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Słowo od Redakcji

Za oknem piękna, polska, złota  jesień. A  jeśli nawet teraz pada  lub 
jest już inna pora roku to w pamięci mamy ten kolorowy pejzaż jesienny.
Czy potrafimy zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody ? Czy 

potrafimy zatrzymać się w tym codziennym zabieganiu i spojrzeć w nie-
bo ? Czy umiemy się tym zachwycić i Panu Bogu za to wszystko podzię-
kować ? Zatrzymaj się, popatrz w niebo, na płynące chmury, na wscho-
dzące i zachodzące słońce, na barwne, spadające liście drzew…
„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła” (Ps 139, 14)
Jesienią  dni  są  coraz  krótsze,  bywają  też  dni  deszczowe.  Częściej 

siadamy w fotelu, z ciepłą herbatą w dłoniach i bierzemy do ręki dobrą 
książkę, może w pierwszej kolejności tę najważniejszą – Biblię? W niej 
znajdujemy odpowiedzi na wszystkie pytania  i niepokoje. To sam Pan 
Bóg mówi do Ciebie, postaraj się usłyszeć Jego głos i podążać Jego Dro-
gą. Zaufaj mu, a On spełni pragnienia Twego serca, bo On Cię stworzył 
i zna Cię po imieniu.
W  drugiej  kolejności  zachęcamy  do  przeczytania  naszej  gazetki. 

W tym numerze zapraszamy do zapoznania się z postacią bł. ks. Broni-
sława Markiewicza, apostoła trzeźwości i uzależnień, założyciela Zgro-
madzenia Świętego Michała Archanioła. Zamieściliśmy ciekawą  i dość 
obszerną rozmowę z ks. Janem Seremakiem CSMA z Miejsca Piastowe-
go oraz krótką notkę biograficzną ks. B. Markiewicza.
Piszemy też o rzeczach trudnych o zagrożeniach dzisiejszego świa-

ta, o zniewoleniu różnymi nałogami, o walce z nimi i o cudach, które 
dzieją się na naszych oczach, gdy kolejna osoba zaczyna nowe życie 
w trzeźwości.
Dzielimy się z Wami  również aktualnymi wydarzeniami z działalno-

ści Duszpasterstwa Trzeźwości, zachęcamy do udziału w rekolekcjach, 
dniach skupienia, grupach wsparcia i innych przedsięwzięciach promu-
jących trzeźwość.

Życzymy miłej lektury 
Redakcja

JESIEŃ – CZAS ZADUMY...



O cnocie jako takiej pouczał mistrz Jan Sztaudynger – iście humorystycznie 
i, o czym rzadko się mówi – biskup Ignacy Krasicki. Ten drugi jest ojcem naj-
słynniejszej chyba frazy w temacie: Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Pisze 
o nich Stary Testament, wspomina Platon, a św. Ambroży w 386 po raz pierw-
szy nazwał kardynalnymi. Owe cztery cnoty kardynalne to w chrześcijaństwie 
określenie cnót ludzkich o strategicznym znaczeniu dla naszej moralności.
Dziś ostatnia – czwarta cnota kardynalna.
Gdyby ktoś chciał poczytać o trzech pierwszych, można sięgnąć do wersji 

elektronicznej gazetki https://pbk.org.pl w zakładce „Działalność” znajdziemy 
„Czasopismo Wolność i Miłość”.

4 cnoty główne –
czyli kardynalne cechy ludzkiego ducha

trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...

4. Męstwo
KKK 1808. Męstwo jest cnotą mo-

ralną,  która  zapewnia  wytrwałość 
w  trudnościach  i  stałość  w  dążeniu 
do  dobra.  Umacnia  decyzję  opiera-
nia  się  pokusom  i  przezwyciężania 
przeszkód  w  życiu  moralnym.  Cno-
ta  męstwa  uzdalnia  do  przezwycię-
żania  strachu,  nawet  strachu  przed 
śmiercią, do stawienia czoła próbom 
i  prześladowaniom.  Uzdalnia  nawet 
do  wyrzeczenia  i  do  ofiary  z  życia 
w obronie słusznej sprawy. „Pan, moja 
moc i pieśń” /Ps 118, 14/. „Na świecie 
doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: 
Jam zwyciężył świat!” /J 16, 33/.

Świadek męstwa.  Światu  współ-
czesnemu  potrzebni  są  świadkowie 
– ludzie, którzy mężnie będą stawiać 
czoła wszelkim trudnościom, będą da-
wać świadectwo wiary, a  także wier-

ności  ideałom chrześcijańskim. Świat 
potrzebuje ludzi, którzy w swoim ży-
ciu kierują się cnotą męstwa, tak  jak 
np. św. Maksymilian Maria Kolbe czy 
też kard. Stefan Wyszyński, ks.  Jerzy 
Popiełuszko, Jan Paweł II. Męstwo (łac. 
fortitudo)  jest  powinnością  moralną, 
o  której  zdobycie  chrześcijanin  po-
winien się starać i tam, gdzie trzeba, 
dawać jej wyraz. Cnota męstwa chro-
ni  człowieka w obliczu  przeciwności 
i  trudności,  przed  rezygnacją  z  dą-
żenia  do  założonych  celów.  Dlatego 
chrześcijaństwo  zawsze  bardzo  wy-
soko ceniło męstwo i ze szczególnym 
szacunkiem odnosiło się do bohater-
stwa, heroizmu i męczeństwa za wia-
rę. Chrześcijaństwo zawsze pamiętało 
i pamięta o świadkach wiary. Przypo-
mina, że męczeństwo jest heroicznym 
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aktem  męstwa.  W  życiu 
człowieka potrzebne jest wy-
robione  i  stałe  nastawienie 
wewnętrzne,  nacechowane 
właśnie męstwem. Do takiej 
postawy wzywa  Jezus, przy-
pominając  o  zachowaniu 
mężnej  postawy  względem 
tych wszystkich, którzy „(…) 
zabijają ciało,  lecz duszy za-
bić nie mogą” /Mt 10,28/. Po-
dobnie  o  postawie  męstwa 
przypomina  Apostoł  Naro-
dów  –  św.  Paweł,  zachęca-
jąc  chrześcijan:  „Czuwajcie, 
trwajcie  mocno  w  wierze, 
bądźcie mężni  i umacniajcie 
się!” /1 Kor 16,13/. Cnota mę-
stwa  zakłada  m.in.  obowią-
zek wyznawania wiary.

Mój kompas. Cnota mę-
stwa  niech  będzie  moim 
kompasem. Niech mnie do-
pinguje  do  dobrych  uczyn-
ków.  I  pokonywania  lęku, 
który  paraliżuje  moją  ak-
tywność. Niech mnie chroni 
przed  pokusami,  strachem, 
zwątpieniem,  zniechęce-
niem. Niech przypomina mi 
o wytrwałości. Niech będzie 
mą  energią.  Pewnością  sie-
bie. Hartem mojego ducha. 
Mężnym  sercem.  Niech 
będzie  mym  rezonansem. 
Bojowością. Mym  fasonem. 
I  dzielnością.  I  kurażem. 

Niech  będzie  mą  werwą.  Niech  pomaga mi 
stawiać  czoło  prześmiewcom mojego  Boga. 
Niech  męstwo  będzie  moją  szkołą  pokory. 
Szczególnie w  życiu  codziennym. Niech  bę-
dzie moim  kompasem  na  wybranej  drodze, 
pomimo  trudności. Niech będzie moim azy-
mutem. Niech pomaga mi także pokonać naj-
większy lęk – lęk przed śmiercią.

Odwaga cywilna. Jak już wiem, że coś jest 
słuszne to zrobię wszystko, by tej słuszności 
bronić.  Bez  względu  na  konsekwencje.  Od 
ośmieszenia po oddanie życia. Taki jest wymiar 
cnoty męstwa. Odważnym może być zarówno 
święty jak i pozbawiony moralnych hamulców 
szaleniec. Męstwo to gotowość i konsekwen-
cja w obronie tego, co jest dobre. I nie do koń-
ca chodzi tutaj o zaciśnięte pięści gotowe do 
walki, albo o pokonanie strachu, wchodząc do 
ciemnego lasu. Męstwo to tak zwana odwaga 
cywilna. Wytrwałość w dobrych postanowie-
niach. Umiejętność rezygnowania z własnego 
interesu. I… jak to powiedział Jan Paweł II – 
wymaganie od siebie nawet wtedy, gdyby inni 
nie wymagali.
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Trzeźwe męstwo.  Aktem odwagi 

alkoholika  jest…  uczciwe  przyzna-
nie  się  przed  sobą  i  innymi  ludźmi 
do tego, że ma się problem. Aktem 
odwagi jest sam fakt podjęcia terapii 
uzależnień,  przekroczenia  progów 
gabinetu  terapeutycznego,  ośrodka 
leczenia  uzależnień  itp.  Aktem  od-
wagi  jest  też  rezygnacja  z  dotych-
czasowego, dobrze  znanego  i  para-
doksalnie  bezpiecznego,  bo  dobrze 
znanego,  stylu  życia  związanego 
z  piciem.  Podjęcie  abstynencji  ze 
świadomością,  że  rezygnuję  z  tego 
„wspomagacza”,  że  w  momencie, 
nieraz poważnej życiowej próby nie 
ucieknę  w  ramiona  butelki.  To  akt 
dużego  cywilnego  męstwa,  a  krop-
ką  nad  „i’  jest  dawanie  świadectwo 
abstynencji od alkoholu, narkotyków 
czy innych uzależnień.

Dystrofia męstwa. Obrazek z uli-
cy,  jakich  ostatnio  wiele.  Gdzieś 
w  Polsce.  Niedaleko  baru  piwnego, 
albo  dyskoteki,  trzech  wyrostków 
okłada  człowieka w  średnim wieku. 
Są  rozgrzani,  biją  pięściami,  kopią: 

plecy, tyłek, brzuch, głowa. Człowiek 
krzyczy,  ale  słowa  giną  w  hałasie 
przekleństw i razów. Jeden z napast-
ników sięga po oparty o ścianę kij ba-
seballowy. Ulica  nie  jest  bynajmniej 
opustoszała,  ludzie  przechodzą 
obok, zerkają kątem oka i przyspie-
szają kroku. Dopiero jakaś staruszka 
z  naprzeciwka  dzwoni  na  policję, 
jednak  ten  incydent  nie  kończy  się 
happy  endem.  Podobnie  jak  inne. 
Butna  i  dzika  przemoc  zawsze  jest 
obecna w społeczeństwach. To krzy-
czymy:  gdzie męstwo?  Gdzie  goto-
wość do przeciwstawiania się złu.
A  definicja  prosta.  Mężny  jest 

ten, który ma w sobie wyraźną dys-
pozycję  pozwalającą  mu  reagować 
na  zło.  Męstwo  to  spontaniczność. 
Widząc wyraźne zło, człowiek mężny 
aktywnie mu przeciwdziała. Nie kal-
kuluje, nie odkłada na jutro. Oczywi-
ście, męstwo to nie brawura. To nie 
przysłowiowa szarża z lancą na czoł-
gi  lub z wykałaczką na  tygrysa. Mę-
stwo zakłada rozum. Ale zakłada też 
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możliwość poświęcania  życia.  Czasy 
współczesne  oduczyły  nas  męstwa. 
Trochę  przyzwyczaiły  do  bierności. 
„ Ja się nie wtrącam”, „Niech zrobią to 
inni”, „Po co mu to było” – oto jego 
okrzyki.  I  tak  zapominamy,  że  mę-
stwo  jest  jednym  z  elementów  de-
finiujących  człowieka.  Bez  tej  cnoty 
zginie  kultura  autentycznie  ludzka, 
bo  antytezą męstwa  jest  rezygnacja 
z siebie – bycia człowiekiem.

Męstwo modlitwy. Męstwo może-
my zaliczyć do postawy modlitewnej, 
iż  w  jakimś  stopniu  modlitwa  jest 
zmaganiem.  Męstwo  nie  musi  być 
tęgie, „nierdzewne”, nie musi być jak 
stal. Byle było stabilne, a takt stabil-
ności wyznaczał pewność codzienne-
go kroku. Niebezpieczna jest kiepska 
bohaterszczyzna, co spala się w pło-
mieniach  własnych  obietnic  i  żyje 
rodzajem  donkiszoterii.  Męstwo  – 
a jakże – ma swe imię: sprostać i być 
„na miarę”. Objawia się ono najpierw 
w niedopuszczaniu do osuwania  się 
poniżej  sytuacji,  poniżej  wyzwania. 

Znaczy  swą  drogę  wyrywając  z  pa-
raliżu  niezdecydowania,  albo  w  od-
wlekaniu  rezygnacji.  Męstwo  mówi: 
powstrzymaj  się  od  rezygnacji,  nie 
ulegaj zmęczeniu, głowa do góry.

Modlitwa o męstwo.
Panie, Ty powiedziałeś, że wszystko 

jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wle-
waj w moje serce męstwo, bym zwycię-
żał w sytuacjach, które po ludzku są 
trudne, stracone lub przegrane. Daj mi 
siłę tarana, który burzy twierdze grze-
chu i wytrwałość uderzanego kowadła, 
które znosi przeciwności życia. Chcę 
stawać się skuteczny w przezwycięża-
niu trudności. Ucz mnie przełamywania 
strachu i wewnętrznych oporów w wal-
ce o świętość. Daj siłę do odpierania po-
kus i nie zrażania się niepowodzeniami. 
Buduj we mnie stałość i niezłomność 
w dążeniu do wyznaczonych celów.
ps. choć to trudne, to tutaj nie ma 

miejsca na kapitulację, nawet dla tak 
przegranych jak ja…

Małgorzata Salwa



W roku 2022 Zgromadzenie Świę-
tego Michała Archanioła obchodzi trzy 
ważne rocznice związane z osobą Ojca 
Założyciela, bł. ks. Bronisława Markie-
wicza:  180.  rocznicę urodzin  (13  lip-
ca  1842  r.),  130.  rocznicę  przyjazdu 
z Włoch do Polski i rozpoczęcia dzieła 
wychowania na Podkarpaciu (28 mar-
ca 1892 r.) oraz 110. rocznicę śmierci 
(29 stycznia 1912 r.). Korzystając z tej 
okazji  przeprowadziliśmy  rozmowę 
z księdzem Janem Seremakiem CSMA, 
rektorem  sanktuarium  w  Miejscu 
Piastowym,  Prezesem  Towarzystwa 
„Powściągliwość  i  Praca”,  członkiem 
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Sanktuarium św. Michała Archanio-
ła i bł. ks. Bronisława Markiewicza 
w Miejscu Piastowym jest miejscem 
szczególnym dla osób uzależnionych 
– na czym ta wyjątkowość polega?
Na pewno  jest  to  bardzo mocno 

związane z bł. ks. Markiewiczem. Był 
taki czas kiedy rozpoczęliśmy inten-
sywniej  działalność  trzeźwościową, 
w której kładliśmy nacisk na ks. Mar-
kiewicza  jako  apostoła  trzeźwości. 
Ale ja sam, wgłębiając się w postać ks. 
Bronisława  Markiewicza,  dochodzę 
do wniosku, że  jest  to błogosławio-
ny  apostoł  trzeźwości  i  uzależnień. 

W rozmowie z biskupem Bronakow-
skim zwróciliśmy uwagę na to, że ks. 
Bronisław zwracał dużą uwagę na ha-
zard,  na  skutek  którego  niszczy  się 
dobra narodowe. Dużo grano w ko-
ści  przegrywając  niejednokrotnie 
możliwość utrzymania  całej  rodziny. 
Był  taki  czas,  kiedy  ks.  Bronisław 
bardzo  oddziaływał  na  karciane  to-
warzystwa, wskazując grę jako przy-
czynek  do  nieszczęścia  rodzinnego 
i  społecznego.  I  to  właśnie  on  nas 
prowadzi do św. Michała Archanioła. 
To on podjął decyzję, aby w tym miej-
scu powstało sanktuarium ze św. Mi-
chałem Archaniołem,  jako patronem 
zgromadzenia  zakonnego.  Teraz, 
wracając do ks. Bronisława Markiewi-
cza, musimy  też odkryć św. Michała 
Archanioła,  jako  szczególną  pomoc 
dla  ludzi  zniewolonych,  którzy  nie 
wiedzą  jak  sobie poradzić  z proble-
mem  uzależnienia.  I  to  co  wiemy 
z Pisma Świętego, że człowiek stwo-
rzony na obraz i podobieństwo Boga 
i podobnie jak aniołowie i archanio-
łowie, tak samo i my tracimy to nie-
zwykłe podobieństwo do Boga, kiedy 
oddajemy  do  dyspozycji  złemu  du-
chowi naszą wolę. Człowiek to czyni, 
kiedy  jest  pod  wpływem  uzależnie-
nia. Nie panuje nad swoją wolą i po-
dejmuje  decyzje,  które  niestety  go 

Błogosławiony apostoł 
trzeźwości i uzależnień

Rozmowa z ks. Janem Seremakiem CSMA
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niszczą i mocno dystansują 
od Boga-Ojca. Jestem pew-
ny,  że  ci  dwaj:  św. Michał 
Archanioł  i  bł.  ks.  Broni-
sław Markiewicz – patroni 
tego sanktuarium wyraźnie 
mówią: to  jest miejsce dla 
osób, które popadły w uza-
leżnienie. Mamy przypadki 
szczególnego  zniewolenia 
przez  złego  ducha,  korzy-
stamy wówczas  z  pomocy 
egzorcysty.
W diecezji przemyskiej 
obchodzimy właśnie Rok 
bł. ks. Bronisława Markie-
wicza. Jakie szczególne 
wydarzenia zostały przy-
gotowane dla przybliżenia 
postaci tego wizjonera, 
jakim niewątpliwie był bł. 
ks. Bronisław Markiewicz?
Wiele razy miałem audy-

cje poświęcone bł. ks. Mar-
kiewiczowi. Również przy-
gotowywałem  takie  teksty 
na pielgrzymkę do Często-
chowy, które były głoszone 
przez dziewięć dni Nowen-
ny,  ukazujące  ks.  Broni-
sława  jako  wyjątkowego 
błogosławionego  rodaka, 
który  nadaje  nowy  kieru-
nek  odnowionej  rzeczywi-
stości  polskiej,  ze  szcze-
gólnym akcentem apostoła 
trzeźwości.  Tutaj  bardzo 

dużo pomaga nam Radio  Fara,  które  transmi-
tuje wszystkie wydarzenia, spotkania związane 
z  ks.  Markiewiczem.  Przed  30  stycznia,  czyli 
przed dniem obchodzenia jego święta, w całej 
diecezji była odprawiana Nowenna.
Co w postaci założyciela zakonu bł. ks. Markie-
wicza ujmuje księdza najbardziej?
Jego przede wszystkim ogromna wytrwałość 

i radykalizm w odkrywaniu woli Boga. Dla mnie 
osobiście jest on bardzo bliski i właśnie dlatego 
napisałem  książkę  o  nim  („Charyzmat zakonny 
w dobie Nowej Ewangelizacji’, Michalineum2015). 
Jest  to  taka  bardzo dokładna  analiza  jego  ży-
cia  duchowego.  Wiele  też  pisałem  artykułów 
na  temat  jego  postawy  i  powołania  do  tego, 
aby  znaleźć  niepowtarzalną  drogę  do  Boga. 
Na  samym początku  drogi  kapłańskiej  bardzo 
poważnie zastanawiał się nad tym, czy jest to 
Jego  prawdziwe  powołanie  do  służby  Bogu. 
Miał takie widzenie 3 maja 1863 roku, niezwy-
kłej  postaci,  którą  określił  jako  Anioła  Stróża 
Polski.  Napisał  w  1902  roku,  że  gdyby  nie  ta 
postać, nigdy nie zostałby księdzem. A jednak, 
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pomimo  to,  że  był  przekonany  do 
pójścia  tą  drogą, w  1863  roku  jesz-
cze miał pewne wątpliwości. Okazało 
się jednak, że 8 grudnia tego samego 
roku miał  jakieś niezwykłe duchowe 
przeżycie.  Do  swojego  brata  napi-
sał,  że widział Maryję. Niewątpliwie 
również  pod  wpływem  tego  widze-
nia  wszystkie  wątpliwości  ustąpiły. 
Pierwsze lata jego kapłaństwa cecho-
wała  niesamowita  gorliwość.  Pod-
dał  się  pod  kierownictwo  jezuickie, 
które  wymagało  od  niego  wielkie-
go  umartwienia  i  przede wszystkim 
pójścia  drogą  oczyszczenia.  Ta  dro-
ga oczyszczenia  trzymała go bardzo 
mocno przy Jezusie Chrystusie ukrzy-
żowanym, ubiczowanym i cierpiącym 
podczas rozważań. Później jednak on 
prosi  Pana Boga: pokaż mi Patriarchę 
mojego. To  jest wielkie  jego wołanie 
w  którym  odkrywa,  że  tym  patriar-
chą  jest  św.  Jan  Bosko.  Przygoto-
wywał  się on do wyjazdu do Włoch 
na  spotkanie  z  teatynami, mających 
w  charyzmacie  pracę  z  młodzieżą. 
Chciał  poświecić  swoją  działalność 
kapłańską  młodzieży.  A  tymczasem 
spotyka św.  Jana Bosko, którym  jest 
zafascynowany. Jednak cały czas miał 
przeświadczenie, że nie takiej posłu-
gi Pan Bóg od niego oczekuje.  I na-
gle przychodzi św. Michał Archanioł, 
o  którym  ks.  Bronisław  mówi:  trzy-
majcie się tego świętego. Ks. Bronisław 
nie  doczekał  zatwierdzenia  przez 
Stolicę Apostolską Zgromadzenia św. 
Michała Archanioła, ale miał potężną 
moc duchowego przekonania, skoro 

mówił,  że  takie  zgromadzenie  po-
wstanie na chwałę Bożą.
Na co księża powinni zwracać szcze-
gólną uwagę w działalności wycho-
wawczo – duszpasterskiej w per-
spektywie takiej wręcz namacalnej 
walki ze złem?
Zakon  Michalitów  posługuje 

wśród młodzieży.  U  nas  – w  szkole 
w  Miejscu  Piastowym  mamy  pond 
900 uczniów, którzy uczą się 15 za-
wodów,  są  również  klasy  o  profilu 
wojskowym.  Szczególnie  posługu-
jemy  wśród  młodzieży,  która  do-
świadczyła  w  swoim  młodym  życiu 
dramatów  przemocy  rodzinnej,  pa-
tologii i odrzucenia. Będąc na Papie-
skiej Akademii Teologicznej, przez 8 
lat posługiwałem w Krakowie wśród 
dziewcząt  u  ss.  Matki  Bożej  Miło-
sierdzia w Łagiewnikach. Historie ich 
życia,  to  jedno  wielkie  pasmo  nie-
szczęść związanych z  ich wczesnym 
dzieciństwem, które w późniejszych 
latach sprowadzały je na drogę prze-
stępczą. U podłoża  tych problemów 
zawsze  było  uzależnienie  rodziców 
i  opiekunów  od  alkoholu,  narkoty-
ków.  One  same  opowiadały  jak  to 
było w dzieciństwie.
Bardzo ważnym aspektem jest po-

znanie problemów młodego człowie-
ka. Zobaczyć co było w dzieciństwie 
i jak ono rzutuje na jego dorosłe ży-
cie. Bo my możemy oceniać postawę 
młodej  dziewczyny  czy  chłopaka, 
a nie wiemy co się u niego w domu 
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działo.  Niedawno  u  mnie  było 
dwóch  braci.  Jeden,  który  żyje 
w trzeźwości, przyprowadził bra-
ta,  który  jest  czynnym alkoholi-
kiem. Jak oni zaczęli opowiadać 
co się w domu rodzinnym dzia-
ło, to ciężko było słuchać – a cóż 
dopiero przeżyć. I oni starają się, 
szukając wsparcia u Boga, odna-
leźć siebie dla lepszego życia, ży-
cia wolnego od alkoholu.
Bł. ks. Bronisław Markiewicz jest 
patronem ludzi w kryzysie. Sam 
zresztą doznał kryzysu wiary, 
powołania i misji, o czym sam 
niejednokrotnie wspominał. 
Co jest najlepszym lekarstwem 
na kryzys tożsamości?
Może  właśnie  dlatego, 

że sam przeżywał kryzysy tożsa-
mości,  potrafił  zrozumieć  tych, 
którzy odeszli od Boga. Ks. Bro-
nisław  Markiewicz  jest  wyjąt-
kowym patronem.  Jest  przykła-
dem tego, że człowiek odkrywa 
jakby przekleństwo  tych  treści, 
które są podawane nawet przez 
wychowawców, a nie mające nic 
wspólnego z chrześcijaństwem. 
Często ks. Markiewicz wskazuje 
na tęsknotę za modlitwą rodzin-
ną, której doświadczał w domu 
rodzinnym. I ta tęsknota pocią-
gnęła  go  do  tego,  żeby  wrócił 
do Boga. Poszedł do spowiedzi 
i wtedy  powiedział  Panu  Bogu: 
niech nogi stracę, w rękach władzę, 

bylebym odzyskał Ciebie Prawdo Nieomylna. 
Doświadczając  tych  wszystkich  kryzy-
sów, doszedł do jednej, jedynej prawdy, 
że  bez  Boga  życie  traci  sens.  Musimy 
pamiętać,  że  łaska  buduje  na  naturze. 
Nie jest ona przeciwną naturze i dlatego 
Pan Bóg zostawia nam te konwie, które 
mamy napełnić aż po brzegi. Mam swoją 
psychikę,  którą muszę  oczyścić.  Muszę 
swoje ciało oczyszczać. Ale cudu nie bę-
dzie,  jeżeli  ja  się  nie  zaangażuję.  Czło-
wiek  uzależniony  musi  przyjść  na  spo-
tkanie  i  powiedzieć:  biorę się za siebie. 
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Nie będę księdza oszukiwał i podpisuję 
KWC. Bo jeżeli ktoś myśli, że to bę-
dzie nagle cud, to jest to raczej żart 
z KWC. A z egzystencjalnych proble-
mów się nie żartuje. KWC podejmują 
ludzie, którzy chcą być dla drugich. 
I  z  zamysłu  księdza  Blachnickie-
go KWC nie  była  przeznaczona  dla 
ogarniętych  nałogami.  Jednak przy-
wołajmy  kobietę  kananejską,  która 
prosi Chrystusa o uzdrowienie córki. 
Chrystus mówi: nie jest dobrze odbierać 
chleb dzieciom i rzucać psom. Tak Pa-
nie, ale i szczenięta jedzą to co spadnie 
z pańskiego stołu  (Mt 15,26-28).  I  to 
jest piękne pouczenie, że KWC jest 
jak te okruchy, które spadają ze sto-
łu  pańskiego  dla  tych,  którymi  się 
poniewiera, bo są uzależnieni i znie-
woleni. Oni sięgają po krucjatę jako 
po lek, który jest dla wszystkich. Ale 
roztropnie. Do  tego  trzeba dojrzeć 
w duchu wiary i konsekwentnej pra-
cy  nad  sobą.  Tą  drogą można  rów-
nież dostać się pod charyzmat Oazy 
Rodzin.  Ja  u  siebie mam  takie mał-
żeństwa, które z uzależnienia wstą-
piły na drogę Ruchu Światło-Życie.
Taki najbardziej znany cytat z na-
uczania bł. ks. Markiewicza to: „Pol-
ska albo będzie trzeźwa, albo jej 
wcale nie będzie” – co ksiądz sądzi 
o aktualności tego stwierdzenia?
To jest ciągle aktualne. Niektórzy 

mówią,  że Polacy piją  i  jakoś potra-
fią  postawić  się  do  pionu.  A  jednak 
ks.  Bronisław  Markiewicz  zawsze 
mówił jaką straszną rzeczą jest alko-

hol,  który  rozkłada  nasz  naród.  On 
przyglądał  się  temu  problemowi  tu 
w Miejscu Piastowym, On widział, jak 
wiele osób w parafii  i okolicy sięga-
ło po alkohol i jaki ogromny rozkład 
społeczny  dokonywał  się  wskutek 
tego.  Są  głosy  sprzeciwu,  że  zbyt 
ostro jest postawiony problem alko-
holizmu  wśród  polaków.  Ale  trzeba 
o tym mówić, trzeba się o trzeźwość 
modlić, bo uzależnienie od alkoholu 
jest  podstępnym  czynnikiem,  który 
jest w stanie unicestwić ducha naro-
du. Ks. Blachnicki mówił: od abstynen-
cji wielu do trzeźwości wszystkich  i  to 
jest postawa w duchu odpowiedzial-
ności za przyszłość Polski i Polaków.
Testament jaki bł. ks. Bronisław Mar-
kiewicz zostawił po sobie a opubli-
kowany w „Powściągliwość i Praca” 
z 15.04.1912 r. ma charakter wizjo-
nerski. Czy dziś możemy powiedzieć, 
że owo wizjonerstwo wypełniło się?
Ono jest bardzo aktualne. My mu-

simy  rozróżnić  dwie  rzeczy:  to  co 
zostawił po sobie Anioł Stróż Polski, 
którego widział ks. Markiewicz, jako 
młody człowiek. Wtedy usłyszał „Po-
lacy, najwyżej was Pan wyniesie, kiedy 
dacie światu wielkiego papieża. Języka 
waszego będą uczyć się na wszystkich 
uniwersytetach świata i wam jest dana 
misja, szczególnie wobec narodów nawet 
niegdyś wam wrogich”.  Ale  są  pewne 
wizje, które ks. Bronisław Markiewicz 
na  fundamencie  powściągliwości 
i  pracy  odniósł  do  przyszłości  Pol-
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ski  i  on  uważa,  że  trzeba  się  silnie 
oprzeć  o  kolumnę  Kościoła  Katolic-
kiego,  odnowić  życie  wewnętrzne 
a później, tak jak sam pisze, będzie-
my w stanie pchnąć tę rzeczywistość 
świata  na  nowe  tory.  Ks.  Bronisław 
Markiewicz w tej swojej wizji przede 
wszystkim  ukazuje  Polskę  jako  tę, 
która ma szczególną misję względem 
innych  narodów.  Odwołuje  się  cho-
ciażby do zwycięstwa pod Wiedniem 
króla  Jana  III  Sobieskiego  i  bardzo 
dobitnie wskazuje, że to zwycięstwo 
wyraźnie mówi, iż mamy podjąć bój 
bezkrwawy. Już nie będziemy walczyć 
mieczem,  ale  walka  będzie  bardzo 
ciężka.  On  mówi  bardzo  wyraźnie 
o I i II Wojnie Światowej i o strasznej 
wojnie religijnej.
Chciałbym zapytać teraz o zakonnika 
przyszłości. Mówi się, że ksiądz Bro-
nisław Markiewicz szedł pod prąd, 
nawet wbrew głównemu nurtowi 
współczesnych mu duchownych. 
Czego tak naprawdę oczekuje od ka-
płanów współczesny wierny?
Wydaje mi  się,  że  jest  to przede 

wszystkim świadectwa życia. Ogrom-
nej  fascynacji  darem  powołania. 
Wiernie i konsekwentnie trwać przy 
swoim powołaniu, bo ono jest takim 
najlepszym  wskaźnikiem,  który  po-
zwoli mi  dojść  do  Nieba.  Jeśli  czło-
wiek  zlekceważy  swoje  powołanie 
i  zacznie  szukać  innych  rozwiązań 
do  realizacji  siebie,  to  niestety,  ale 
może  bardzo  pobłądzić.  Natomiast 

to  co  dzisiaj  się  dzieje  niedobrego, 
to są jakby pewne zranienia i niedo-
skonałości  naczynia,  w  którym  jest 
sakrament.  Sakrament  jest  piękny 
i  doskonały.  Sakrament  kapłaństwa 
nie  jest zniszczony. Ale atakując na-
czynie  czyli  kapłana  –  atakuje  się 
również  sakrament.  I  to  się  dzieje 
coś  niedobrego.  Natomiast w  ogóle 
– w osobach konsekrowanych  świat 
pragnie  zobaczyć  świadków  Ewan-
gelii,  świadków  Eucharystii  i  Słowa 
Bożego.  Nie  może  być  rozerwana 
jedność, na którą zwraca uwagę sam 
Jezus  Chrystus  w Wieczerniku.  Stół 
Słowa  Bożego  i  Stół  Eucharystii ma 
być, jak pięknie powiedział ks. kardy-
nał Stefan Wyszyński, jednością i nie 
mogą  być  rozerwane.  I  to  właśnie 
jest ogromne zadanie dla osób kon-
sekrowanych na obecne czasy.
Który cytat z nauczania bł. ks. Broni-
sława Markiewicza Ksiądz zechciał-
by przekazać dla czytelników nasze-
go pisma Wolność i Miłość?
Tyko powściągliwość i praca w dzi-

siejszych czasach pozwoli rozwiązać 
wiele  problemów  społecznych,  ale 
również  jest wspaniałym  fundamen-
tem do  tego, by zawołać za św. Mi-
chałem Archaniołem: Któż jak Bóg!
Bardzo serdecznie dziękujemy księ-
dzu za poświęcony nam czas i przy-
bliżenie postaci bł. ks. Bronisława 
Markiewicza.

Rozmawiali  
Agnieszka i Wojciech Trojanowscy
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1. Krucjata Wyzwolenia Czło-
wieka nie jest organizacją ani 

towarzyszeniem,  ale programem 
działania wyrastającym z chrześci-
jańskiego poczucia odpowiedzial-
ności i zaangażowania oraz for-
mą chrześcijańskiego świadectwa 
życia, działalności charytatywnej 
i apostolstwa. Działanie to bazuje 
na  strukturze  terenowej  Kościoła 
katolickiego i tradycyjnych oraz no-
wych, posoborowych formach jego 
działalności pastoralnej.

2. KWC jest akcją o charakterze religijnym  i  moralnym.  Wy-
zwolenie człowieka  nie  jest  poj-

PODRĘCZNIK KWC
Rozdział iV –

NatuRa, PatRoNowie i symbole KwC
mowane  jako  wyzwolenie  w  sensie 
politycznym,  społecznym  lub  ekono-
micznym,  ale  jako wewnętrzne wy-
zwolenie człowieka w sensie Ewange-
lii, które oczywiście będzie wywierało 
swój dobroczynny wpływ na wszystkie 
wymienione  dziedziny  życia  ludzkie-
go,  które  domagają  się  uzdrowienia 
przez obecność  i  zaangażowanie no-
wych  ludzi  wyzwolonych  z  egoizmu 
ku postawie bezinteresownej służby.

3.Wobec  społeczeństwa,  narodu i państwa KWC podejmuje służbę 
ratowniczą w obliczu wielkich zagro-
żeń,  przybierających  nieraz  rozmiary 
klęski społecznej, służby dobrze poję-
temu  i niewątpliwemu dobru narodu 
i  społeczeństwa  i  dlatego  zasługuje 
na poparcie władz i czynników admi-
nistracyjnych,  jakie  przysługują  sto-
warzyszeniom  wyższej  użyteczności 
publicznej.

4.Krucjata  Wyzwolenia  Człowie-ka  powstaje  z  inicjatywy  Ruchu 
Światło – Życie jako jego służba (dia-
konia).  Ruch wyłania  spośród  swoich 
członków  specjalną diakonię wyzwo-
lenia  dla  zajęcia  się  tym  zadaniem. 
W  pierwszym  okresie  powstawania 
i  rozwoju  KWC  będzie więc  obsługi-
wana  przez  moderatorów  i  diakonię 
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Ruchu  Światło-Życie.  Z  czasem  bę-
dzie  się  dążyło  do  wyłonienia  sa-
modzielnej  sieci  placówek  Krucjaty. 
KWC  będzie  podejmowała  swoją 
akcję  na  terenie  jakiejś  diecezji  do-
piero po uzyskaniu aprobaty biskupa 
ordynariusza tej diecezji i po wyzna-
czeniu  przez  niego  odpowiedniego 
moderatora  diecezjalnego.  Sprawę 
unormowania statusu ogólnopolskie-
go KWC pozostawia się kompetencji 
Konferencji Episkopatu Polski.

5. KWC,  jak wynika z  samego po-jęcia  krucjata,  pomyślana  jest 
jako akcja przejściowa, mająca doko-
nać wielkiej mobilizacji  ludzi dobrej 
woli  do  walki  z  alkoholizmem  oraz 
innymi  zagrożeniami,  w  momencie 
wielkiego ich nasilenia. KWC nie za-
mierza  odrzucać  (czy  zastępować) 
stosowanych  dotychczas  form walki 
z alkoholizmem oraz innymi zagroże-
niami, przeciwnie, pragnie korzystać 
z  dorobku  i  doświadczeń podjętych 
wcześniej  inicjatyw, pragnie  zjedno-
czyć z nimi swoje wysiłki.

6. Chociaż KWC jest z natury swej ruchem  religijnym,  nadprzyro-
dzonym,  ewangelizacyjnym,  opiera-
jącym się na wierze w zbawczą moc 
Chrystusa i Jego Ducha, to nie lekce-
waży  jednak  i  nie uważa za  zbędne 
żadnych naturalnych, opartych na na-
uce  i  doświadczeniu,  zasad,  metod 
i środków walki z alkoholizmem oraz 
innymi  zagrożeniami.  Opierając  się 
na zasadzie jedności porządku natu-

ry i łaski, Krucjata sięga do wszelkich 
dostępnych pomocy w przekonaniu, 
że  podwójna  wierność  wobec  praw 
łaski  i  natury  warunkuje  owocną 
i skuteczną działalność.

7. Główną Patronką KWC jest Nie-
pokalana, Matka Kościoła.  Na-

wiązując  do  tradycji  pierwszej  Kru-
cjaty, działającej w latach 1957-1960, 
Krucjaty  Wstrzemięźliwości,  zwanej 
także  Krucjatą  Niepokalanej.  KWC 
przyjmuje  nazwę Dzieło Niepokala-
nej, Matki Kościoła.  W  Niepokala-
nej widzą członkowie Krucjaty wzór 
osoby  ludzkiej  w  pełni  wyzwolonej 
i wolnej, bo całkowicie przez bezin-
teresowną  miłość  oddanej  Chrystu-
sowi  i  dziełu  zbawienia  ludzi.  Ob-
jawiło  się  to  w  pełni  w  momencie, 
gdy  pod Krzyżem,  będąc  całkowicie 
złączona przez miłość ze swoim Sy-
nem, stała się Matką Kościoła. Złącze-
nie się z Maryją w postawie oddania 
się Chrystusowi i zjednoczenia z Nim 
w ofierze  za  zbawienie  ludzi  stano-
wi  najgłębszą  tajemnicę  żywotności 
i owocności KWC.
Dla wyrażenia swego związku z Nie-
pokalaną  Matką  Kościoła  Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka zaraz na po-
czątku  swego  istnienia  chce  zło-
żyć  ślubowanie  wybudowania  ko-
ścioła ku  Jej  czci,  kościoła – wotum 
wdzięczności  za  uratowanie  narodu 
polskiego od klęski alkoholizmu. Bę-
dzie on budowany wyłącznie z ofiar 
uzyskanych  dzięki  wyrzeczeniu  się 
przez  ludzi  spożywania  napojów  al-



koholowych  (czyli  za  pieniądze  nie 
wydane na ich zakup). Ufamy, że Nie-
pokalana, Matka Kościoła sama wska-
że miejsce i czas wybudowania tego 
kościoła – wotum.

8.Drugim  patronem KWC jest 
św. Stanisław, biskup i mę-

czennik,  patron  ładu  moralnego 
w  Polsce,  w  którego  900,  rocznicę 
śmierci  Krucjata  została  powołana. 
Święty  Stanisław  jest  dla  członków 
KWC  wzorem  odwagi  w  dawaniu 
świadectwa,  obiektywnym  i  najwyż-
szym  wartościom  moralnym,  nawet 
za cenę ofiary z życia. Obok św. Sta-
nisława KWC czci  także  jako  swego 
patrona  św. Maksymiliana Kolbego, 
patrona  pierwszej  Krucjaty  Niepo-
kalanej,  który  z  jednej  strony  uczy 
oddania  się  Niepokalanej,  aby  stać 
się  Jej narzędziem w walce ze złem 
moralnym, z drugiej –  jest wspania-
łym przykładem miłości, która oddaje 
życie za braci.

9.Zawołaniem KWC są słowa 
„Nie lękajcie się”.  Słowa  czę-

sto  wypowiadane  przez  Chrystusa, 
a  także często przywoływane przez 
Papieża  Jana  Pawła  II.  Przypominają 
one członkom KWC, że głównym ich 
zadaniem  jest  wyzwalanie  ludzi  od 
lęku,  który  czyni  człowieka  niewol-
nikiem.
Godłem  Krucjaty  Wyzwolenia 

Człowieka  jest  tarcza,  na  której 
pod  napisem  „Nie  lękajcie  się” wid-
nieje duży krzyż a pod nim z prawej 
strony duże „M”, z lewej – małe „m”.

Krzyż to znak krucjaty – wyprawy 
krzyżowej,  a  zarazem  znak  najgłęb-
szej  tajemnicy  wolności.  Litera  „M” 
symbolizuje  stojącą  pod  krzyżem 
Maryję  – wzór  naszego oddania  się 
Chrystusowi  i  zjednoczenia  z  Nim. 
Krzyż z literą „M” widnieje w herbie 
Papieża  Jana  Pawła  II.  Umieszczenie 
tych samych znaków na tarczy KWC 
jest  przypomnieniem  tego,  co  łą-
czy  Krucjatę  z  Papieżem.  Małe  „m” 
po  drugiej  stronie  krzyża  to  „my”, 
którzy  stajemy  na  zawołanie  Papie-
ża,  aby  wraz  z  Nim  zjednoczyć  się 
z Maryją („Totus Tuus”) w oddaniu się 
Chrystusowi.
Godłem  diakonii  wyzwolenia  jest 

tarcza,  na  której  wypisane  są  słowa 
„Prawda was wyzwoli”. Pod nimi wid-
nieją splecione dłonie i znak FOS-ZOE.
Hymnem KWC jest piosenka Serce 

wielkie nam daj.
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Trzeźwi i wolni w Kościele
Relacja z sesji jesiennej w Bydgoszczy

Spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości, 
Apostołów Trzeźwości odbywa się 2 razy w roku, jest 
to sesja wiosenna i jesienna, trzeci raz to pielgrzym-
ka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę w czerwcu. 
Jaka jest idea tych spotkań, czemu one służą?
Spotkania te mają na celu zebranie wszystkich 

duszpasterzy ze wszystkich diecezji i referendów 
zakonnych  działających  w  dziedzinie  trzeźwo-
ści, po to żeby podzielić się swoim doświadcze-
niem, zgłębić wiedzę, oraz by zbudować relacje, 
aby  zobaczyć,  że  apostoł  trzeźwości  to nie  jest 
pojedyncza  osoba,  która  walczy  z  wiatrakami, 
patrząc  na  ogrom  problemów  związanych  z  al-
koholizmem  w  naszym  kraju.  Jesteśmy  razem 
i wspólnie pod sztandarami kościoła, w Apostol-
stwie Trzeźwości, podejmujemy ten trud, tę walkę, 
zmaganie w dziedzinie profilaktyki, w dziedzinie 
ratowania naszych braci i sióstr, którzy poginęli, 
przekraczając granice swojej wolności uzależnia-
jąc się od alkoholu narkotyków, hazardu, cyber-
przestrzeni,  cyberseksu,  pornografii  i  tak  dalej, 
można by w nieskończoność było wymieniać  to 
wszystko.  Celem,  tak  naprawdę,  jest  głoszenie 
Dobrej Nowiny w Chrystusie, czyli „ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus”, w Nim jest ratunek, 
w  Nim  jest  uzdrowienie  poprzez  różne  drogi, 
również  i  terapeutyczne, aby człowiek na nowo 
odnalazł w sobie godność dziecka Bożego.
Sesja jesienna, w której teraz ksiądz uczestniczył, od-
była się 19-20 IX w Bydgoszczy pod hasłem „Trzeźwi 
i wolni w Kościele”. Jaki był jej przebieg, na co tym 
razem zwrócili uwagę prelegenci ?
Zawsze w programie takiego spotkania są wy-

kłady zaproszonych gości, osób kompetentnych, 
które mają wiele do powiedzenia w tej dziedzinie 

i są wiodące w naszym kraju, 
jak pan prof. Krzysztof Woj-
cieszek czy ks. Marek Dzie-
wiecki. Wszystko to odbywa 
się pod błogosławieństwem 
i  przy  obecności  ks.  bpa 
Tadeusza  Bronakowskiego, 
który  jest  legatem  Konfe-
rencji  Episkopatu  Polski  do 
spraw  Apostolstwa  Trzeź-
wości.  To  spotkanie  odbyło 
się w ciekawych warunkach, 
trochę  szkoleniowo  w  ho-
telu, na  sali  konferencyjnej, 
gdzie toczyły się nasze roz-
mowy. Mogliśmy  się dzielić 
przemyśleniami  i  doświad-
czeniem w takich  tematach 
jak  „Społeczne  konsekwen-
cje  zaburzeń  związanych 
z  piciem  alkoholu”,  „Odpo-
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wiedzialność  samorządu  lokalnego 
za  trzeźwość”,  „Ekonomiczne  skutki 
używania  i  nadużywania  alkoholu”, 
czy również w tym wątku kościelnym 
postawienia tezy przy ostatnim refera-
cie: jaka jest rola parafii, tak naprawdę, 
w szerzeniu trzeźwości  i przestrzega-
niu drugiego  człowieka,  aby  kształto-
wać w nim trzeźwą obyczajowość.
To  zawsze  była  rola  Kościoła,  nie 

tylko w Jasnogórskich Ślubach Narodu 
Polskiego,  co  przypomniał  kard.  Ste-
fan  Wyszyński,  dzisiaj  błogosławiony. 
W  czasie  tego  naszego  spotkania  pa-
dła  nawet  taka  aprobata  społeczna, 
aby  jako dziękczynienie za dar beaty-
fikacji  Księdza  Kardynała,  spróbować 
na  nowo  w  parafiach  zakładać  grupy 
Apostolstwa  Trzeźwości  pod  wezwa-
niem bł. ks. kard. St. Wyszyńskiego, by 
krzewić  ducha  trzeźwości  i  wolności. 
Myślę, że pomimo nawet Narodowego 
Kongresu  Trzeźwości,  który  odbył  się 
już 5  lat  temu, dzisiaj niektórzy dalej 
nie  dowierzają,  że  ta  skala  spożywa-
nia alkoholu jest tak wielka. Jak wielu 
naszych braci  i sióstr traci swoje mał-
żeństwa, rodziny, swoją godność i po-

legają na tym froncie walki, gubiąc się 
i tracą sens, a mogliby być pożyteczni 
dla  społeczeństwa,  dla  kościoła  i  dla 
nas  wszystkich  poprzez  to,  co  otrzy-
mali, w swoich talentach i swoim życiu. 
Nie  mamy  prawa  stawiania  krzyżyka 
na  nikim,  każdy  ma  szansę  powrotu, 
powstania  z  nałogu.  Takim  przykła-
dem jest choćby nawet Mateusz Talbot 
kandydat  na  ołtarze,  alkoholik,  który 
trzeźwiał całe swoje życie, który zwró-
cił swe serce w stronę Pana Boga, jest 
On dzisiaj  przykładem dla  nas  działa-
jących na tym poletku kościoła w dzie-
dzinie apostolstwa trzeźwości.

Wymienił Ksiądz tutaj tematy, które 
były przedmiotem wykładów, co Księdza 
najbardziej zaciekawiło czy poruszyło, 
czym chciałby się Ksiądz podzielić?
Jeżdżąc już od 6 lat na nasze spo-

tkania te tematy i treści są mi bardzo 
dobrze  znane,  natomiast  to  co  jakoś 
przykuło moją  uwagę,  to właśnie  ten 
ostatni temat, żebyśmy nie zapomina-
li,  że  kościół ma  ogromną  rolę  w  tej 
dziedzinie wychodzenia do człowieka 
i to, że bardzo dużo dzięki Kościołowi 
i w kościele dzieje się na forum apostol-
stwa trzeźwości. Wychodzimy i wycią-
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gamy rękę do tych osób sami, ale rów-
nież  poprzez  osoby,  które  posługują 
w  naszych  poradniach  diecezjalnych, 
osoby  które  się  doskonalą,  odbywają 
różne  szkolenia,  żeby  pomagać  bar-
dziej. Myślę, że takie przebudzenie we 
mnie  nastąpiło,  żeby  zwrócić  się  do 
proboszczów naszej diecezji z zachętą 
i z motywacją do tego, żeby spróbować 
odnowić  czy  to  księgi  trzeźwościowe 
w parafiach czy właśnie powołać do ist-
nienia  grupy  Apostolstwa  Trzeźwości 
pod wezwaniem, czy pod patronatem 
ks. kard. St. Wyszyńskiego i zgłębiać te 
treści. Repetitio est mater studiorum, czy-
li powtarzanie jest matką studiowania, 
więc przypominanie tych treści związa-
nych z uzależnieniami, czy z wyjściem, 
czy z naszymi przywarami  to  też  jest 
profilaktyka.  To  przestrzega,  to  daje 
informacje  i  pokazuje  jak  mamy  po-
magać, bo często nam Kościołowi  się 
zarzuca,  że  pod  pobożnością  chowa-
my uzależnienia, a pobożność przecież 
nie pomoże. Pobożność sama w sobie 
człowieka zbawić nie może, ale wiara 
tak  i  Jezus zawsze powtarzał, o czym 
czytamy  na  kartach  Ewangelii:  „Wie-
rzysz w to, że mogę ci to uczynić, bądź 
uzdrowiony, wstań weź  łoże,  chodź”. 
Wiara zbawia człowieka i myślę, że nie-
jeden  alkoholik,  osoba  uzależniona 
może  to  potwierdzić,  że  Pan  Bóg  go 
dźwignął, pomimo ogromu starań wal-
ki, terapii, zmagania, bo w Bogu siła.

Kiedyś usłyszałam od terapeuty uza-
leżnień, że wiara pomaga w leczeniu. Ja-
kie jest księdza doświadczenie, czy można 
powiedzieć, że Pan Bóg uwolni z nałogu, 
uzdrowi, jeśli tylko będziemy modlić ?

Czy można znak równości postawić 
między terapią, a wiarą w Pana Boga? 
Pan  Bóg  jest  zawsze  dopełnieniem 
i  szczytem  wszystkiego,  jest  celem 
ludzkiego  życia,  jest  pełnią  Miłości, 
natomiast  ta miłość nie  zwalnia  z  ro-
zumu, czyli nie zwalnia człowieka z te-
rapii  czy  korzystania  z  tych  narzędzi, 
którymi  dzisiaj  dysponuje  medycyna 
i  człowiek w  pomocy  drugiemu  czło-
wiekowi.  Zawsze  człowieka  musimy 
traktować integralnie, to nie jest tylko 
ciało, ale człowiek posiada duszę, któ-
ra  jest  nieśmiertelna,  posiada  serce, 
które  chce być  kochane  i  posiada  ro-
zum,  którym  powinien  się  kierować. 
Wiemy, że różnie to w życiu wychodzi 
i  to  też doprowadza niejednokrotnie, 
w  różnych  okolicznościach  naszego 
życia  do  pobłądzenia,  również  w  te 
dziedziny  związane  z  uzależnieniami. 
Myślę,  że  Pan  Bóg  zawsze  na  pierw-
szym  miejscu,  natomiast  trzeba  roz-
różnić naszą pobożność, czy ucieczkę 
w  religijność  od  zdrowego  podejścia 
również  terapeutycznego,  do  tego, 
żeby  zostać  uzdrowionym  i  na  nowo 
doświadczyć wolności,  którą przecież 
od  Boga  otrzymaliśmy,  bo  człowiek 
jest powołany do wolności, nie do hoł-
dowania ciału, jak mówi Święty Paweł, 
bo  kto  hołduje  ciału  tam  pojawia  się 
pijaństwo,  lubieżności,  cudzołóstwo, 
kradzieże i inne żądze ludzkiego ciała, 
natomiast  do  wolności  wyswobodził 
nas Chrystus, a wolność będzie wypły-
wała zawsze z relacji z Panem Bogiem.

Rozmowę z ks. Grzegorzem  Kotem 
przeprowadziła Anna Pisarek-Buczek
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W dniu 24 września br. odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie roku formacji 
Duszpasterstwa  Trzeźwości  i  Osób 
Uzależnionych w Kościele św. Jadwigi 
w Rzeszowie. Mszy Świętej przewod-
niczył ksiądz biskup Kazimierz Górny 
w  koncelebrze  księży  działających 
na  rzecz  trzeźwości w naszej diece-
zji. W Homilii Biskup zwrócił uwagę 
na sobotę jako szczególny dzień po-
święcony  Maryi.  Przypomniał  słowa 
Jezusa  wypowiedziane  z  Krzyża  do 
Jana  „Oto  Matka  Twoja”.  Jezus  dał 
Nam  Swoją  Matkę,  by  była  Naszą 
Najukochańszą Matką  i byśmy za Jej 
pośrednictwem  wypraszali  potrzeb-
ne  łaski. Maryja w Kanie Galilejskiej 
wskazuje  na  swojego  Syna mówiąc: 
„Zróbcie  wszystko,  cokolwiek  Wam 
powie”.  W  obliczu  wielu  zagrożeń 
w dzisiejszym świecie  skierowanych 
przeciw  rodzinie,  małżeństwom, 
młodzieży  ważnym  jest  nieustanna 

nasza  modlitwa.  Biskup  przywołał 
słowa „ Jezusie Synu Dawida ulituj się 
nade mną  i  spraw,  abym  przejrzał”. 
Podkreślił  rolę  modlitwy  i  adoracji 
w naszym codziennym życiu, pytając 
słowami  Jezusa  z  ogrodu  Oliwnego 
„jednej godziny nie mogliście czuwać 
ze mną”? Zachęcił do podjęcia posta-
nowień, by znaleźć czas na czuwanie, 
na adorację, na spotkanie z Jezusem 
Chrystusem  w  Najświętszym  Sakra-
mencie. To spotkanie daje siłę na co-
dzienne  zmaganie  z  przeciwnościa-
mi.  Uczniowie  prosili  Jezusa  „Panie 
naucz nas modlić  się”.  Jezus wzywa 
Nas do nieustannej modlitwy, modli-
twy w ciągu dnia, w pracy, w domu, 
w  chwilach  radosnych,  ale  także 
w  cierpieniu.  Krótkie  westchnienia 
w ciągu dnia: Jezu ufam Tobie, Bądź 
uwielbiony Jezu, Boże dopomóż, daj 
siłę  –  niech  staną  się  naszą  częstą 
praktyką,  a  zobaczymy  przemianę 

Inauguracja roku Formacyjnego
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naszego  życia.  Matka  Najświętsza 
dała nam piękny wzór modlitwy Ma-
gnificat, możemy od Niej uczyć się tej 
modlitwy.  Biskup  Kazimierz  przypo-
mniał również o objawieniu się Maryi 
w Gietrzwałdzie w 1877  r., kiedy  to 
Maryja  zwróciła  się  do  dzieci  w  ję-
zyku, w  którym mówiono w  domu. 
Polska  była  wówczas  pod  zaborem 
pruskim,  a  w  domu  rodzice  mówili 
do  dzieci  w  języku  polskim.  Wów-
czas Maryja wezwała do nawrócenia, 
modlitwy i do życia w trzeźwości.
Podczas  procesji  z  darami  zło-

żone  zostały  Krucjaty  Wyzwolenia 
Człowieka oraz odśpiewaliśmy hymn 
„Serce wielkie nam daj”.
Po  Mszy  Świętej  wysłuchaliśmy 

konferencji  pt.:  „Idźcie  i  głoście” 
księdza  Dariusza  Misiołka,  w  której 
usłyszeliśmy,  że  każdy  z  nas  został 
wezwany  do  głoszenia  Słowa  Boże-
go. Pan Jezus był z uczniami przez 3 
lata, nauczał ich, a Oni byli świadka-
mi  Jego  cudów.  Pomimo osobistego 
doświadczenia i spotkania z Jezusem 
nadal niektórzy z nich wątpili. Jednak 

Jezus  dał  im  Ducha  Świętego,  tego 
samego,  którego  i  myśmy  otrzyma-
li,  by  iść  i  głosić.  Skoro  tu  jesteśmy 
to znaczy, że doświadczyliśmy obec-
ności Boga w naszym życiu. Zostali-
śmy wezwani, by być autentycznymi 
świadkami Jezusa Chrystusa.
Po  konferencji  udaliśmy  się  do 

sali  na  wspólną  agapę.  Ksiądz  Bi-
skup  przywitał  się  z  każdym  z  nas 
osobiście,  potem  mieliśmy  okazję 
powiedzieć  kilka  słów o  sobie.  Było 
to wyjątkowe  spotkanie,  gdzie  czuć 
było  ducha  wspólnoty.  Były  podzię-
kowania, za obecność, przychylność, 
życzliwość  i wsparcie. Były  świadec-
twa, jak Pan Bóg działa, przemienia, 
uzdrawia.  Było  uwielbienie  Boga 
modlitwą  i  śpiewem  i  wdzięczność 
za  każdego,  komu  bliska  jest  praw-
dziwa wolność i życie w trzeźwości. 
Bogu niech będą dzięki za ten wspól-
nie spędzony czas.

Anna Pisarek-Buczek
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relacja z Drogi Krzyżowej na Giewont

W  dniu  17.09.2022 
roku  grupa  trzeźwościo-
wa  „Mateusz  Talbot  2 
Rzeszów”  po  raz  drugi 
zorganizowała  wyjazd  do 
Zakopanego, gdzie mogli-
śmy  poprowadzić  Drogę 
krzyżową na Giewont.
Z Rzeszowa wyjechali-

śmy o 300 w nocy z trzech 
miejsc,  gdzie  skomple-
towaliśmy  skład  9  osób. 
O godz. 7:30 byliśmy  już 
na  miejscu,  a  dokładnie 
Pod Wielką Krokwią. Tam 
zostawiliśmy  nasz  samo-
chód  i  w  dalszą  drogę, 
na  szlak,  pojechaliśmy 
lokalnym  busem,  który 
zawiózł  nas  na  miejsce 
rozpoczęcia  naszej  drogi 
w  górę.  Po  zakupie  bile-
tów, rozpoczęliśmy Drogę 
krzyżową. Podczas pierw-

szych  trzech  stacji  czytaliśmy  rozważania  drogi 
krzyżowej Mateusza Talbota. Dogłębne i porusza-
jące sceny z życia człowieka upadającego przez al-
kohol, niszczenia siebie i swoich rodzin, opis doty-
kający nas bezpośrednio, bo schemat picia każdego 
alkoholika  jest  taki  sam.  Następnie  wyruszyliśmy 
dalej do Polany Kalatówki, gdzie mogliśmy złapać 
oddech  oraz  odmówić  kolejne  trzy  stacje  drogi 
krzyżowej. Po krótkiej przerwie ruszyliśmy dalej ku 
naszemu celowi. Dotarliśmy na Halę Kondratową, 
gdzie mogliśmy się posilić i 15 min odpocząć. Dru-
ga część naszej wędrówki była już bardziej wyma-
gająca niż pierwsza, zmęczenie dawało się nam we 
znaki, ale ruszyliśmy dalej. Po drodze, wspominając 
ubiegły  rok,  gdzie  również wchodziliśmy  na  Gie-
wont, porównywaliśmy kiedy było ciężej zdobywać 
szczyty. Zdania były różne, ale najważniejsze było 
to, że mogliśmy być razem i razem walczyć o każdy 
metr do naszego celu. W końcu dotarliśmy na Pola-
nę Herbacianą, jest to ostatnie miejsce, gdzie moż-
na iść bez wspinania się, potem już tylko łańcuchy 
i nasz cel. Na Polanie odmówiliśmy ostatnie części 
Drogi krzyżowej, jak i również posililiśmy się i od-
poczęli. Przez cały ten czas towarzyszył nam krzyż 
z Fundacji Pomagam bo kocham,  jak również ko-
szulki, które wśród turystów robiły wrażenie, czę-
sto nas pytano co to za Fundacja, czym się zajmuje 
i tak dalej. Była również z nami flaga biało-czerwo-
na, gdyż chcieliśmy podkreślić nasze przywiązanie 
do  ojczyzny,  a  także  uczcić  pamięć  pomordowa-
nych przez okupanta rosyjskiego 17.09.1939 roku. 
W tym celu wnieśliśmy na szczyt nasze barwy bieli 
i czerwieni. Po odpoczynku ruszyliśmy na łańcuchy, 
które wiodą na  sam szczyt. Pomagając  jedni dru-
gim, dotarliśmy pod sam krzyż i właśnie tam z peł-
nią  radości  i z pięknymi widokami zakończyliśmy 
naszą Drogę krzyżową, po czym wspólnie udaliśmy 



się w drogę powrotną do 
Zakopanego.
Około  godz.  1600  by-

liśmy  już  pod  Wielką 
Krokwią. Udaliśmy  się  sa-
mochodem  do  zaprzyjaź-
nionego  Górala  Mietka, 
który  w  Zębie  prowadzi 
agroturystykę.  Tam  wła-
śnie  spędziliśmy  noc,  ale 
wcześniej po odpoczynku 
spotkaliśmy  się  wszyscy 
na wspólnej kolacji, którą 
przygotował  nasz  kolega 
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Janusz. Było pysznie, po długich rozmowach udali-
śmy się spać.
Gdy  rano  wstaliśmy,  ujrzeliśmy  piękny  widok 

Tatr posypanych białym puchem. Zjedliśmy śniada-
nie i udaliśmy się do kościoła na Mszę św. w Zębie, 
gdzie mogliśmy być świadkami chrztu świętego ma-
łej Lenki, ale również przywiązania rodziny dziecka 
do Boga  i  tradycji  tamtejszego regionu. Mogliśmy 
podziwiać  piękne  stroje  góralskie.  Po  Eucharystii 
udaliśmy  się  do Mietka,  by  się  pożegnać  i  ruszyć 
w dalszą drogę. Pojechaliśmy również na Krupów-
ki, gdzie mogliśmy zakupić pamiątki z wyjazdu dla 
bliskich.  Po  zakupach  udaliśmy  się  do  restauracji, 
by  posmakować  tradycyjnej  kuchni.  Po  obiedzie 
wyruszyliśmy do Bukowiny Tatrzańskiej,  aby wraz 
z  tamtejszą  grupą  poprowadzić  wspólny  miting. 
Tam mogliśmy  dzielić  się wspólnymi  doświadcze-
niami na drodze trzeźwości, a  także miło spędzić 
czas ze wspaniałymi ludźmi. Po skończeniu mitingu 
pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Rzeszowa, gdzie o 2400 byliśmy na miejscu.
Dziękujemy  wszystkim,  którzy  przyczynili 

się do tego, że mogliśmy po raz drugi zdobywać 
szczyt,  ale  przede  wszystkim  dziękujemy  Panu 
Bogu za dar naszej trzeźwości, że możemy burzyć 
mury i przeszkody jakie nam postawił alkohol na 
naszej drodze. Dziś wiemy, że jesteśmy pełnowar-
tościowymi  ludźmi  i nic nie może nas powstrzy-
mać,  jeżeli  jest  w  naszych  sercach  Bóg.  Każdy 
z  tych wyjazdów był dla nas bardzo ważny, bóle 
mięśni, a niekiedy łzy, że nie damy rady uświada-
miały nam jaką walkę kiedyś podjęliśmy na naszej 
drodze, ale zarazem wiedzieliśmy, że tam gdzieś 
dalej czeka na nas wspaniały szczyt trzeźwego ży-
cia, uśmiechniętej żony, szczęśliwych dzieci, a kie-
dyś otwartej bramy do życia wiecznego.
Z pozdrowieniami grupa AA Mateusz Talbot 2, 

do następnego roku!

Waldemar
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Żyjemy  w  czasach,  w  których  bezlitosny 
świat  narkotyków  zbiera  coraz  większe  żniwo, 
ponieważ narkotyki pojawiają się już wśród ma-
łoletnich, na terenach szkół, w parkach i w cen-
trach  handlowych.  Wszystko  oczywiście  jest 
niewidoczne,  ale  temat  już  wystarczająco  zna-
ny u sporej  liczby rodziców. Problemem jest to, 
że  rodzicie pomimo tej  świadomości nie sądzą, 
że problem może dotyczyć ich dziecka. Często nie 
są też w stanie zauważyć niepokojących objawów 
u swoich pociech, licząc, że ich dziecko nigdy nie 
byłoby skłonne sięgnąć po używki. Ale czy to ta-
kie absolutnie oczywiste? Otóż niekoniecznie tak 
jest.  Jako rodzice staramy się zapewnić dziecku 
najlepszy byt i zwykle czynimy to poprzez środki 
materialne. Biegniemy do pracy, robimy karierę, 
by móc zarobić więcej i więcej, oddajemy dzieci 
pod opiekę często obcych osób, w tym obłędnym 
tempie  znajdujemy  czas  na  rozwód,  a  dziecku 
w zamian za wspólnie  spędzone chwile dajemy 
w  rekompensacie  kolejną  grę,  konsolę,  telefon, 
bądź tablet. Czy to jest tak naprawdę w porząd-
ku? Nie mamy chwili, by zobaczyć jak żyją nasze 

dzieci,  czym  się  intere-
sują,  co  chciałyby  robić 
w wolnym czasie i co naj-
ważniejsze  –  nie  wiemy 
co  czują.  Kiedy  dorasta-
ją  dajemy  im  pieniądze, 
nie  zastanawiając  się 
nawet,  na  co  mogą  być 
one  przeznaczone.  Jak 
się okazuje, nasza pogu-
biona młodzież sięga już 
nie  tylko po alkohol, ale 
także  po  narkotyki,  któ-
re wypełniają  im pustkę, 
a  zarazem  zapewniają 
radość. Jako pierwsze są 
zwykle skręty marihuany 
uznawane  za  miękkie 
narkotyki,  które  jedno-
cześnie  są  na  tyle  zdra-
dliwe, że z łatwością po-
trafią doprowadzić słaby, 
dojrzewający  umysł 
dziecka do twardych nar-
kotyków  typu  amfetami-
na,  kokaina  czy  heroina. 
Sami  nieświadomie  ku-
pujemy  dzieciom  bluzy 
z pięknymi listkami, któ-
rymi są właśnie liście ma-
rihuany;  jednak  nie  zna-
jąc tematu, nie wiemy co 
promujemy.
Wulgarny język, slang, 

którym obraca teraz mło-

RODZIC KONTRA NARKOTYKI
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dzież otacza nas w tramwajach, autobusach 
i na ulicach. Coraz częściej słyszymy wśród 
rozmów młodych osób wyrazy:  blant,  gan-
dzia,  joint, hasz, piguły, dragi, kwasy, kom-
pot,  ekstazy,  mefedron,  koka,  feta,  hera. 
Polska  jest  jednym  z  głównych  producen-
tów  amfetaminy  w  Europie  i  produkowa-
na  jest  u  nas  także metaamfetamina, więc 
pojawiają się coraz to doskonalsze w swym 
chemicznym  składzie  substancje  psychoak-
tywne,  w  tym  dopalacze,  które  doprowa-
dzają  mózg  do  szaleńczego  stanu.  Czy  to 
wszystko musi się dziać? Narkotykowe śro-
dowisko młodzieży jest trudno wykrywalne, 
ale sami możemy zauważyć zmiany dziecka 
po jego zachowaniu zanim dojdzie do uza-
leżnienia, a co za tym idzie nawet i do próby 
samobójczej. Ale jak rozpoznać czy dziecko 
wpadło w tę niebezpieczną pułapkę? Zwróć-
my uwagę na huśtawkę nastrojów dziecka, 
na  jego  apetyt,  który  może  być  spotęgo-

wany,  bądź  może  zanikać, 
interesujmy się czy są jakieś 
kłopoty z dzieckiem w szko-
le, przyjrzymy się, czy wciąż 
ma swoje dawne pasje i zain-
teresowania. Dzieci sięgające 
po  narkotyki  często  zamy-
kają  się  w  swoich  pokojach 
i wietrzą je, izolują się od po-
zostałych  domowników,  nie 
chcą rozmawiać pod pretek-
stem zachowania ich potrze-
by  prywatności  i  spokoju. 
Często  także  prowadzą  pół-
słówkami  krótkie  rozmowy 
telefoniczne;  szybko  urywa-
ne, gdy  tylko pojawiamy się 
w  bliskiej  odległości.  Potem 
jest  już  tylko  coraz  gorzej, 
bo  pojawia  się  bunt  i  agre-
sja, zaniedbywanie obowiąz-
ków – nie tylko szkolnych ale 
i domowych, późne powroty 
do domu, kłamstwa  i wyno-
szenie  cennych  przedmio-
tów po to, by móc je sprze-
dać  i  kupić  kolejną  dawkę 
narkotyku.  Pojawia  się  kło-
pot  z  koncentracją,  rozbi-
cie,  drażliwość  i  depresja; 
w  późniejszych  fazach  do-
chodzi  do  zmiany  struktury 
osobowości.  Wypowiadanie 
się  w  superlatywach  o  nar-
kotykach,  bałagan  w  poko-
ju, zmiany w porach spania, 
nowi  znajomi,  nadpobudli-
wość  i  nadmierna  reakcja 
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na krytykę, to tylko kolejne z symp-
tomów świadczących, że z dzieckiem 
coś złego się dzieje, że może jednak 
sięgać po narkotyki. Warto też spoj-
rzeć dziecku w oczy i sprawdzić czy 
jego  źrenice  nie  są  zbyt  zwężone 
bądź  rozszerzone,  oczy  mogą  być 
przekrwione bądź szkliste, a dziecko 
może mówić, że to od wieczornego 
czytania książek. Wygląd zewnętrzny 
też wiele może powiedzieć, bo zwy-
kle  dziecko  zażywające  substancje 
psychoaktywne  po  prostu  przesta-
je  troszczyć  się  o  swój  wygląd,  nie 
chce mu się dbać o higienę osobistą 
tłumacząc to zmęczeniem, nie przy-
wiązuje już uwagi do ubrań, albo zu-
pełnie zmienia styl ubierania się. Za-
pach ciała dziecka oraz jego włosów 
przypomina słodką woń, skóra może 
przybierać  blady  odcień,  na  rękach 
mogą pojawić się ślady po ukłuciach 
strzykawek.  Dzieci  mogą  też  kasz-

leć udając przeziębienie, ale to tylko 
po  to,  by  móc  pić  syropy  przeciw-
kaszlowe  z  pseudoefedryną,  która 
ma  działanie  pobudzające.  Chętnie 
też zażyją tabletki na kaszel zawiera-
jące kodeinę, działającą na ośrodko-
wy  układ  nerwowy,  która w  dużych 
ilościach  ma  działanie  narkotyczne. 
Straszne  w  tym  wszystkim  jest  to, 
że wszystkie te leki wydawane są bez 
recepty i jeśli nasze dziecko ma środ-
ki finansowe, które sami mu dajemy 
w postaci kieszonkowego, to ma ono 
przecież  możliwość  bezstresowego 
kupowania  sobie  dowolnej  substan-
cji i zrobi to, bo często, gdy dojdzie 
już do uzależnienia czuje się ono tak 
bezwartościowe, że  jest mu w zasa-
dzie obojętne co zażyje – weźmie to 
co uśmierzy jego ból. Ważne jest też 
dokładne  sprawdzenie  jakie  akceso-
ria  są  w  pokoju  dziecka,  większość 
będzie  doskonale  ukryta,  ale  będąc 
„na haju”, czyli pod wpływem narko-



tyku,  istnieje możliwość, że dziecku 
nie  uda  się  wszystkiego  porządnie 
pochować. Wszelkiego typu fajki,  fi-
fki, bibułki do skręcania papierosów, 
strzykawki,  igły,  folie  aluminiowe, 
nieznane  tabletki  luzem  w  worecz-
kach, pastylki z dziwnymi wzorkami, 
torebeczki z proszkiem  lub  suszem, 
bądź już tylko puste torebeczki, brą-
zowe  i  czarne  kulki  oraz  kosteczki 
haszyszu, kleje narkotyczne, a nawet 
gałka muszkatołowa, która jest halu-
cynogenna  – wszystko  to  sygnał  do 
podjęcia  działania  z  naszej  strony, 
żeby ratować dziecko i jego zdrowie. 
Narkotyki  bardzo  wycieńczają  orga-
nizm, dziecko zaczyna się naprawdę 
przeziębiać w wyniku spadku odpor-
ności wyniszczanego chemią organi-
zmu. Warto też pamiętać, że zwykły 
katar  potrafi  być  skutkiem  używek, 
a  nie  tylko  przeziębienia  –  kokaina 
przykładowo  uszkadza  śluzówkę 
nosa, a nawet potrafi wywołać krwo-
tok. To wszystko wygląda jak zwykłe 
problemy związane z nieżytem nosa, 
ale  niekiedy  bywa,  że  jest  to  efekt 
przyjmowania  narkotyku.  Dziecko 
nadmierny  katar  wywołany  narko-
tykami  wytłumaczy  alergią.  Dlatego 
ważne  jest  zasięgnięcie porady  spe-
cjalisty i bycie czujnym.
Jak sami widzimy objawów świad-

czących,  że  nasze  dziecko  sięga 
po  narkotyki  jest  wiele,  tak  samo 
jak  wiele  jest  powodów,  dlaczego 
to robi. Reagujmy więc, bądźmy mą-
drzy  i  świadomi  niebezpieczeństw 
skoro  wiemy  w  jakich  czasach  wy-

chowujemy  dzieci.  Zapobiegajmy, 
nie  zwlekajmy,  zatrzymajmy  się 
i  zainteresujmy  naszymi  dziećmi, 
zabierzmy  je  na  spacer,  spędzajmy 
z nimi czas, by je poznać. Często się 
przecież słyszy od rodziców: „chyba 
nie znam własnego dziecka” .  Jeżeli 
w naszych rodzinach pojawiły się już 
narkotyki,  nie  traćmy  nadziei,  szu-
kajmy  pomocy.  Nie  śmiejmy  się  też 
z rodzin, w których jest ten poważny 
problem, ponieważ nie świadczy on 
o tym, że rodzina jest zła. Sami do-
skonale wiemy ile stresu przysporzył 
nam  covid,  więc  wyobraźmy  sobie 
jak mogła zareagować delikatna psy-
chika dorastającego dziecka na takie 
zmiany. Powodów do brania narkoty-
ków jest bardzo wiele, dlatego warto 
być przezornym w tej kwestii. Dzieci 
szukają szczęścia i z  łatwością znaj-
dą je w narkotyku, który zapewni im 
to w postaci ulotnej chwili, wypełnia-
jąc przy okazji nudę, która także po-
pycha do tego nałogu. Gdy problem 
dotknie  naszych  bliskich,  nie  obwi-
niajmy o to Pana Boga, to nie On jest 
temu winien, On nie chce dla nas źle; 
wszystko dzieje się po coś, wszystko 
ma swój czas i sens.
Narkotyk  jest  sprytnym  szata-

nem, nasza prawda czasem jest tylko 
iluzją, prawda potrafi zaboleć każde-
go z nas.

„Poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli”. (J 8, 31-42)

Katarzyna Bakalarz
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Każdy  człowiek  jest  narażony  na  to, 
że popadnie w nałogi. Najczęstsze nało-
gi jakie trapią człowieka to: alkoholizm, 
nikotynizm,  hazard,  nieczystość  –  ma-
sturbacja/współżycie. Co często skutkuje 
biedą, czy to materialną czy duchową.
Dość często zdarza się, że ktoś zgła-

sza się do egzorcysty, prosząc o pomoc 
dla  kogoś  bliskiego  tkwiącego  w  nało-
gach. I  jest to bardzo dobra możliwość, 
ale  niewątpliwie  należy  zrozumieć, 
że  każdy  nałóg  jest  chorobą  psychicz-
ną  i duchową. Należy pomagać takiemu 
człowiekowi  w  tych  dwóch  płaszczy-
znach: poprzez dobrego psychologa/psy-
choterapeutę, ale  jednocześnie poprzez 
pracę  duchową  –  rekolekcje,  modlitwy 
o uwolnienie, post, itd. Gdy zostawiamy 
człowieka  tylko  w  jednej  płaszczyźnie, 
pozbawiamy go fachowej pomocy  i peł-
ni  środków,  z  których może  skorzystać 
w drodze uzdrowienia.
Złe  duchy  istnieją  i  wpływają  one 

na człowieka. Każdy człowiek jest w nie-

ustannej walce o swoje zbawienie. 
Jak poucza św. Paweł: „Nie toczy-
my  bowiem  walki  przeciw  krwi 
i  ciału,  lecz przeciw Zwierzchno-
ściom, przeciw Władzom, przeciw 
rządcom  świata  tych  ciemności, 
przeciw pierwiastkom duchowym 
zła  na  wyżynach  niebieskich” 
(Ef  6,12).  Ta  walka  duchowa  do-
tyczy  każdego  człowieka,  bo  zły 
duch  chce  zniszczyć  każdego 
człowieka.  Bóg  jednak  nie  rezy-
gnuje z nas  i pomaga nam w  tej 
walce, nie zostawia nas samych.
Zdarzają  się  sytuację,  w  któ-

rych  człowiek  mimo  najszczer-
szych  chęci  nawrócenia  i  prób 
zmiany życia nie może odmienić 
swojego  życia,  nie  może  utrzy-
mać właściwego kierunku zmiany 
swojego  życia,  lecz  za  każdym 
razem  upada.  Przecież  człowiek 
wolny  powinien  od  razu  doko-
nać  zmiany  swojego  życia,  np. 



człowiek wolny decyduje się od razu 
na rzucenie papierosów czy alkoholu, 
szkodliwych dla zdrowia, co skutkuje 
odcięciem się od nich. Widzimy jed-
nak jak to się dzieje w życiu, jak cięż-
ko  ludziom  porzucić  swoje  nałogi 
i uzależnienia. Owszem trzeba w tym 
wypadku  zauważyć  zarówno  szko-
dliwy  wpływ  substancji,  zauważyć 
psychiczne  mechanizmy  uzależnie-
nia,  ale  jednocześnie  należy  zauwa-
żyć,  że nałogi  są  skutkiem zarówno 
ran  zadanych  naszemu  sercu  oraz 
skutkiem  tkwienia  długi  czas  w  da-
nym grzechu. Wówczas  to  zły  duch 
trzyma  człowieka  na  uwięzi, wiążąc 
jego wolną wolę. Taki stan wówczas 
nazywamy  zniewoleniem.  A  jest  to 
objaw  działania  złego  ducha.  Tacy 

ludzie  dość  często  czują,  jakby  byli 
w jakimś błędnym kole. Ich myślenie 
jest ograniczone, żyją  jakby w letar-
gu i nie są w stanie ujrzeć perspektyw 
na odmienione życie.
Ta wiedza ma pomóc człowiekowi 

w drodze uwolnienia. Nie chodzi  tu 
o  zrzucenie  odpowiedzialności  tyl-
ko  i wyłącznie  na  złe  duchy.  Jednak 
ich wpływ jest na tyle silny, że trzeba 
z nimi walczyć: modlitwą, ciężką pra-
cą nad sobą, postem, itd. Bóg jest bli-
sko każdego swojego dziecka  i każ-
demu swojemu dziecku chce pomóc. 
Zwróćmy  się  do  Niego  z  ufnością, 
a On nam pomoże.

Ks. Damian Ziemba,
Egzorcysta Diecezji Rzeszowskiej,

Pasterz Wspólnoty Miriam 
Odnowy w Duchu Świętym
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Informacje

Aktualne informacje o rekolekcjach i terminach spotkań 
znajdują się na stronie www.pbk.org.pl

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

Kalendarium wydarzeń 
roku pracy 2022/2023





W poprzednim numerze  informowaliśmy Was  już o tej ważnej  inicjatywie, 
której realizacji podjęła się Fundacja Pomagam bo kocham. We wrześniu, pomi-
mo deszczowej pogody, udało się położyć kostkę wokół Krzyża.
W sobotę w drugim dniu rekolekcji trzeźwościowych o godzinie 15 wspólnie 

modlimy się tam Koronką do Bożego Miłosierdzia. Polecamy Panu Bogu to wy-
jątkowe dzieło. Otaczamy również naszą modlitwą ofiarodawców i tych którzy 
angażują się w różne działania związane z tym miejscem.

Wizualizacja ośrodka:

Kolejny etap budowy:

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wsparcie modlitewne i finansowe tego wy-
jątkowego 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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KOLEJNY ETAP
Budowy Centrum 

Profilaktyczno – teraPeutycznego





Po  studiach  aktorskich  otrzymał 
angaż  w  Teatrze  Narodowym.  Ob-
racał  się  w  cenionym  towarzystwie 
zdolnych  artystów,  to  czas  pierw-
szych  znaczących  ról,  szlifowania 
kariery,  która  liczyła  się  bardziej 
niż  rodzina.  Po długich dniach prób 
i  spektakli  tradycją  było  spędzanie 
czasu  przy  alkoholu.  Zabawy  te  to-
czyły  się  „pod  kontrolą”,  ponieważ 
następnego dnia trzeba było schlud-
nie  ubranym  i  z  nie  mniejszym  niż 
poprzedniego  dnia  zapałem,  stanąć 
na deskach teatru. Gdy ktoś nie stawił 
się na próbę lub spektakl, bądź stawił 
się  nietrzeźwy  był  skreślany  z  tego 
znamienitego grona. Co raz to now-
szy  angaż,  role  w  filmach  sprawiły, 

że  Lech Dyblik  zachłysnął  się  sławą, 
to był jego czas. Jak wspomina siebie 
jeszcze  z  czasów  szkolnych  zawsze 
starał się błyszczeć, zabiegał o wzglę-
dy kolegów, chciał czuć się lubianym, 
inteligentnym,  najlepszym  kolegą 
w towarzystwie, co rekompensowało 
tak na prawdę jego niską samoocenę 
i  poczucie własnej wartości.  Podob-
nie po latach występując w kolejnych 
sztukach czy filmach podbudowywał 
swoje ego, nie stroniąc przy tym od 
dużych  ilości  alkoholu.  Z  czasem 
zrozumiał, że pewna granica została 
przekroczona.  Skończyła  się  dobra 
zabawa, która swoją drogą doprowa-
dziła go do problemów, a ostatecznie 
myśli  samobójczych.  Otwarcie  przy-

Lech DYBLIK –
aktor teatralny, filmowy, pieśniarz
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znaje, że nadużywanie alkoholu było proble-
mem,  który  nie wziął  się  znikąd. Wskazuje, 
że picie, jest wpisane w naszą kulturę.
W końcu przyszedł czas na odzyskanie sie-

bie, na odwyk i leczenie. To terapeuta uświa-
domił mu, że jego ojciec i dziadek byli alko-
holikami, że prawdopodobnie dlatego ciężko 
mu było przybrać dobre wzorce. Zmienił na-
stawienie do życia i samego siebie. Poukładał 
relacje,  emocje,  przeszłość.  Ułożył  relacje 
z żoną i córkami. Z otwartością i uważnością 
wychodzi  do  ludzi,  szukając  tych,  którym 
można  by  było  pomóc.  Ceni  prostotę  i  bli-
skość rodziny.
Dziś mija ponad 30 lat jego trzeźwości – 

„Moja choroba alkoholowa jest najlepszą rzeczą, 
jaką dostałem od Boga. Dzięki niej mam szanse 
zrozumieć, kim jestem”.
Czas przemiany zaowocował także otwar-

ciem  się  na  nowe,  postanowił  uczyć  się  ję-
zyków obcych  (angielski,  rosyjski,  francuski) 

oraz  nauczyć  się  gry  na  gi-
tarze.  Obecnie  można  go 
spotkać  na  ulicach  polskich 
miast,  gdzie  gra  i  śpiewa. 
Chętnie  występuje  także 
w  więzieniach,  noclegow-
niach  dla  bezdomnych  czy 
ośrodkach  dla  uchodźców, 
opowiadając o  swoim życiu, 
motywując do zmian.
Doświadczenia  życiowe 

przekuwa także na charakter 
postaci  filmowych  czy  seria-
lowych. Nie stroni od grania 
ról, gdzie wciela się w osoby 
uzależnione.  W  większości 
są  to  role  drugoplanowe, 
jednak przyjmuje je z chęcią. 
Jego  celem  jest  motywowa-
nie do walki o siebie, ukaza-
nie,  że  człowiek może  pod-
nieść się z dna i robić w życiu 
coś pożytecznego.
Lech  Dyblik  znany  jest 

między  innymi  z  takich  fil-
mów  jak:  „Pod  Mocnym 
Aniołem”,  „Wołyń”,  „Wiatr 
z  wschodu”,  „Malowany 
ptak”,  „Zemsta”,  „Ogniem 
i  mieczem”,  z  seriali:  „Boża 
podszewka”,  „Świat  według 
Kiepskich”, „Wiedźmin”. Jego 
twórczość muzyczna zawarta 
została na płytach: „Bandycka 
dusza”, „Dwa brzegi”.

Anna Piotrowska



Temat  poczucia  własnej  wartości  uważam 
za niezwykle ważny, szczególnie dla osób, któ-
re to poczucie mają niskie, albo złamane na ja-
kimś etapie życia. Doskonale wiemy jak trudno 
zbudować  je  na  nowo.  Jestem  pewna,  że  ta 
książka pomoże takim osobom.
Autorka  jest  cenioną  psycholożką  i  tera-

peutką uzależnień. Napisała wiele książek o tej 
tematyce. Dzięki tej lekturze dowiemy się, co 
ma wpływ na nasze poczucie wartości i jak ni-
skie poczucie wartości utrudnia nam życie.
Bo przecież  jak może udać się cokolwiek, 

jeśli w to nie wierzymy?
Jak możemy  sobie  z  czymś poradzić,  jeśli 

sami w siebie nie wierzymy?
Ważna  jest  samoakceptacja  i  pokochanie 

siebie. Autorka przedstawia  filary, na których 
opiera się jej koncepcja poczucia wartości:
1.  Życie to droga. Znajdujesz się w miejscu, do 
którego doszłaś;

2.  Nie zatrzymuj się, zmierzaj tam, dokąd pra-
gniesz dojść;

3.  Nie wszystko musi ci się udać. Niewykonal-
ne cele zmieniaj na wykonalne;

4.  Zaakceptuj  rzeczy,  nad  którymi  nie  masz 
kontroli;

5.  Przebaczaj winowajcom, w tym także sobie;
6.  Rozmyślaj,  analizuj,  ale  nie  rozpamiętuj 
swoich żałości;

7.  Nie zajmuj się problemami, zajmij się roz-
wiązaniami;

8.  Smutek nie jest zabroniony, ale jeśli ci z nim 
źle, to poszukaj pomocy;

Ewa Woydyłło

„Droga do siebie. 
O poczuciu wartości”
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Recenzje

9.  Źródło poczucia wartości 
kryje  się  w  tym,  co  my-
ślisz, mówisz i robisz.
„Smutek  i  melancholia, 

tak  samo  jak  gniew,  strach, 
żal,  wina,  wstyd  i  urazy,  są 
niezbywalną  częścią  życia, 
ale  niechby  miały  one  pro-
porcję przypraw do potraw, 
nie odwrotnie”.
Książka  jest  niewielka, 

liczy  163  strony,  jednak 
uważam  to  za  jej  zaletę. 
Czyta  się  szybko  i  dobrze, 
ponieważ  została  napisana 
w  sposób  przystępny,  języ-
kiem codzienności, unikając 
naukowych formuł.
Książkę  wydało  Wydaw-

nictwo  Literackie  w  2022 
roku. Dostępna  jest w księ-
garniach  internetowych,  bi-
bliotekach.

Agnieszka Trojanowska
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Dnia 24 września 2022 roku w pa-
rafii Chrystusa Króla w Rzeszowie od-
była  się uroczystość naszego zawar-
cia  związku  małżeńskiego.  Razem 
z  Rafałem  czekaliśmy  na  ten  wyjąt-
kowy dzień dość długo, z niecierpli-
wością. Gdy nadszedł była to dla nas 
ogromną radość i szczęście.
Od początku jak zaczęliśmy wspól-

nie rozmawiać o ślubie i weselu zgod-
nie  uważaliśmy,  że  będziemy  chcieli 
zorganizować wesele bezalkoholowe. 
Uważaliśmy, że alkohol nie jest czymś 
co jest konieczne na naszym przyjęciu 
w  tym  wyjątkowym  dniu.  Obydwoje 
jesteśmy osobami, które trwają w abs-
tynencji od alkoholu i innych używek. 
Możemy  śmiało  rzec,  że  jest  nam 

z tym bardzo dobrze, nie czujemy się 
z tego powodu gorsi czy inni.
Ja od 2017 roku należę do Człon-

kowskiej Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka,  a mój mąż, mimo  iż  nie  jest 
członkiem Krucjaty, podejmuje absty-
nencję i wpisuje się co 5 lat do para-
fialnej księgi trzeźwości z deklaracją 
abstynencji  na  kolejne  lata.  Chcemy 
poprzez  swój  dar  dobrowolnej  abs-
tynencji  promować  wśród  młodych 
pokoleń,  ale  też  i  tych  starszych, 
że życie w trzeźwości nie jest czymś 
staroświeckim,  niemodnym  czy  po-
stawą ludzi ,,kościółkowych”, jak nie-
raz spotykam takie określenie.
Życie  w  trzeźwości  to  normalne 

życie, gdzie można spojrzeć na świat 

Wesele bezalkoholowe
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oczami  prawdy  i  realizmu.  Życie 
w trzeźwości  jest piękne. Obydwoje 
też  wiemy  jak  wielkie  zniszczenie 
sieje wśród ludzi alkoholizm czy też 
każdy inny nałóg. Widzimy jak wiele 
rodzin  rozpada  się,  ile  dzieci  cierpi 
z  powodu  braku  miłości,  przemocy 
i jak potem wychowując się w rodzi-
nie, w której są nałogi, same wchodzą 
w tę niewłaściwą ścieżkę życia i po-
pełniają te same błędy. We mszy świę-
tej  uczestniczyło  dużo  znajomych, 
przyjaciół  i  rodzina.  Pojawili  się  też 
członkowie  Duszpasterstwa  Trzeź-
wości  Diecezji  Rzeszowskiej,  a  tak-
że  członkowie  Wspólnoty  Odnowy 
w Duchu Świętym ,,Miriam” diecezji 
rzeszowskiej. Sakrament małżeństwa 
pobłogosławił  ksiądz  proboszcz  Ja-
nusz  Podlaszczak,  a  Ksiądz  Damian 
Ziemba,  duszpasterz Wspólnoty Mi-
riam, wygłosił do nas piękne kazanie, 

w którym wskazał, że Maryja ma być 
dla nas przewodniczką w życiu. Aby-
śmy zawsze podążali za Maryją, gdyż 
ona widzi nasze trudności i potrzeby, 
i tak jak w Kanie Galilejskiej wstawiła 
się  u  Syna  Swego  za  potrzebujący-
mi nowożeńcami,  dostrzegając brak 
wina,  tak  Ona  wstawiać  się  będzie 
za  nami w naszym życiu  rodzinnym 
i wyprosi u Syna Swego łaski dla nas 
potrzebne, gdy dostrzeże, że braku-
je  nam  ,,wina  miłości,  zrozumienia, 
cierpliwości,  szacunku,  prawdy…”. 
Wtedy  Maryja  wstawi  się  za  nami 
u Swego Syna, aby On przemienił to 
i dodał nam tego czego potrzebuje-
my, ale do tego potrzebna jest też na-
sza pokora  i  posłuszeństwo,  bo  sły-
szymy  przecież  słowa,  które Maryja 
do  nas  kieruje  ,,uczyńcie  wszystko, 
cokolwiek Syn mój Wam powie”. Dla-
tego  też musimy mieć uszy otwarte 
i  chcieć  w  trudnych  chwilach  życia, 
trudnościach  i  kryzysach  usłyszeć 
Głos  Boga,  który  chce  nam  pomóc 
i  ,,brudną wodę  życia  codziennego, 
monotonii,  złości,  zmęczenia,  znu-
dzenia... przemienić w wino miłości 
i radości, cierpliwości...”. W usłysze-
niu  Słów Chrystusa ma  nam  pomóc 
codzienna wspólna modlitwa rodzin-
na i odmawianie różańca. Pod koniec 
mszy św. otrzymaliśmy też błogosła-
wieństwo z życzeniami od księdza Bi-
skupa, które odczytał  i wręczył nam 
ksiądz proboszcz.
Podejmując decyzję o tym, że we-

sele będzie bezalkoholowe liczyliśmy 
się z  tym, że wiele osób może nam 
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odmówić  udziału  w  przyjęciu,  ale 
ufaliśmy,  że  Bóg  postawi  na  naszej 
drodze osoby, które będą chciały być 
z nami w tym dniu nie po to, aby się 
napić, ale by nas wesprzeć modlitwą 
i  cieszyć  się  z  nami  we  wspólnych 
zabawach,  i  tak  się  stało.  Oczywi-
ście  przy  organizacji  przyjęcia  nie 
odbyło się bez problemów przez to, 
że będzie bezalkoholowe. Nawet lo-
kal  jaki chcieliśmy wynająć odmówił 
nam  przyjęcia,  gdy  usłyszał,  że  or-
ganizujemy  je  bezalkoholowe.  Miał 
w cenie alkohol, ale my chcieliśmy go 
zamienić  na  inne  przekąski  zamiast 
schodzić  z  ceny,  ale nie  zgodzili  się 
i odmówili nam organizacji przyjęcia, 
twierdząc,  że  na  chwilę  rezygnują 
z  wynajmowania  sali  pod  przyjęcia 
ślubne,  co  wcale  nie  było  zgodne 
z prawdą. Na szczęście w Rzeszowie 
jest mnóstwo  lokali  i udało się nam 
znaleźć taki, w którym była wspania-
ła  obsługa,  pyszne  jedzenie  i  nawet 
sami  dopisali w  umowie,  żeby  pod-
czas  przyjęcia  ślubnego  nie  sprze-
dawać  alkoholu  gościom weselnym, 
który był ofercie  lokalu za dodatko-
wą opłatą. Dużo osób odmówiło nam 
udziału  w  przyjęciu,  od  niektórych 
usłyszeliśmy nawet, że będzie to sty-
pa, a nie wesele, ale nic nas nie znie-
chęciło  do  tego,  by  pozostać  przy 
naszej  decyzji  wesela  bezalkoholo-
wego. Nie żałujemy.
Zespół muzyczny, który grał na na-

szym weselu doskonale sobie poradził 
z  tym,  aby  wyciągnąć  gości  na  par-
kiet.  Grali  doskonale  tak,  że  nogi 

same  rwały  się  do  tańca. Doskonale 
poradzili sobie z tym, aby goście do-
brze się bawili, pomimo że było to ich 
pierwsze wesele bezalkoholowe. Od-
był się taniec poloneza, belgijka, było 
kilka zabaw zespołowych.
Każdy kto był na tym przyjęciu mó-

wił, że doskonale się bawił i jest zado-
wolony. Nikt nie narzekał na to, że jest 
nudno z tego powodu, że brakuje al-
koholu. Wręcz przeciwnie, były opinie 
ludzi,  że  jest  to  wspaniałe  przyjęcie 
i dawno tak dobrze się nie bawili.
Jesteśmy  szczęśliwi  z  przebiegu 

całego dnia i wspaniałej imprezy. Dla 
nas  to  był  taki  mały  dzień  cudów, 
gdyż  w  tym  dniu  naprawdę  bardzo 
wiele  nas  zaskoczyło  pozytywnie. 
Maryja wraz ze Swym Synem już od 
pierwszego  dnia  naszej  znajomości 
pokazywała że czynią cuda w naszej 
relacji i chcą nas wspólnie prowadzić. 
A w  tym dniu  szczególnym napraw-
dę  wydarzyło  się  mnóstwo  takich 
małych  cudów  dla  nas.  Dziękujemy 
każdemu kto był z nami w tym dniu. 
Dziękujemy  za  dobre  słowa,  życze-
nia,  obecność  i  modlitwę  wszyst-
kim członkom rodziny, przyjaciołom 
i  znajomym.  I  ten  dzień  na  zawsze 
zapadnie w naszej pamięci.
Chcemy, aby nasze małżeństwo za-

wsze było oparte na miłości jedności, 
i aby żaden nałóg go nie zniszczył.

Szczęśliwi małżonkowie 
Izabela i Rafał Skóra
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Bł. Ks. Bronisław 
Ma r k i e w i c z

(1842-1912)

Bronisław  Markiewicz  urodził 
się  13  lipca  1842  roku  w  Pruchni-
ku, na terenie obecnej Archidiecezji 
Przemyskiej jako szóste z jedenastu 
dzieci  Jana  Markiewicza,  burmi-
strza miasta i Marianny Gryzieckiej. 
W  domu  rodzinnym  otrzymał  bar-
dzo staranną formację religijną. Po-
mimo tego nieco później, w okresie 
nauki  w  gimnazjum  w  Przemyślu, 
przeżył pewne załamanie w wierze 
spowodowane  w  znacznej  mierze 
silnym duchem antyreligijnym panu-
jącym w środowisku szkolnym. Owe 
młodzieńcze  trudności  w  wierze 
udało mu się szybko przezwyciężyć, 
odzyskał pogodę ducha i wewnętrz-
ny pokój.
W  1863  roku,  po  uzyskaniu 

świadectwa  dojrzałości,  czując  się 
powołany  do  kapłaństwa,  młody 
Bronisław  wstąpił  do  Wyższego 
Seminarium  Duchownego  w  Prze-
myślu.  Ukończywszy  przewidziane 
studia  15  września  1867  roku  zo-
stał wyświęcony na kapłana. Po sze-
ściu  latach  pracy  duszpasterskiej 
w  charakterze wikariusza w Harcie 
i  w  Katedrze  w  Przemyślu,  chcąc 
lepiej  przygotować  się  do  pracy 
z  młodzieżą,  studiował  przez  dwa 

lata pedagogikę,  filozofię  i historię 
na  Uniwersytecie  Jana  Kazimierza 
we  Lwowie  i  Uniwersytecie  Jagiel-
lońskim w Krakowie. W  roku 1875 
został  mianowany  proboszczem 
w  miejscowości  Gać,  a  dwa  lata 
później  w  Błażowej.  W  roku  1982 
powierzono mu wykłady  z  teologii 
pastoralnej w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Przemyślu.
Czując  się  powołanym  do  życia 

zakonnego, w listopadzie 1885 roku 
wyjechał do Włoch. Tutaj wstąpił do 
Zgromadzenia  Salezjanów  i w  dniu 
25 marca  1887  roku miał  przywilej 
i radość złożyć śluby zakonne na ręce 
św.  Jana Bosko.  Jako Salezjanin wy-
pełniał  z  oddaniem  i  gorliwością 
różne zadania powierzone mu przez 
przełożonych.  Z powodu  surowego 
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trybu  życia  i  odmienności  klimatu 
Ks. Markiewicz zachorował na gruź-
licę płuc. Stan  jego zdrowia był tak 
ciężki,  że  uważano  go  za  bliskiego 
śmierci. Powróciwszy szczęśliwie do 
zdrowia, odbywał rekonwalescencję 
we Włoszech  aż  do  dnia  23 marca 
1892 roku kiedy to, za zezwoleniem 
przełożonych, powrócił do Polski by 
objąć funkcję proboszcza w Miejscu 
Piastowym.
Ksiądz Bronisław Markiewicz idąc 

za  duchem  św.  Jana  Bosko,  oprócz 
zwyczajnej  działalności  parafialnej, 
poświęcił  się  formowaniu  młodzie-
ży biednej i sierocej. Dla niej otwo-
rzył  w  Miejscu  Piastowym  Instytut 
wychowawczy, który zapewniał wy-
chowankom pomoc materialną i du-
chową, przygotowując ich jednocze-
śnie  do  przyszłego  samodzielnego 
życia  poprzez  formację  zawodową 
w  szkołach  działających  przy  tym-
że  instytucie. W  tym  też  celu  zde-
cydował  się  w  1897  roku  założyć 
dwa  nowe  Zgromadzenia  zakonne 
oparte  na  duchowości  i  statutach 
opracowanych przez św. Jana Bosko 
i dostosowanych do specyfiki swego 
szczególnego  charyzmatu.  Ks. Mar-
kiewicz, przyjęty ponownie do die-
cezji  przemyskiej,  wypełniał  nadal 
obowiązki  proboszcza  i  dyrektora 
Instytutu  o  nazwie  „Towarzystwo 
Powściągliwość  i  Praca”  (powstałe-
go  w  1898  roku),  dla  którego  sta-
rał  się  o  otrzymanie  zatwierdzenia 
kościelnego  jako  zgromadzenia  za-
konnego.  Zgromadzenia  św. Micha-

ła  Archanioła  zostały  zatwierdzone 
po śmierci Założyciela: gałąź męska 
w 1921, a gałąź żeńska w 1928 roku.
Ks. Bronisław Markiewicz, za zgo-

dą  i  błogosławieństwem  swego 
Biskupa,  św.  Józefa  Sebastiana  Pel-
czara,  kontynuował  działalność  for-
macyjną  młodzieży  i  dzieci  opusz-
czonych  i  sierot,  korzystając w  tym 
dziele z pomocy współpracowników, 
do których przygotowania i formacji 
sam się przyczynił. W Miejscu Piasto-
wym stworzył dom i zapewnił wycho-
wanie  setkom  chłopców,  poświęca-
jąc się dla nich bez reszty. W sierpniu 
1903 roku otworzył nową placówkę 
wychowawczą w Pawlikowicach koło 
Krakowa, gdzie około 400 sierot zna-
lazło dom wraz z możliwością forma-
cji duchowej i zawodowej.
Całkowite  poświęcenie  się  dzie-

ciom, heroiczne zaparcie się samego 
siebie oraz ogrom pracy do wykona-
nia,  stosunkowo  szybko przyczyniły 
się do wyczerpania sił ks. Markiewi-
cza  i  do  całkowitej  utraty  zdrowia, 
już  i  tak  bardzo  nadszarpniętego 
poprzez  chorobę przebytą we Wło-
szech.  Wszystko  to  doprowadziło 
do  zakończenia  jego  pielgrzym-
ki  doczesnej,  które  nastąpiło  dnia 
29 stycznia 1912 roku. Tak za życia 
jak i po śmierci ks. Markiewicz uwa-
żany był za człowieka nadzwyczajne-
go. Zważywszy na fakt, że przekona-
nie o jego świętości ciągle wzrastało, 
Przełożeni obydwu Zgromadzeń św. 
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Michała Archanioła przez Niego założonych 
zwrócili się z prośbą do Biskupa Przemyskie-
go o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, 
którego  pierwsza  sesja  odbyła  się w  1958 
roku.  Po  dopełnieniu  wszystkich  przewi-
dzianych aktów prawnych, dnia 2 lipca 1994 
roku, w obecności Ojca Świętego Jana Pawła 
II,  został  ogłoszony  Dekret  o  heroiczności 
cnót ks. Markiewicza. Dziesięć  lat później, 
tj. dnia 20 grudnia 2004 roku został promul-
gowany Dekret o cudzie zdziałanym przez 

Boga  za  wstawiennictwem 
Ks. Markiewicza, co otworzy-
ło drogę do jego beatyfikacji.
W  świadectwach  i  wspo-

mnieniach  tych,  którzy  ze-
tknęli  się  osobiście  z  bło-
gosławionym  Bronisławem, 
jest  podkreślane  w  sposób 
szczególny jego wielkie umi-
łowanie  Boga  i  bliźniego, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży 
najbiedniejszej, zaniedbanej, 
opuszczonej  i  sierocej.  Im 
poświęcił całego siebie, prze-
jawiając głębokie pragnienie 
przygarnięcia  jak  najwięk-
szej  ich  liczby  i  ofiarowania 
im ludzkiej życzliwości  i do-
broci,  której  odczuwali  tak 
wielki  brak.  To  pragnienie 
wyraził  w  słowach:  „Chciał-
bym  zebrać  miliony  dzieci 
i  młodzieży  z  wszystkich 
krajów  i  narodów,  żywić  ich 
za  darmo  i  przyodziewać 
ich  na  duszy  i  na  ciele”.  Ks. 
Markiewicz  pozostał  wierny 
do  końca  życia  temu  naka-
zowi  miłości  połączonemu 
z odważną – jak na owe cza-
sy – opcją na rzecz ubogich, 
przyjmując  w  sposób  hero-
iczny  wszystkie  skutki  jakie 
zeń wypływały.

Źródło: https://www.vatican.
va/news_services/liturgy/saints/ns_

lit_doc_20050424_markiewicz_
pl.html
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ROTA
Pielgrzymów do grobu błogosławionego 

ks. Bronisława Markiewicza

Nie rzucim nigdy tamtych lat,
Lat młodzieńczego lotu,

Gdyśmy tworzyli nowy świat
Szlachetną swą tęsknotą

Gdy przy wyborze życia dróg
Śpiew płynął: Któż jak Bóg!
Tu się nam jęła w duszy tlić
Myśl zdobywana w trudzie,
Że mamy jak najpiękniej żyć

Dla Boga i dla ludzi,
Rytmem swych serc i rąk i nóg
Wydzwaniać: Któż jak Bóg!

To, co tu przeżył każdy z nas
Zachowa w sercu żywo,

Wniesiemy w smutny dzisiaj czas
Pracę i powściągliwość,
I pokonany legnie wróg
Tak nam dopomóż Bóg!

Ferdynand Ochała CSMA; 
ze zbioru „O Bronisławie, Ogniu naszych serc”; 

Kraków 2011

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


