w granicach uczciwości”. Zatem osoba umiarkowana kieruje do dobra
swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i „nie daje
się uwieść... by iść za zachciankami
swego serca” (Syr 5,2). Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie: „Nie idź za twymi
namiętnościami: powstrzymaj się

od pożądań!” (Syr 18,30). W Nowym
Testamencie jest ono nazywane
„skromnością” lub „prostotą”. Powinniśmy żyć na tym świecie „rozumnie
i sprawiedliwie, i pobożnie” (Tt 2,12).
Natomiast o. Adolf Tanquerey – francuski kapłan, spec z dziedziny duchowości i ascetyki, prawa kanonicznego
i teologii dogmatycznej, tak definiuje
tę cnotę: „Wstrzemięźliwość jest to
cnota obyczajowa nadprzyrodzona, która miarkuje pociąg do przyjemności zmysłowych, zwłaszcza
rozkoszy sprawianych przez smak
i dotyk, i utrzymuje go w granicach
godziwych”. Umiarkowanie jest cnotą leżącą u podstaw każdej innej, ponieważ bez niej każda może się stać
własną karykaturą. Bez niej trudno,
np. o pokorę: Synu, w sposób łagod-
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ny prowadź swe sprawy, a każdy, kto
jest prawy, będzie cię miłował. […]
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci
nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci
potrzebne. Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twe przechodzi
– więcej niż zniesie rozum ludzki,
zostało ci objawione. Wielu bowiem
domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się
ich rozumy (Syr 3,17.21-24).
Niewolnicy posiadania. Jan Paweł II, opisując współczesny świat,
podkreślał, że jest on pełen materializmu, nieopanowanego konsumizmu,
ogromnego zróżnicowania i wyzysku
biednych przez bogatych. W encyklice Sollicitudo rei socialis napisał m.in.:
nadrozwój, polegający na nadmiernej
rozporządzalności wszelkiego typu
dobrami materialnymi na korzyść
niektórych warstw społecznych, łatwo przemienia ludzi w niewolników
posiadania i natychmiastowego zadowolenia […]. Jest to tak zwana cywilizacja „spożycia” czy konsumizm,
który niesie z sobą tyle „odpadków
i rzeczy do wyrzucenia”. Oddający się
konsumpcji ludzie hołdują własnemu
egoizmowi, nadużywają przyjemności cielesnej, pysznią się bogactwem,
zatracają wrażliwość na potrzebujących, zapominają o Bogu. Dobrobyt
materialny i konsumizm ostatecznie
zachęcają ludzi, by: żyli tak, jakby Bóg
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nie istniał. Wobec takich poważnych
zagrożeń zarówno dla życia indywidualnego, jak i społecznego pojawia
się konieczność odwołania się do
ów, kardynalnej cnoty umiarkowania.
Należy koniecznie apelować o powstrzymanie nieumiarkowanej konsumpcji dóbr doczesnych i sztucznego tworzenia potrzeb. Umiarkowanie
i prostota winny stać się kryterium
naszego codziennego życia.
Żądze na wodzy. To panuj człeku
nad skłonnościami. Panuj nad popędami. Panuj nad żądzami ciała i ducha. Trzymaj na wodzy niesforne żądze. Miarkuj pociąg do przyjemności,
które – nawet jeśli same w sobie nie
są złe – mogą nas od Boga odciągać.
Maszeruj wytyczoną, umiarkowaną
drogę. Na pomoc przywołaj cnotę
pokory, umartwienia, łagodności,
czystości i skromności. Dzięki cnocie
umiarkowania, sprawiedliwość nie
stanie się surowością, hojność skąpstwem lub rozrzutnością, a ufność
zuchwalstwem lub małodusznością.
Zachowaj w życiu zasadę tzw. „złotego środka”.
Doczesne (u)miarkowania. To
w czym konkretnie pomoże nam
cnota umiarkowania? Np. w zaspokajaniu potrzeb ciała i używaniu ziemskich przyjemności. Nadużywanie
w tej materii może uczynić nas niewolnikami namiętności, może spowodować zniewolenie, uzależnienie,
czyli – dysharmonię ducha, psychiki
oraz ciała. Umiarkowanie jest nam
potrzebne w spożywaniu pokarmów
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i piciu napojów, by uniknąć np. obżarstwa czy pijaństwa. Unikajmy
niepotrzebnej wykwintności potraw,
częstych uczt czy jedzenia nadmiernie dużo. Szczególnie strzeżmy
się pijaństwa, roztropnie korzystając
z napojów alkoholowych lub poprzez
całkowitą abstynencję. Wiemy przecież, jak nadużywanie alkoholu może
ułatwić wejście w grzechy nieczystości. Dalej, umiarkowanie potrzebne
jest w zbieraniu majątku, by nie popaść w marnotrawstwo lub chciwość.
Tak samo w przeżywaniu uczuć należy nam zachować odpowiedni umiar,
by nie wpadać w nadmierny smutek
czy euforię. Strzec się skrajności powinniśmy także w kwestii ubioru,
wyglądu, itd. Ponadto jakże ważne,
by zachować umiar w ilości pracy
i odpoczynku. Strzec się pracoholizmu, ale i marnotrawienia czasu.
Wszystko w granicach zdrowego
rozsądku i pewnej skromności, zdro-
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wo rozumianej normalności. Wspomnieć możemy także o wstrzemięźliwości w mowie. Reasumując, cnota
umiarkowania chroni nas od zniewoleń i wszelkiego rodzaju uzależnień,
których dziś nie brakuje.
Duchowe (u)miarkowania. Gdzie
tutaj dopatrywać się pomocy?
Np. w umartwienia. Nadmierne posty, które mogą osłabiać organizm
i w rezultacie uniemożliwia to właściwe podejmowanie obowiązków
i prowadzenie życia, też duchowego.
Umiarkowanie zachować powinniśmy także w pragnieniach, by niczego nie pożądać gorączkowo, choćby
to było pragnienie świętości, modlitwy czy kierownictwa duchowego.
We wszystkim bądźmy pogodzeni
z wolą Bożą, zostawiając Jemu dobór
środków, mających doprowadzić nas
do zjednoczenia z Nim. Uważajmy
więc z dążeniem do nadzwyczajnych darów duchowych, z pożądaniem nadzwyczajnych objawień czy
doświadczeń mistycznych. Bogu
zostawmy kwestię udzielenia nam
takich darów. Podobnie w kwestii
pokonywania wad. Niczego nie czyńmy w pośpiechu, gorączkowo lub
w niezdrowej gorliwości. Ponadto
dbać powinniśmy o to, by nie popadać w przesadę w ilości czytanych
lektur duchowych, oglądanych kazań
czy w ogóle materiałów publikowanych np. w internecie. Badajmy czy
są to rzeczy pewne i czy nas uboga-
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cą, a nie wprowadzą w wątpliwości
i zamieszanie. Z pewnym umiarkowaniem podchodźmy np. do prywatnych objawień nie uznanych przez
autorytet kościelnej władzy. No
i oczywiście nie sposób tu nie wspomnieć o wstrzemięźliwości w kwestii czystości. Przede wszystkim
nasuwa się to zachowanie czystości
przedmałżeńskiej, wierność małżeńska, wierność ślubom czystości czy
przysiędze celibatu.
Najtrudniejsza z cnót... Cnota
umiarkowania – nasz drogowskaz do
szczęścia i wewnętrznej radości…
„Dzisiaj upadają obyczaje, osłabia się
prawdziwa wiara na ziemi, ludzie żyją
gorzej niż dzikie zwierzęta, a świat
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wali się głównie ze względu na brak
świętej powściągliwości. A tej cnoty
nauczyć się można jedynie w świętym
Kościele katolickim, albowiem tylko
On, kierowany przez Ducha Świętego, posiada ku temu odpowiednie
środki. Dopiero gdy ludzkość rzuci
się całkowicie w objęcia Kościoła, zakwitnie w nim najtrudniejsza z cnót
– powściągliwość, a z nią inne cnoty:
zdrowie, spokój, dobrobyt i szczęście doczesne i wieczne” („Powściągliwość i praca”, 1906 nr 9/5, s. 35).
Wciąż na swoim miejscu – ten drogowskaz! Nie traci na aktualności, tak
sto lat temu jak i dziś.
ps. odczuwam potrzebę rehabilitacji tej cnoty,
Małgorzata
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Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
i Osób Uzależnionych na sierpień –
miesiąc abstynencji 2022
„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to
hasło w obecnym roku inspiruje nas
i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich
współcierpiących rodzin. W świetle
tego przesłania podejmujemy temat
reklamy alkoholu, wszechobecnej
w naszym życiu publicznym. Jest to
poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania.
1. Ocena aktualnych problemów
alkoholowych
Światowa Organizacja Zdrowia
opublikowała raport, w którym znalazła się gorzka ocena obecnej sytuacji: nauka mówi jasno, że alkohol
jest jedną z najbardziej szkodliwych
substancji dla zdrowia indywidualnego i społecznego. Mimo to jego
sprzedaż i promocja są słabiej regulowane, niż w przypadku innych
substancji psychoaktywnych. Tymczasem na świecie aż 13,5 % wszystkich zgonów osób w wieku 20-39
lat jest związanych ze spożywaniem
alkoholu.
Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących cenach i trudnościach w domowych budżetach. A mimo to, co
roku Polacy są w stanie wydać na al-

kohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 2/3 wydatków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie
więcej, niż w Polsce wydaje się na naukę i szkolnictwo wyższe.
2. Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne
Gdy rozumiemy, jak wielka jest
skala wydatków alkoholowych, łatwiej nam pojąć, dlaczego producenci tak wiele inwestują w reklamę.
Wciągu roku tylko producenci piwa
wydają na reklamy kilkaset milionów
złotych. Te ogromne środki przeznacza się na tworzenie fałszywego
obrazu alkoholu, jako niezbędnego
i niezwykle atrakcyjnego elementu
ludzkiego życia.
Obecnie reklama alkoholu to
nie tylko telewizja, prasa czy radio.
Pojawiają się coraz to nowe formy
przyzwyczajania ludzi do picia. Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia sportowe i artystyczne. Celują
przede wszystkim tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje młodych
ludzi. Łączą alkohol z radością, wolnym czasem, letnim wypoczynkiem,
ale też silnymi emocjonalnie chwilami, jak wspólny mecz na stadionie
czy uczestnictwo w dużym festiwalu
muzycznym. Coraz większym polem
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działania producentów są też media społecznościowe. W filmikach
i zdjęciach tworzonych przez tzw.
influence rów często pojawiają się
jawne lub zakamuflowane formy promowania alkoholu. Reklama w internecie i na platformach cyfrowych jest
szczególnie niebezpieczna. Opiera
się bowiem na precyzyjnej analizie
danych o użytkownikach, dzięki czemu można wyświetlać im takie formy promocji, które mają największą
szansę wpłynąć na ich zachowania.
Groźnym trendem w marketingu jest promowanie napojów bezalkoholowych. Napoje te mają tych
samych producentów i niemal identyczne nazwy i opakowania jak ich
alkoholowe odpowiedniki. W ten
sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza
młodych odbiorców, do logotypów,
marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując alkoholu. Należy
pamiętać, że napój określany jako
bezalkoholowy w rzeczywistości
może posiadać do 0,5 % alkoholu.
Reklamy pokazują świat atrakcyjny, ale gruntownie fałszywy. Widzimy w nich młodych, przebojowych,
uśmiechniętych ludzi, radośnie spędzających czas w gronie przyjaciół.
Czujemy wspaniałą atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. Alkohol to
znak ich wysokiego statusu, udanego
życia, znak akceptacji przez przyjaciół i umiejętności doskonałego spędzania wolnego czasu. Alkohol jest
w nich ważnym elementem wspania-
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łych przygód w górach lub na morzu.
To znak siły, odwagi, wytrzymałości
i prawdziwego męstwa.
Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy je z rzeczywistymi sytuacjami codziennego
życia. Jakże często docierają do nas
informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet katowanych przez
pijanych rodziców. Informacje o nietrzeźwych osobach, które są ofiarami lub sprawcami wielu tragicznych
wypadków. Dlaczego tych obrazów
nie widzimy w reklamach? Dlaczego
mówi się o alkoholu, jako źródle radości, a nie mówi się prawdy, że to
także źródło bólu i cierpienia, źródło
samotności i poniżenia? Dlaczego
reklamodawcy pokazują tylko rozpromienione twarze pijących, a nie
pokazują zapłakanych oczu ich ofiar?
Dlaczego pokazywani są aktorzy od-

Temat
grywający ludzi sukcesu, a nie widać
autentycznych twarzy młodych, którzy przez alkohol zmarnowali talenty
i zaprzepaścili pomyślną przyszłość?
Podobnych zestawień można przywołać bardzo wiele. Musimy przeciwko takim zakłamaniom protestować.
Głośno wypowiedzieć nasz sprzeciw
wobec manipulacji zwłaszcza najmłodszymi. Nie możemy pozwolić
na promowanie wizji świata, w której alkohol jest jedynie pozytywnym
zjawiskiem, z którym nie wiążą się
żadne niebezpieczeństwa. Reklama
alkoholu jest niemoralna. Występuje w niej nagminne posługiwanie
się kłamstwem i ukrywanie prawdy
o rzeczywistym działaniu alkoholu,
a także o skutkach jego nadużywania.
3. Ochrona narodu, zwłaszcza
młodego pokolenia, przed szkodliwym wpływem reklamy alkoholu
Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ na inicjację alkoholową
młodych Polaków i systematyczne
sięganie po trunki, głównie po piwo.
W Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu Światowej Organizacji
Zdrowia, którą przyjęto w 1995 roku,
znajduje się ważne stwierdzenie:
„Wszystkie dzieci i młodzież mają
prawo do wzrastania w środowisku
chronionym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, i powinni być chronieni przed promowaniem
napojów alkoholowych”.
Ochrona młodego pokolenia
przed zgubnymi skutkami reklamy

numeru

alkoholu jest obowiązkiem instytucji
państwowych i samorządowych. One
powinny poświęcać odpowiednie
zasoby finansowe i ludzkie na promocję piękna życia bez alkoholu.
Odpowiedzialni za Ojczyznę muszą
podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy w większości opowiadają się za całkowitym
zakazem reklamy alkoholu, w tym
piwa. Powtórzmy za bł. ks. Bronisławem Markiewiczem: „Zdrajcą narodu
i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież
chciałby wychować ze szklanką piwa
lub kieliszkiem wina w ręku”. Te słowa są wciąż aktualne. Są skierowane do wszystkich bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza do rodziców
i wychowawców. Te słowa wskazują
na wielką naszą odpowiedzialność
za wychowanie młodego pokolenia
w cnocie trzeźwości. Tylko na fundamencie trzeźwości można budować
silną, bogatą i wolną Ojczyznę. Aby
tak było, musi zjednoczyć nas wspólna troska o trzeźwość narodu.
4. Troska Kościoła o trzeźwość
narodu
Warto promować postawę licznych kapłanów, biskupów, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych,
a także świeckich działaczy i członków ruchów trzeźwościowych, dzięki
którym jeszcze nie przegraliśmy tej
wielkiej walki o trzeźwość narodu.
Nie wolno tej ogromnej pracy lekceważyć. Nie wolno jej umniejszać. Nie
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wolno jej zbywać milczeniem. Trzeba
o niej mówić głośno i zdecydowanie.
Co stałoby się z Polską, gdyby nie
ofiarna praca Kościoła, który od wieków zajmuje się tym zagadnieniem?
Przypomnijmy, że napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem.
Naukowcy dowodzą, że każda ilość
alkoholu jest niebezpieczna dla naszego organizmu. Narodowy Program
Trzeźwości podkreśla, że regulacje
prawne na poziomie centralnym są
niezbędne dla osiągnięcia trzeźwości
narodu. Konieczna jest oprócz likwidacji reklamy redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy powinien być regulowany
za pomocą cen i polityki fiskalnej. Jest
to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie.
Dane Światowej Organizacji Zdrowia
z 2019 roku wskazują, że w populacji
powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12
litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy
dla postępującej degradacji narodu.
Wielki
apostoł
trzeźwości
bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że „Troska o trzeźwość, to Polska
racja stanu”. Prosimy rodziny, by były
szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i państwowe miejscami
autentycznej troski o dobro narodu.

10

5. Cenny dar dobrowolnej abstynencji
Tym, którzy nie rozumieją w pełni
inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”,
podjętej przed laty przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej
sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt
maryjnych, zachęcamy wszystkich
ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu. Podkreślamy
z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem
jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość
polskiego narodu. Podejmijmy tę
decyzję w duchu odpowiedzialności
za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle
cenny dar z całego serca dziękuję.
Pamiętajmy zawsze o nauczaniu
św. Jana Pawła II, który wzywał do
troski o trzeźwość narodu i jak sam
podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy
w tej dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, Królowo Polski, bądź
nadal natchnieniem tych wszystkich,
którzy walczą o trzeźwość swych
bliźnich, o trzeźwość siebie samych.
O trzeźwość narodu”.
Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.
Bp Tadeusz Bronakowski –
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa
Trzeźwości i Osób Uzależnionych

ks. Franciszek

Blachnicki

PODRĘCZNIK KWC
Rozdział III –

Podstawy Filozoficzno-teologiczne

1.

Podejmując problem walki
z alkoholizmem oraz innymi
zagrożeniami i nałogami społecznymi, Krucjata Wyzwolenia Człowieka
ujmuje go jako problem człowieka,
którego trzeba ratować w jego godności i wyzwolić.
Wyrazu krucjata – oznaczającego wyprawę wojenną podejmowaną
w celu wyzwolenia spod panowania
pogan Ziemi Świętej, na której żył
i umarł Chrystus –używamy przenośnie dla oznaczenia akcji religijno-moralnej, której celem jest wyzwolenie tej ziemi świętej, którą jest
każdy człowiek – osoba odkupiona
przez Chrystusa z każdej niewoli,
która nie pozwala jej żyć zgodnie
ze swoją godnością i powołaniem.
Przekonani, że tak pojęte wyzwolenie człowieka może być ostatecznie
tylko dziełem Chrystusa, opieramy
całą tę akcję na swoistej teologii wyzwolenia, o której mówił Papież Jan
Paweł II podczas audiencji ogólnej
w dniu 21 lutego 1979 roku:
„Wyzwolenie jest rzeczywistością
wiary wpisaną głęboko w wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło,
w Jego nauczanie. Chciałbym dodać,
że my, Polacy, mamy swoją własną
teologię wyzwolenia, jest ona bardzo
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głęboko wpisana w dzieje naszej Ojczyzny. Wiemy, że Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla
nas natchnieniem i źródłem, ażeby
nie rezygnować z wolności człowieka
i wolności Narodu.
Teza fundamentalna tej
teologii wyzwolenia głosi, że wszelką działalność na rzecz
wyzwolenia człowieka, narodu czy
w ogóle ludzkości należy widzieć
jako kontynuację zbawczej misji Chrystusa, której program On
sam proklamował w następujących
słowach: „Duch Pański spoczywa
na mnie, ponieważ mnie namaścił
i posłał mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie,
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski u Pana”
(Łk 4, 18 – 19).
W tym kontekście Krucjatę Wyzwolenia Człowieka należy widzieć
jako mobilizowanie „kolumny ratunkowej” ludzi, którzy w oparciu
o misję Chrystusa oraz o uczestnictwo w Jego namaszczeniu Duchem
Świętym świadomie podejmą misję
wyzwalania tych swoich braci, którzy są niewolnikami nałogów.

2.

3.

Zbawienie jako kontynuowanie misji Chrystusa musi być
pojmowane jako wprowadzenie do
nowego życia w wolności synów
Bożych. Jest ono równoznaczne
z wewnętrzną przemianą człowieka, z odkupieniem i wyzwoleniem
go z niewoli grzechu, z powstaniem
w nim nowego człowieka. Prawdziwego wyzwolenia człowieka może
dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Wszelkie naturalne akcje
podejmowane na rzecz wyzwolenia
człowieka załamują się w obliczu
tego właśnie problemu – przemiany człowieka. Dlatego jedynie akcja
wyzwolenia wszczepiona w zbawcze
dzieło Chrystusa, który może uzdrowić człowieka w głębi jego istoty (In
radice – od korzenia), ma realne szanse powodzenia. Dotyczy to także wyzwolenia z nałogu alkoholizmu.
Formuła wyzwolenia objawiona przez Chrystusa
brzmi: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Wolność
w najgłębszej swej istocie nie jest
całkowitą niezależnością, lecz dobrowolnym uzależnieniem się od
światła prawdy. Osoba bowiem jako
byt rozumny realizuje swoją wolność
wtedy, kiedy żyje prawdą. Należy
więc odrzucić pseudowyzwolenie,
jakie przynosi alkohol przez swoje
działanie „odhamowujące”, stwarzające złudzenie wolności rozumianej
jako nieskrępowanie. Należy mówić
o „zamroczeniu” alkoholowym, pro-

4.

ks.

Franciszek Bla

chnicki

wadzącym poprzez utratę świadomości do zaniku wolności.
Powszechnie rozpatruje się
problem wolności człowieka
w świetle dialektyki pan – niewolnik.
Pismo święte zastępuje ją relacją:
niewolnik – syn: „Albowiem wszyscy
ci, których prowadzi Duch Boży, są
synami Bożymi. Nie otrzymaliście
przecież ducha niewoli, by się znów
pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać «Abba, Ojcze»”
(Rz 8, 14-15). Drugi klasyczny tekst
dotyczący tego zagadnienia znajdujemy w Liście do Galatów (4, 3-7):
„My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli «żywiołów tego świata». Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna
swego, zrodzonego z niewiasty, zro-

5.
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dzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy
mogli otrzymać przybrane synostwo.
Na dowód tego, że jesteśmy synami
Bóg wysłał do serc naszych swego
Ducha, który woła: «Abba, Ojcze».
A zatem nie jesteś już niewolnikiem,
lecz synem”.
Wejście w relację dziecięctwa do
Boga Ojca wyprowadza nas więc, według Nowego Testamentu, ze stanu
niewoli. Relacja ta stanowi istotę naszej godności i wolności. Wszędzie
natomiast, gdzie zachodzi relacja
niewolnik-pan, człowiek traktowany
jest jako rzecz. Na tym polega najgłębsza istota niewolnictwa. W tym
świetle należy również spojrzeć
na problem alkoholizmu. Pojawia się
on jako zjawisko społeczne wszędzie
tam, gdzie panuje dialektyka pan-niewolnik, gdzie brak jest poczucia
bezpieczeństwa z powodu nieprzeżywania w wierze i ufności relacji
dziecka wobec Boga Ojca. To właśnie
jest przyczyną masowego sięgania
po alkohol jako po środek łatwego (i pozornego) rozładowywania
napięć, lęków i konfliktów. I w tym
przypadku więc usynowienie ukazuje jedyną drogę do wyzwolenia.
Wejście w relację synowską do
Boga przez Chrystusa w Duchu
Świętym jest równocześnie drogą
do przezwyciężenia lęku, który jest
bezpośrednią i najbliższą przyczyną
niewoli. Niewolę stwarza nie tyle ze-
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wnętrzna sytuacja i przemoc, co lęk
wynikający z niewłaściwego przywiązania do dóbr materialnych, doczesnych, z natury utracalnych, a więc
zawsze sytuacji przemocy zagrożonych. Wewnętrzna akceptacja wartości duchowych, a przede wszystkim wartości i godności dziecięctwa
Bożego i postawienie tej wartości
ponad wszelkie inne, uwalnia nas
radykalnie od lęku i stanu niewolnictwa. Wartość synostwa Bożego
została nam bowiem dana w Chrystusie w sposób nieutracalny. Jest to
rzeczywistość nieodwracalna.
„Niewolnik nie przebywa w domu
na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli,
wówczas będziecie rzeczywiście
wolni” (J 8, 35-36). Nawet grzech
(świadczy o tym przypowieść o synu
marnotrawnym), nie może przekreślić miłości Boga Ojca względem nas.
Mamy zawsze otwartą drogę powrotu. Wyzwolenie z lęku, który rodzi
niewolę, jest więc integralnym elementem Chrystusowego odkupienia.
Odkupienie przynosi nam nie
tylko wyzwolenie od ciemności
błędu i od lęku, ale przede wszystkim od egoizmu, od egocentrycznej
miłości, która stanowi najgłębsze
źródło wszelkiej niewoli. Z powodu
niej bowiem nie tylko człowiek dla
człowieka staje się przedmiotem manipulacji, ale także nie może w wolności urzeczywistniać sam siebie.
KDK 24 mówi, iż „człowiek nie może

7.
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odnaleźć się w pełni inaczej, jak
tylko poprzez bezinteresowny dar
z siebie samego”. Odkrycie prawdy,
że przez bezinteresowny dar z siebie
człowiek staje się prawdziwie wolny, ukazuje nam drogę do wolności,
której nikt nam nie może odebrać
i która jest zawsze, w każdej sytuacji, dla nas dostępna i otwarta. Jest
to droga Krzyża Chrystusowego. Tajemnica Krzyża jest również kluczem
do zrozumienia teologii wolności.
Bez niej nie można skonstruować
żadnej prawdziwej teologii wyzwolenia. Chrystus w chwili składania
na krzyżu dobrowolnej, z miłości
ku Ojcu i ku nam płynącej ofiary ze
swego życia był zupełnie wolny, spełnił szczytowy akt wolności w swoim
życiu. I odtąd podobnie każdy człowiek składający dobrowolnie w ofierze niższe wartości, a nawet życie,
dla wartości wyższych, dla wartości
najwyższej – bezinteresownej miłości – realizuje równocześnie siebie
w akcie wolności, której mu nikt
odebrać nie może!
W Krzyżu objawiła się ostateczna
głębia tajemnicy wolności. Dlatego
Krucjatę Wyzwolenia podejmujemy
pod znakiem Krzyża! Krzyż, jako
symbol dobrowolnej ofiary z miłości,
jest bowiem ostatecznie jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Droga do wolności wewnętrznej musi się łączyć z coraz głębszym
wnikaniem w tajemnicę Krzyża.

Franciszek Bla
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8.

Wreszcie trzeba wskazać na relację braterstwa jako na element teologii wyzwolenia. Braterstwo jest relacją pochodną od relacji
synostwo-ojcostwo. Ludzie mający
wspólnego ojca są sobie braćmi.
Uznanie Ojcostwa Boga, wejście
w relację dziecięctwa do Boga Ojca
przez Chrystusa w Jego Duchu, jest
jedyną drogą do ogólnego, międzyludzkiego braterstwa. Bez tego mówienie o braterstwie jest gołosłowne.
Tam, gdzie realizuje się braterstwo
w Chrystusie, nową miłość braterską – filadelfię – nie ma już miejsca
na manipulowanie ludźmi, na traktowanie ich jako rzeczy. Na braterstwie,
wyrażającym się w duchu wzajemnej
służby, polega prawdziwa wolność
społeczna.„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności, tylko nie
bierzcie tej wolności jako zachęty do
hołdowania ciału, wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni służcie sobie nawzajem” (Ga 5, 13).
Na powyższych tezach biblijnej,
nowotestamentalnej teologii wyzwolenia człowieka opiera się Krucjata Wyzwolenia Człowieka, której
natura oraz zasadnicze elementy
struktury zostaną przedstawione
w rozdziale następnym.
cdn.
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Aktualności

Posłani – trzeźwi – wolni
Diecezjalna Pielgrzymka Krucjaty Apostolstwa Trzeźwości
na Jasną Górę
W dniu 18 czerwca wyruszyliśmy na
Diecezjalną Pielgrzymkę Krucjaty Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę – to
Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa
Trzeźwości, której hasło przewodnie
w tym roku brzmiało: „Posłani – trzeźwi
– wolni”.
Dzień rozpoczęliśmy od modlitwy
w kościele, a następnie śpiewu godzinek, różańca i wspólnego śpiewu w autokarach. Po drodze odwiedziliśmy Matkę Bożą Wolności w kościele przy ss.
Prezentkach w Krakowie, gdzie u stóp
Maryi wielu z nas pozostawiło intencje.
Siostra opowiedziała nam historię obrazu, a następnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament odmawiając Litanię do
Serca Pana Jezusa. Krótkie słowo wygłosił ks. Grzegorza, który nawiązał do nie
tak dawno beatyfikowanej Matki Założycielki ss. Prezentek Róży Czackiej oraz
wizyty Ojca Św. Franciszka w Krakowie.
Następnym przystankiem była już
Jasna Góra, gdzie po ulokowaniu się
u ss. Betanek na nocleg dla tych, którzy
całą noc nie daliby rady czuwać – udaliśmy się na spotkanie grup do auli Jana
Pawła II, gdzie m. in. prelekcję wygłosił
ks. prof. Paweł Bartkiewicz.
Po konferencji miała miejsce mała
prezentacja przybyłych grup, wśród któ-
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rych swoje świadectwo powiedział Paweł z Męskiej Grupy Różańcowej Nazaret, które zrobiło
na mnie ogromne wrażenie. Jak
ważne jest świadectwo mężczy-

zny, który wśród swoich potrafi powiedzieć, że nie pije oraz modli się
na różańcu.
Mężczyźni zaśpiewali pieśń „Nie
wypuszczę różańca z mej dłoni, nie
wypuszczę go nigdy i za nic, nie wyrzeknę się Matki kochanej, bo mnie
kocha miłością bez granic”, podczas
której miałam „gęsią skórkę” ze
wzruszenia.
Następnie udaliśmy się do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej,
gdzie wspólnie przeżyliśmy Apel
Jasnogórski oraz Eucharystię pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji
biskupa Tadeusza Bronakowskiego,
który skierował do nas swoje Słowo.
Diecezja nasza otrzymała sztandar
Apostolstwa Trzeźwości oraz szczególne podziękowania za działalność

Aktualności
na rzecz trzeźwości z rąk bp Bronakowskiego otrzymali ks. Grzegorz
Kot, Tadeusz Keina i Stanisław Drzał.
Po zakończonej Eucharystii różaniec przed Cudownym Obrazem
poprowadzili Mężczyźni z Grupy
Różańcowej przeplatany pieśniami,
które dotykały wielu serc. Około
północy adorację przejęła Wspólnota Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia. Całonocna adoracja była
modlitwą przebłagania za grzechy,
modlitwą uwielbienia i zarazem pokutą, aby w rodzinach i w Polsce nastąpiła przemiana.
Niedzielę 19 czerwca rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach, podczas której

17

Aktualności
wypraszaliśmy dar trzeźwości dla całego naszego narodu. „Panie Jezu…
błagamy Cię, abyś w swoim miłosierdziu
ulitował się nad naszymi rodzinami,
a szczególnie nad tymi, którzy poprzez
grzech pijaństwa niszczą swoich najbliższych i siebie samych, powodując
bezmiar cierpień i nieszczęść”.
Drodze Krzyżowej przewodniczył
ks. Marcin, a prowadzili ją członkowie KWC z Rzeszowa.
O godzinie 9.30 uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył
ksiądz bp Tadeusz Bronakowski, który wygłosił do nas swoje słowo.
Jadąc na Jasną Górę miałam
ogromne pragnienie w sercu, po-
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mimo tego, że przed wyjazdem powiedziano mi, że jest ono nie do
zrealizowania, ponieważ to zadanie
zostało powierzone już komuś innemu. Wiele razy byłam już na Jasnej
Górze i wiele razy to pragnienie
miałam, więc przyjęłam w sercu, że
może jeszcze nie teraz… Dopóki
nie wybiła godzina 9:15 i wszystko
się zmieniło… Maryja jak najlepsza
Matka zna nasze serca i nasze pragnienia, te duże i te małe, na samym
dnie i pragnie je spełniać. Zawierzam
Jej siebie i swoich bliskich jak święty
Jan Paweł II i bł. kardynał Stefan Wyszyński Tota Tua Maryjo! – Cała Twoja
Maryjo!
Wiola

Aktualności

XVIII OGÓLNOPOLSKA MODLITWA
O TRZEŹWOŚĆ NARODU POLSKIEGO
W poniedziałek 25 lipca br
w Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza
w Miejscu Piastowym przeżywaliśmy
18. Ogólnopolską Modlitwę o Trzeźwość Narodu, która w tym roku odbyła się pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą
i wolną Polskę”.
Program przedstawiał się następująco:
16.30 – Zawiązanie wspólnoty;
17.30 – Przywitanie i program słowno-muzyczny pt. „Dróżkami Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek”;
18.00 – Anioł Pański i spotkanie z ojcem z Radia Maryja;

18.20 – Msza święta pod przewodnictwem abpa Adama Szala i homilią
bpa Tadeusza Bronakowskiego;
20.00 – Różaniec w intencji trzeźwości Narodu Polskiego.
„Taka polska racja stanu, rzekę alkoholu tamuj” – baner z takim hasłem na błoniach przed sanktuarium
witał pątników, którzy licznie się
tu zgromadzili. Uroczystą Mszę św.
celebrował Arcybiskup Adam Szal –
pasterz Archidiecezji Przemyskiej,
wraz z licznym gronem Księży koncelebrantów.
Homilię wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, podkreślając, że Miejsce
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Piastowe to Sanktuarium Trzeźwości. Nawiązał do św. Jakuba, którego kult jest ciągle żywy: „W czym go
mamy naśladować? Otóż tak jak Jakub,
patron pielgrzymów, mamy być gotowi podążać ścieżkami Chrystusa. Zrobił to bł. ks. Markiewicz. Członkowie
KWC i innych ruchów abstynenckich są
posłani w pokoju Chrystusa, aby budować trzeźwą i wolną Polskę. Trzeźwość
rodzi pokój, a pijaństwo przynosi lęk
i rozpacz. Kardynał Wyszyński mówił,
że troska o trzeźwość jest polską racją
stanu. Czy przyjmujemy do wiadomości, że alkohol jest trucizną, najtańszym
i łatwo dostępnym narkotykiem? Czy
ufamy reklamom alkoholu, które pokazują nieprawdę? Trochę liczb: w Polsce
wydaje się rocznie na alkohol 40 mld zł,
a ilość punktów sprzedaży ciągle rośnie.
Bierność mieszkańców wobec decyzji
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samorządów, krótkowzroczność wobec
konsekwencji łatwego dostępu do używek”. Homilie zakończyło wezwanie: „Maryjo, która byłaś natchnieniem
Markiewicza i Wyszyńskiego, prowadź
nas na drogach codziennej trzeźwości”.
Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni pielgrzymi modlili się jeszcze wspólnie na różańcu w intencji
trzeźwości Narodu Polskiego. Coroczne spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Modlitwy o Trzeźwość
Narodu było transmitowane przez
Telewizję TRWAM, Radio Maryja
oraz jarosławskie Radio FARA.
Organizacją pielgrzymki zajął się
Tadeusz z Bractwa Trzeźwości z Tyczyna, za co serdecznie dziękujemy.
Agnieszka

Okiem specjali

sty

WSPÓŁ UZAL EŻ NI ENI E
Życie osoby współuzależnionej
kręci się wokół osoby uzależnionej
– podobnie tak, jak życie uzależnionej osoby kręci się wokół substancji,
którą zażywa. W obu przypadkach
powoduje to zapominanie o swoich
potrzebach i o sobie.
Współuzależnienie
występuje
wtedy, gdy twoje funkcjonowanie nie
jest swobodne. Jest ono zdominowane nałogiem drugiej osoby. To bardzo
wyniszczająca próba dopasowania się
do zaistniałej sytuacji i chęć wzięcia
problemu drugiej osoby na własne
barki, co wymusza poczucie odpowiedzialności. Osoba współuzależniona
żyje w poczuciu dużego lęku, wstydu,
niepewności oraz przede wszystkim
dużej potrzebie kontroli drugiej osoby. Skupianie się wyłącznie na potrzebach uzależnionego partnera i stawianie ich nad swoim własnym dobrem,
nie pomaga wziąć odpowiedzialności
osobie uzależnionej za swoje uzależnienie. Jeśli często słyszysz, że „to
przez ciebie piję”, jeśli wymuszasz
obietnice na osobie uzależnionej –

kontrolujesz ją, myślisz i zamartwiasz
się za osobę uzależnioną tak, że jego
problemy stają się twoimi problemami, czujesz się zależna/y, masz
huśtawki emocjonalne, nie potrafisz
się skupić na niczym, doświadczasz
przemocy, doświadczasz stanów depresyjnych, lękowych, doświadczasz
znacznego obniżenia poczucia własnej wartości, tłumisz w sobie emocje, usprawiedliwiasz partnera to konieczne jest zgłoszenie się po pomoc
do specjalisty.
Terapia pozwala zrozumieć, co
się dzieje, dlaczego ciągle powielasz
błędne zachowania oraz uczy, jak możesz to przerwać. Podjęcie się terapii jest jedyną możliwością powrotu
do psychicznej stabilności. Najważniejsze jest pamiętać, że nie zawsze
jesteś w stanie sam pomóc osobie
uzależnionej i naprawdę warto skorzystać z pomocy specjalisty. Masz
wpływ na siebie i na swoje postawy
względem osoby uzależnionej. Twoja zmiana będzie wymuszała zmianę
w drugiej osobie.
Piotr Osak
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Informacje

Kalendarium wydarzeń
roku pracy

2022/2023

Przedsięwzięcia stałe:
• Dzień Skupienia – czwarta sobota miesiąca – Kościół pw. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 900 – 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
o DDA – w każdy wtorek o godz. 1900, tel 539 813 575

Aktualne informacje o rekolekcjach i terminach spotkań
znajdują się na stronie www.pbk.org.pl
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BUDOWA CENTRUM
Profilaktyczno – Terapeutycznego
Jak pewnie wielu z Was już wie w Diecezji Rzeszowskiej powstaje szczególne miejsce „ewangeliczna gospoda, dom, ośrodek” dla osób uzależnionych
i dla ich rodzin. Fundacja Pomagam bo kocham rozpoczęła już to piękne dzieło. Plac pod budowę i Krzyż został uroczyście poświęcony przez księdza bp
Jana Wątrobę 5 czerwca 2021. Działka usytuowana w Sędziszowie Małopolskim posiada powierzchnię ponad 2 ha i została już ogrodzona. Opracowany
został projekt budowlany, a zdjęcia poniżej są wizualizacją tego miejsca.

Obecnie trwa układanie kostki wokół Krzyża i pod przyszłą altanę. Chcielibyśmy dzielić się z Wami na bieżąco informacjami z kolejnych etapów budowy.
Kolejny etap budowy:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wsparcie modlitewne i finansowe tego wyjątkowego dzieła. Za każde gest życzliwości i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać.

Nr konta Bankowego – mBank: 43 1140 2004 0000 3702 7858 4119
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Oni zwyciężyli

Łukasz „Wieczny” Wieczorek
Znów będziemy oscylować w kręgu muzyki, ponieważ nasz kolejny
Bohater jest raperem. Dziś poprzez
tworzenie muzyki hip-hopowej,
z spokojem w sercu, opowiada o swoim życiu, które poukładał na nowo,
po tym jak przez lata tkwił w nałogu
alkoholizmu.
Łukasz Wieczorek, jak sam mówi,
„wychował się w dobrym domu’, rodzice byli kochający i niczego im nie
brakowało. Problemy zaczęły się w liceum, gdzie wpadł w przysłowiowe
złe towarzystwo. Nałóg alkoholowy,
w który wszedł w młodym wieku
doprowadził do przerwania nauki
na studiach i rozbicia jego rodziny,
a miał już wtedy żonę i córeczkę,
która urodziła się z niepełnospraw-

26

nością. Przyznaje, że w tym czasie
alkohol wziął górę nad wszystkim,
mimo, że kochał swoją rodzinę, nie
umiał wziąć za nią odpowiedzialności
i zerwać z tym co go zniewalało. Separacja i rozwód sprawiły, że poczuł
brak kontroli, a to otworzyło ścieżkę
do swobody w używaniu alkoholu,
z którym „zacieśniał więzi” za sprawą ówczesnego „dobrego” kolegi.
Alkohol stał się nierozłączny w pracy,
a gdy brakowało na niego pieniędzy
pojawiły się kredyty, chwilówki, pożyczanie od znajomych. Brak kontroli, brak granic, nieudana walka o powrót do rodziny…
„Po raz pierwszy poczułem głód sensu życia” – tak po śmierci z przepicia
kolegi, który wciągnął go w nałóg re-

Oni zwyciężyli

lacjonuje pierwsze przebudzenie
i uświadomienie sobie w jakiej
znajduje się sytuacji. Przyszedł
czas na refleksje…
Nie był jednak osobą wierzącą. Religię katolicką i istnienie
Pana Boga pojmował jako pewną
siłę, że „jest coś”, jakiś Bóg, który
nie ma wpływu na to co się u nas
dzieje. Początek poszukiwań
rozpoczął w religiach wschodu,
islamie, New Age, jednak nie były
one odpowiedzią na nurtujące go
pytania. Pewnego dnia za sprawą
koleżanki z pracy poszedł na Eucharystię i modlitwę o uzdrowienie. Gdy pierwszy raz z bliska
popatrzył na Przenajświętszy Sakrament opisuje, że „to było coś
przeszywającego, niesamowitego,
taka miłość, że aż uklęknąłem, za-

cząłem płakać, przepraszać za swoje życie”.
To był realny początek szukania drogi do
naprawy swojego życia. Pojawiła się próba powrotu do rodziny, chęć bycia tatą.
Z czasem jednak nałóg się o niego
upomniał, gdy wrócił do picia przyszedł
moment, gdzie ponownie poprosił Boga
o uwolnienie, górę wziął strach przed
śmiercią, jaka spotkała jego kolegę. Łukasz Wieczorek wspomina, że ogarnął go
pokój i… od tamtej pory nie pije. Po 4 latach zaczęła się realizować droga ku wybaczeniu, realna szansa na powrót do rodziny, a tak naprawdę na poznawanie jej
na nowo. Po latach mówi, że czuł strach
czy podoła, czy w chwilach kryzysów nie
ucieknie znów do nałogu, był też czas,
kiedy będąc abstynentem, trzeźwiał i zaczął zastępować poprzedni nałóg innym
– pracoholizmem.
Po wielu latach udało się na nowo
zbudować relację z żoną, rodziną, pojawiły się kolejne dzieci. Dziś każdy kolejny
dzień to zawierzenie Panu Bogu, prośba
o siłę i wytrwałość. Jak mówi „Wieczny”
jego lekarstwem na wszystko jest modlitwa, jego syn i córki. Z perspektywy czasu
widzi także obecność Pana Boga w tamtym czasie w swoim życiu, choć wtedy
tego nie dostrzegał.
Przeszłość i jego doświadczenia są
teraz motywacją do tworzenia muzyki
hip-hopowej, a poprzez nią dotarcie do
innych, profilaktyka i ostrzeżenie przez
zgubnymi skutkami alkoholu. Jest organizatorem wydarzenia „Wiara w bitach”.
Anna Piotrowska
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Recenzje

„HAZARDZIŚCI. Gra o życie”
BEATA BIAŁY

To jedna z tych książek, które sprawiają,
że czytelnik zauważa problem, który bagatelizował. Autorka zabiera nas do świata ludzi
uzależnionych od rozmaitych form hazardu,
czyli nałogu, który wydaje się błahy i niegroźny. Symptomy trudno zauważyć, tak jak
w przypadku alkoholizmu, albo narkomanii,
ale to są tylko pozory. Przekonamy się o tym
poznając razem z autorką ludzi przegranych
w każdym aspekcie życia.
Myśląc „hazard”, przed oczami mamy eleganckie kasyna, w których wytworni gracze
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tracą duże kwoty przy stołach do pokera albo ruletki. Ten filmowy obraz jest
niestety nieprawdziwy, ponieważ większość uzależnionych debiutuje w mniej
spektakularny sposób. Zaczyna się od zakręcenia
jednorękim bandytą w osiedlowym saloniku, bądź
też postawieniem zakładu
bukmacherskiego on-line.
Mówimy tutaj o nałogu,
który ukrywa się pod pozornie niewinnymi rozrywkami.
lecz pewnego dnia może
zaatakować z siłą lawiny.
Zagłębiając się w lekturze
poznajemy kolejne życiorysy złamane przez uzależnienie, które pojawiło się
znienacka. Nałóg jest demokratyczny, może dotknąć
każdego, niezależnie od
pozycji społecznej. Autorka
z wykształcenia jest psychologiem i chciała ralisprawdzić, o co tak naprawdę
chodzi w uzależnieniu od
hazardu. Zatem na początku chodzi zazwyczaj o zainwestowanie drobnej kwoty,
kończące się wygraną. Jej

wysokość może być nawet niewielka, lecz w umyśle człowieka mającego skłonność do tego nałogu, dochodzi do reakcji łańcuchowej.
Właśnie staje się jedną z osób,
które zaczynają grać o coraz większe
stawki, potrzebują coraz większych
emocji. Kolejne sukcesy sprawiają,
że ośrodek przyjemności w mózgu
chce więcej i więcej. Ekscytację zapewniają również... przegrane. To
moment, w którym pieniądze przestają mieć jakiekolwiek znaczenie;
liczą się wyłącznie emocje, osiągane
dosłownie za wszelką cenę. Jest to
życie w krainie ułudy.
Warto zaznaczyć, że „Hazardziści...” to coś znacznie więcej, niż jedynie zbiór opowieści o rozmaitych
formach upadków. Ogromną wartością dodaną jest wielka porcja przystępnej wiedzy fachowej (włączając
w to specjalistyczny test, dzięki któ-

Recenzje
remu można zdiagnozować problem.
Autorka oddała głos nie tylko uzależnionym, lecz również autorytetom
w dziedzinie walki z ich problemami; psychologom oraz psychiatrom,
takim jak dr Bohdan T. Woronowicz,
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta i dr Lubomira Szawdyn. Przeprowadziła
również szczere rozmowy z osobami
z „drugiej strony barykady”, zarabiających na hazardzie.
Może dzięki „Hazardzistom...”
ktoś dostrzeże problem i podejmie
leczenie, stwierdzi: „skoro udało się
tylu osobom, ja też dam radę”. No
i przy okazji otrzyma sporo wiedzy
na temat najskuteczniejszych metod
walki z tym uzależnieniem.
Książkę wydało wyd. WAB
w 2021 r. Dostępna w księgarniach
internetowych w przystępnej cenie.
Agnieszka
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NOWA DROGA ŻYCIA
Od 22 lat uczestniczę w rekolekcjach trzeźwościowych i KWC, chociaż pierwsze rekolekcje w których
uczestniczyłem były ewangelizacyjne.
Właśnie na tych rekolekcjach podjąłem decyzję o moim trzeźwym życiu.
Pod wpływem płaczu i prośby dziecka,
które prosiło uczestników rekolekcji
o modlitwę za mamę i za tatę, który
przychodzi do domu pijany i znęca
się nad nimi. Wtedy serce mi pękło,
bo uzmysłowiłem sobie, że moje
dzieci są w podobnej sytuacji. I moje
dzieci też płaczą z powodu mojego
pijaństwa, a ja tego nie widzę. Wtedy jeszcze Bóg był bardzo daleko
ode mnie. Ja nie potrafiłem się jednoznacznie określić czy jestem człowiekiem wierzącym czy też nie. Wiele
razy prosiłem Pana Boga, aby pomógł
mi być lepszym człowiekiem, ale niewiele robiłem w tym kierunku, aby
tak się stało i uważałem, że dla Pana
Boga niewiele znaczę jako człowiek.
Jednak te pierwsze rekolekcje uświadomiły mi, że jest to właściwa droga,
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którą powinienem iść. Pod wpływem
tych emocji podpisałem Deklarację
przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do końca jej trwania,
nie zdając sobie sprawy z tego co
robię. To był impuls, który tak naprawdę rozpoczął nowy etap w moim
życiu, w którym świadomie i z całą
odpowiedzialnością Pan Bóg zaczął
mieć stałe w nim miejsce.
Zacząłem regularnie uczestniczyć
w rekolekcjach dla osób uzależnionych, trzeźwościowych i KWC, chociaż były chwile buntu. Początkowo
miałem wrażenie, że to jakieś nienormalne, ludzie ściskają się, śpiewają, są
dla siebie życzliwi i pomocni na każdym kroku. Ja nigdy nie byłem przytulany jako dziecko. Moja mama była
alkoholiczką i nie miała dla mnie ani
serca ani czasu. Ja nienawidziłem ludzi za ich radość, zazdrościłem im głębokiej wiary w Pana Boga i Matkę Najświętszą. Pragnąłem mieć taką relację
z Panem Bogiem, tę ufność, że w Jego
oczach jestem kimś ważnym i że to

On jest w stanie odmienić moje życie
z moim udziałem. Zacząłem na rekolekcjach nie tylko uczyć się od innych,
ale pragnąłem też coś dać od siebie
– swoją trzeźwość, swoje doświadczenie wychodzenia z uzależnienia.
I to jest chyba taką najważniejszą wartością, że ja który tak nienawidziłem
ludzi, dziś mogę pomóc. Każde rekolekcje są nie tylko takim umocnieniem
duchowym, ale też świadectwem
trzeźwości, dowodem na to, jak Pan
Bóg działa w moim życiu. Na rekolekcje przyjeżdżają osoby, które są w różnych etapach uzależnienia, ale też
i członkowie KWC, którym na sercu
leży pomoc innym poprzez modlitwę
i wsparcie duchowe. Są też tzw. sympatycy, którzy przyjeżdżają po to, aby
zgłębić istotę uzależnienia u źródła.
Przyjeżdżają również osoby współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików (DDA), które podczas rekolekcji
mają możliwość spojrzeć na problem
uzależnienia w rodzinie z zupełnie innej strony. Na tych rekolekcjach nikt
nie ma prawa czuć się osamotniony.
Ja jestem taki „zaczepnik” i jak widzę
kogoś, kto ma opory, żeby wejść we
wspólnotę, to zaczynam rozmowę,
ponieważ nie każdy jest się w stanie
otworzyć i opowiedzieć o tym co go
nurtuje.
Każde rekolekcje bardzo dużo
wnoszą do mojego trwania w trzeźwości, bo wspólne modlitwy, udział
w Eucharystii – to wszystko daje
wzmocnienie duchowe. Wspólnota
rekolekcyjna daje to, że zaczynam

Świadectwa
wierzyć w ludzi, bo miałem taki okres
w życiu, w którym nie ufałem nikomu. Uwierzyłem w Boga i drugiego
człowieka. Spotkania w grupach,
rozważania Pisma Świętego to są
punkty programu każdych rekolekcji,
które bardzo zbliżają uczestników
do Pana Boga i do siebie. Nie brakuje
również czasu na rozmowy osobiste,
spotkania przy kawie i na wspólną
zabawę. To wszystko wpływa na wzajemne zaufanie i dobry nastrój. Czuję
taką wewnętrzną potrzebę uczestniczenia w rekolekcjach, ponieważ
mam możliwość pomóc tym, którzy
są na początku drogi wychodzenia
z uzależnienia. To bardzo ważne,
bo trzeźwiejący od lat alkoholicy dają
wiarę i nadzieję na to, że się da zmienić swoje i swoich bliskich życie. Czasami jedna rozmowa, jedno słowo,
może zaważyć o radykalnej zmianie
życia. Trzeba tylko zawierzyć Matce
Bożej Nieustającej Pomocy i podążać
drogą, którą Ona wskaże – do Syna,
Jezusa Chrystusa.
Każde rekolekcje są inne i każdy
uczestnik też jest inny. Tak jak u mnie,
również i u innych proces wchodzenia na nową drogę życia zaczyna się
od udziału w rekolekcjach. Jeśli ktoś
mówi, że sam sobie poradził z uzależnieniem, to albo nie wie co mówi,
albo nie docenia tych, którzy się do
tego przyczynili, od Pana Boga zaczynając, a na spotkanych na swej drodze
życia ludzi dobrej woli.
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Jeździłem do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
na tzw. „Kursy Filipa”, do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu, gdzie wiele znanych
mi osób doznało uzdrowienia z nałogu, a teraz do Domu Rekolekcyjnego
„KANA” w Czarnej Sędziszowskiej.
W przyszłości będzie to Sędziszów
Małopolski, gdzie budowany jest
nasz dom – Centrum Profilaktyczno
– Terapeutyczne. To dom, w którego
budowę bardzo się zaangażował ks.
Grzegorz Kot – diecezjalny duszpasterz trzeźwości i osób uzależnionych
i cała nasza wspólnota. Mam nadzieją, że Pan Bóg pozwoli mi doczekać
tego czasu.
Wacek alkoholik

Droga do Boga
WSPÓLNOTA – słowo dla wielu kojarzące się z Rodziną… Czym
w zasadzie jest?
W ubiegłym roku wstąpiłam
jako tzw. „wierzący niepraktykujący
katolik” do Wspólnoty Kościelnej
pod nazwą Rzeszowskie Wieczory
Uwielbienia, nie mając pojęcia po co
to robię. Dziś wiem, że było to efektem działania Ducha Świętego obecnego w tejże Wspólnocie, ponieważ
miałam wyjątkową okazję znaleźć
się w odpowiedniej dla mnie chwili
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w Kościele i ujrzeć modlące się wtedy osoby ze Wspólnoty. Szczególną
uwagę zwróciłam na pewną kobietę,
radosną i modlącą się z ogromnym
przekonaniem oraz rękoma uniesionymi ku górze; w towarzystwie
pięknej oprawy muzycznej na część
i chwałę Panu Bogu. Było to dla mnie
nowe, ciekawe i szokujące zjawisko
do tego stopnia, że wzbudziło to we
mnie zainteresowanie i chęć posiadania wiary.

Zaczęłam uczęszczać w każdą
niedzielę do Kościoła, aby móc choć
troszkę zaznać mocy tej Wspólnoty,
aż w pewnym momencie poczułam,
że także chcę do niej należeć, a nie
tylko być jej sympatykiem. Tak też
się wkrótce stało dlatego uważam,
że była to dla mnie bardzo dobra decyzja z wielu powodów. Wspólnota
jako grupa osób w różnym wieku,
z różnymi charakterami, doświadczeniami, a także poglądami stanowi
ogromną wartość i dzieli ją z innymi.
Dziś wierzę w Boga, wierzę w potężną moc Wspólnotowej Modlitwy,
widzę i czuję działanie Ducha Świętego. Mam radość z przebywania
pośród niesamowitych ludzi, którzy
bezinteresownie dzielą się swoimi
umiejętnościami i chętnie przekazują je innym.
Wspólnota uczy modlitwy, cierpliwości i pokory, a jest to wszystko
czego mi brak, dlatego cieszę się,
że mogę w niej być. Każdy z nas
w tym ogniwie jest często zmęczony
codziennością, zniechęcony swoimi
trudnościami, ale mimo to wracamy
i modlimy się ramię w ramię za siebie i innych, co jest bardzo istotne
we Wspólnocie. Mamy także możliwość organizowania grupowych
spotkań, wyjazdów i rekolekcji, a to
wszystko dzięki obecności wśród
nas Księży obdarzonych ogromnymi charyzmatami, co pozwala nam
trwać we Wspólnocie; oczywiście
w miarę naszego indywidualnego
czasu. Wspólnota to nie smutni kato-

Świadectwa
licy, tak jak miałam o niej wyobrażenie, a pozytywni, odważni i mądrzy
ludzie nie wstydzący się wiary. Oni
uczą wiary i nieświadomie, w piękny sposób wiarą „zarażają”, co jest
w tym wszystkim według mnie najistotniejsze. Wspólnota dla każdego
z nas jest właśnie po coś. Jest Wielkim Darem, który chcemy razem pielęgnować, mimo iż jesteśmy tylko
ludźmi mającymi swoje wady, więc
uczymy się także jedności poprzez
słuchanie Pisma Świętego. Wspólnota nie zabiera czasu, gdyż czas w niej
poświęcony zawsze powraca w postaci Bożych Łask, przez co jesteśmy
chronieni przed działaniem złych
mocy, które mogłyby przecież atakować serce Wspólnoty gdyby nie to,
że my po prostu chcemy się modlić
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do Pana Boga i robimy to uczestnicząc w Eucharystii, modlitwie uwielbienia, śpiewie i w obecności Ducha
Świętego.
Uważam, że Wspólnota zbliża do
Boga, zmienia człowieka i jego wartości oraz podejście do życia, a za razem uczy akceptacji innych i pokazuje co należy w sobie samemu
zmienić. Wspólnota to pomoc dla
życia w tych niezwykle trudnych czasach – jest jak Rodzina – ja osobiście
kobietę, którą zobaczyłam z uniesionymi rękoma dziś uważam za Siostrę,
natomiast Wspólnotę jako całość postrzegam jako potrzebne, wspaniałe

Boże Dzieło dla każdego człowieka,
a każdą wspólnotową osobę, bez wyjątku, jako bardzo potrzebną, ważną
i unikatową. Wspólnota kształci relacje z Panem Bogiem i innymi ludźmi,
jest niezawodną drogą do źródła,
gdy nie wiadomo jak i którędy iść –
nie zabiera nam nic, a tak wiele daje.
Zachęcam czytających do wstąpienia do swoich parafialnych Wspólnot, a zarazem zapraszam do naszej,
która spotyka się w każdą niedzielę
o godzinie 19:30 na Adoracji Najświętszego Sakramentu, a po niej
na Eucharystii o godzinie 20:00
w Kościele pw. świętej Jadwigi Królowej przy ul. Rejtana w Rzeszowie.
Katarzyna
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16 lipca odbyła się uroczysta
Msza święta w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozborzu Okrągłym z okazji jubileuszu 50-lecia
kapłaństwa biskupa Edwarda Białogłowskiego.

Newsy, inform

acje

4 – 15 sierpnia to czas 45. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
pod hasłem „Posłani z Maryją”.
W tym roku oprócz 13 grup, wyruszy dodatkowa bł. Jana Balickiego,
a także specjalna grupa, zrzeszająca jednodniowych pielgrzymów.

Dnia 27 sierpnia w rzeszowskiej
Katedrze obchodzony jest diecezjalny dzień dziękczynienia za plony. Módlmy się o Boże błogosławieństwo rolników w tak trudnym
dla nich czasie.

1 września przypada kolejna
rocznica wybuchu II Wojny światowej. W tym dniu przed 83 laty
Niemcy rozpoczęły ostrzał polskiego Westerplatte, natomiast
17 września zapisał się na kartach historii jako dzień zbrojnej
napaści przez ZSRR na Polskę.
12 września obchodzimy
uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Rzeszowskiej.

Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem,
napisz na nasz adres e–mail: fundacja@pbk.org.pl
REDAKCJA: ks. Marcin Duplaga, Agnieszka i Wojciech Trojanowscy,
Anna i Michał Piotrowscy,Anna Pisarek-Buczek, Anna Warchoł,
Małgorzata Salwa, Małgorzata Ferfecka
FUNDACJA POMAGAM BO KOCHAM IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA
Prezes ks. Grzegorz Kot – Rzeszów, tel.: 730 535 717
Adres biura: al. T. Rejtana 21 • Regon: 382771738 • NIP: 813–38–07–556
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Na miły Bóg…
Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budować ściany wokół siebie – marna sztuka.
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą…
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam
Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać…
Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka
A przecież każdy włos jak nasze lata policzony.
Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień,
niech rzuci.
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.
Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać,
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać,
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Stanisław Sojka
WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
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