7-8/2020

(9) sierpień / wrzesień

bezpłatna gazeta katolicka

ISSN: 2654-8417

Poszukiwanie prawdziwego szczęścia...

WYWIAD

ło” mnie. Do tego stopnia, że leżałem na ulicy. Było to moje
pierwsze zetknięcie się z alkoholem. Na pewno wpływ na to
miało także środowisko, w którym obracałem się. W szkole
średniej zaczęło się regularne picie. Były ku temu okazje, imprezy zdarzały się często, a alkohol zaczął się lać szerokim
strumieniem.
Alkohol to jednak nie wszystko...
Niestety, gdy miałem 16 lat, zacząłem brać sterydy. Warto
przy tym zaznaczyć, że jeszcze wcześniej, bowiem od piątej klasy szkoły podstawowej, trenowałem piłkę nożną.
Miałem nawet na tym polu osiągnięcia. Do tego stopnia,
że zdarzały się wyjazdy za granicę. Jak kumpel poszedł
na siłownię, to namówił mnie na nią. W efekcie zacząłem
brać sterydy w zastrzykach. Równolegle trenowałem zawodowo piłkę, ale zażywanie sterydów pociągnęło za
sobą zmianę sylwetki. Do tego często zdarzały się imprezy, dyskoteki, na których szpanowałem, że jestem większy. Ten świat zaczął mnie wciągać, podobnie jak sterydy.
W efekcie, rzuciłem piłkę, ponieważ okazało się, że przybyło mi 10 kg. Na piłkę byłem już za wolny. To był także
czas, w którym zacząłem zażywać narkotyki. To wszystko
w połączeniu, czyli sterydy, narkotyki oraz alkohol zaczęły
się niestety kumulować. W negatywnym tego słowa znaczeniu. Niewiele później, bowiem dwa lata później, ciężko
pobiłem chłopaka.

Czasami tak niewiele potrzeba, aby pogubić się
w życiu. Tak było w przypadku naszego bohatera.
Jak wyglądały jego losy – które dziś mogą dla wielu stanowić przestrogę – opowie nam Tomasz Biegański.
Tomku, jak wspominasz swoje dzieciństwo?
Ogólnie było całkiem dobre. Miałem dwoje rodziców, którzy
zapewniali mi byt, oboje pracowali. Przez pryzmat dzieciństwa
wspominam jednak to, że tata nadużywał alkoholu. Jednak
wówczas całą sytuację przyjmowałem bardziej jako facet: ,,na
twardo”. Natomiast całą sytuację przeżywała moja siostra. W
domu, po alkoholu zdarzały się kłótnie czy przezwiska. Po alkoholu ojciec stawał się marudny. Pamiętam taki moment, że powiedziałem sobie i poczułem to w sercu, iż jak dorosnę i stanę
się mężczyzną, nie będę pił alkoholu. Miałem wówczas 7-8 lat.
Nie chciałem nigdy w życiu pić alkoholu, żeby nie zachowywać
się tak jak tata. Pomimo zachowań ojca, w naszym rodzinnym
domu zawsze był porządek, rodzice dbali o jedzenie i odkładali
pieniądze. Żyliśmy w komforcie finansowym, rodzice dbali o nas,
ale gdy tylko przychodził weekend, pojawiał się alkohol wraz z
gośćmi, którzy odwiedzali nas.
Nie udało Ci się jednak zachować w życiu abstynencji...
Paradoksalnie, niestety masz rację.
Kiedy zaczął się u Ciebie problem z alkoholem?
Pierwszy raz na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Zawsze
wyglądałem na starszego i kupiliśmy wówczas z kolegami wina, tzw.
,,jabole”. Każdy z nas wypił po butelce. Miałem wtedy 15 lat i ,,ścię-

Jak do tego doszło?
W wyniku zmieszania powyższych trzech środków. Mając 18
lat, zacząłem stać na bramkach dyskotek jako ochroniarz.
Wówczas, jak zdarzyło mi się wybrać na imprezę, to biłem,
kogo tylko popadło. Jednak całe zajście nie miało miejsce w
klubie, ale w szkole na lekcji WF-u. Pewien chłopak grał w piłkę. Był grubszy i wszyscy się z niego śmiali. Niestety on przy
wszystkich powiedział do mnie: ,,zamknij się”, co potraktowałem jako zniewagę. Wówczas podskoczyło mi ciśnienie,
niestety sterydy wpływają na układ nerwowy. Zacząłem go
bić. Widziałem tylko, jak mu ząb leci. Zaraz potem przyjechała karetka. Zawiesili mnie. Całe szczęście, że nic poważniejszego się nie stało i nie odniósł trwałego uszczerbku na
zdrowiu. Jednak z racji tego, że w wyniku pobicia odniósł
obrażenia i przebywał w szpitalu powyżej 7 dni, potraktowany zostałem jak przestępca i za powyższy czyn groziło mi od
roku do 10 lat. Miałem szczęście, ponieważ dostałem wyrok:
rok w zawieszeniu na 3 lata.
Czy ta sytuacja czegoś Cię wówczas nauczyła?
Niczego. Może przestraszyłem się, ale przede wszystkim
pomyślałem, że muszę uważać. Ale moje życie się nie
zmieniło. Jeszcze przed samym tym zajściem w szkole, w
sobotę i niedzielę pobiłem kilkunastu chłopaków. Założyli
mi gips na rękę. A ja nadal biłem. Tylko lewą ręką. Nadal
wzrastałem, zażywając narkotyki, pijąc i biorąc sterydy.
Zdarzały się sytuacje, że z kumplami próbowaliśmy coś
ukraść. Generalnie był to okres, w którym też raz pracowałem, raz traciłem pracę. Ale na pewno nie starałem się
siedzieć bezczynnie.
I tak toczyło się Twoje życie, aż do czasu wyjazdu do Anglii. W wieku 24 lat wyjechałeś w poszukiwaniu lepszego życia za granicę. Jak ono tam wyglądało?
cd. na str. 2
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myśli picie i kac następnego dnia. Moje życie wyglądało ciągle tak samo. Zacząłem
także odczuwać mniejszą radość z picia.
Do narkotyków mnie aż tak nie ciągnęło.
Ale do picia bardzo. Czasami z powodu
picia zawalałem robotę. Piłem nawet do
upadłego. Pamiętam sytuację, jak ściągnąłem do siebie mojego przyjaciela, z którym
piłem, ćpałem i imprezowaliśmy razem.
Jego tata czytał Biblię, starał się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Zaczęły się
wówczas po pijaku z kumplem rozmowy o
Bogu. Pojawiło się także poczucie smutku i
pustki. Postanowiłem zacząć czytać Biblię.
Codziennie po jednej stronie. Zajęło mi to
trzy lata.

To były czasy, gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Kolega, który przede mną wyjechał, zachwalał tam pracę, mówiąc, że
można sporo zarobić. On też pomógł mi
w wyjeździe. Otworzyła się przede mną
perspektywa dobrze płatnej pracy. Wystarczyło tylko uczciwie pracować. Jeszcze w Polsce pracowałem jako kierowca
w piekarni. Jednak to, co w naszym kraju zarobiłem w wieku 20-21 lat, wszystko
przepijałem. Po przybyciu do Anglii od
razu znalazłem pracę i zacząłem zarabiać
większe pieniądze. Niestety, ale ten fakt
tylko dołożył ognia do pieca, bo bardziej
mogłem zaistnieć, pozwolić sobie na
więcej rzeczy. Próbowałem być tym, kim
nie byłem. Na pewno jednak byłem du- Jak to wyglądało?
Najpierw przeczytałem Stary Testament,
żym chłopem budzącym respekt.
potem Nowy Testament, a potem jeszcze
raz Nowy Testament. Cały czas wówczas
Pieniądze Ci w tym pomogły?
Tak. Zmieniłem swój wizerunek. Ob- jednak piłem. Imprezy, ćpanie od czasu
wiesiłem się złotem, kupiłem BMW. Gdy do czasu. Ale doszło do tego czytanie Biblii
przyjechałem do Polski, to budowałem przed snem. Cały czas chodziłem do koswój wizerunek twardego faceta w BMW, ścioła (chyba że kac mi na to nie pozwalał).
któremu w życiu się udało. W ojczyźnie Miałem poczucie, że muszę iść do kościopoznałem swoją żonę, która wyjechała ze ła, aby chociaż przez godzinę w tygodniu
mną do Anglii. Na świat przyszły wkrótce znaleźć dla Boga czas. Ale byłem przy tym
nasze dzieci. Najpierw jedno, potem dru- interesowny. Myślałem, że w zamian za to,
gie. Jednakże nawet rodzina nie spowo- iż przychodzę do kościoła, Bóg wynagrodzi
dowała u mnie refleksji. Oprócz tego, że mi to i nic mi się nie stanie, że będzie mi się
miałem żonę i dzieci, nic nie zmieniło się powodziło, będę miał pieniądze oraz że w
w moim postępowaniu. Cały czas byłem ogóle wszystko będzie w porządku.
nieobecny w domu. Jednakże były to
takie czasy, że tyle zarabiałem (praco- Czy któreś wersety Pisma Świętego
wałem na bramkach, stojąc na dyskote- szczególnie trafiły do Twojego serca?
ce i dorabiałem dziennie), że mogliśmy
pozwolić sobie na wycieczki, a żona nie
musiała pracować. Pracując w takim środowisku, ćpałem i piłem. Gdy wracałem
do domu, to żonę przepraszałem i choć
wybaczała mi, to nie było jej lekko. Na
obczyźnie wszystko zaczęło się potęgować: moje uzależnienie od alkoholu. Mój
stan coraz bardziej się pogarszał.

Ewangelia św. Jana 3, 3: ,,Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś
nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć
królestwa Bożego” oraz słowa: „Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS
JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta
wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a
wyznawanie jej ustami - do zbawienia”
(Rz 10,9-10).
Chciałem całym sercem dać siebie i
przestać pić. Chciałem i postanowiłem
to zrobić, ale bałem się. Wówczas przyjechał do mnie szwagier i wsypał mi narkotyki. Pan Bóg dopuścił do tej sytuacji,
abym zaczął jeść kulki z narkotykami, po
których miałem zwidy. Wtedy też, pierwszy raz padłem na kolana i pomodliłem
się do Boga bez strachu. Powiedziałem
wówczas Jemu, że nieważne co się stanie ze mną. Stanie się to, co On zechce.
Przyszedł w Twoim życiu taki moment, że postanowiłeś się przekonać,
czy Bóg istnieje naprawdę...
Gdy przeczytałem całą Biblię, wróciłem do
Nowego Testamentu. Cały czas wracały do
mnie słowa Ewangelii św. Jana 3, 3: ,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się
ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć
królestwa Bożego”. To nowe narodzenie we
mnie utkwiło. Jezus, rozmawiając z Nikodemem o nowym narodzeniu, powiedział:
,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli
się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie

może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5).
Ten cytat (J 3, 3) o nowym narodzeniu zaczął we mnie pracować. Doszedłem wówczas do takiego momentu, że poczułem, iż
muszę się modlić i prosić, aby poznać Boga.
Chciałem sprawdzić, czy On istnieje. Jednocześnie coraz bardziej doskwierało mi picie.
Zacząłem widzieć rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Niestety takie, które stawiały mnie w niekorzystnym świetle.
Dostrzegłem, że żona z dziećmi jest sama.
Jak miało być inaczej, skoro budziłem się w
niedzielę o 14.00, a żona przebywała w tym
momencie z dziećmi na spacerze? Zauważyłem, że krzywdzę swoich bliskich. Miałem kumpla DJ-a. Znany był z tego, że był
wierzący i praktykujący oraz pomagał ludziom, bezdomnym. Pracowaliśmy razem.
Ja jako ochroniarz na bramce dyskoteki, a
on jako DJ. Zawsze go wypytywałem: ,,Jak
Ty to robisz, że tak pomagasz ludziom?” Takich rozmów było coraz więcej. Poczułem
większe pragnienie Boga. Doszedłem do
przekonania, że zacznę się więcej modlić.
Powiedziałem, że chcę, aby Bóg objawił
mi się. Zacząłem się modlić tymi słowami:
,,Panie Boże, oddaję Ci swoje życie i chcę,
abyś mi się objawił”. Czułem jednak, że nie
byłem szczery. Z jednej strony chciałem, z
drugiej bałem się. Miałem pragnienie, ale
obawiałem się. Tego, jak odbiorę Jego wolę
względem siebie. Wówczas bowiem chciałem zaufać Bogu, ale po swojemu, według
swoich reguł i zasad. Nie byłem zatem w
stanie poddać się wówczas woli Bożej.
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Miałeś rodzinę, pieniądze. Słowem,
nie brakowało Ci po ludzku niczego
do szczęścia. Ale czy czułeś się tak naprawdę szczęśliwy?
Przyszedł taki moment, że pospełniałem
parę swoich życzeń, o których wspomniałem: kupiłem BMW, złoto, które nosiłem. Co
do złota... Nie było to byle co, ale 100 g na
szyi. Podczas wakacji z żoną i dziećmi szalałem na Ibizie. Po ludzku więc pospełniało
mi się to, czego pragnąłem. Przyszedł jednak w moim życiu taki okres, że wszystko
to, o czym wspominam, straciło swój sens,
a ja utraciłem radość życia. O ile wcześniej
cieszyłem się, że mogę się napić w pracy i
pobawić się na urlopie, to teraz zaczęło to
wszystko mi ciążyć i doskwierać. Mam na
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Czy ktoś z Twoich bliskich zaszczepił
Ci w sercu wiarę?
Mama od małego mówiła mi, że mam
chodzić do kościoła. Mimo, że w życiu
pogubiłem się, to byłem gdzieś przy
Bogu, choć miałem krzywy obraz Boga.
Dodatkowo chodziłem do kościoła, aby
chodzić, a nie modlić się...
Co zrobić, żeby doświadczyć żywego
Boga w swoim życiu?
Następnego dnia po wizycie szwagra,
który przywiózł mi narkotyki, coś się we
mnie zmieniło. W poniedziałek, gdy wróciłem z pracy do domu, zacząłem szukać
kanałów religijnych w telewizji. Zamiast
sensacyjnych, które lubiłem. Zacząłem
codziennie słuchać 30-minutowego kazania. Od tamtego momentu przestałem
pić. Wcześniej najdłuższa przerwa w piciu wyniosła maksymalnie 3 tygodnie.
Łaknąłem Boga, zacząłem czytać książki
religijne, czułem, że coś się ze mną dzieje.
Bóg miał dla mnie plan i wtedy zadzwonił do mnie mój znajomy DJ z prośbą.
Przy okazji wręczył mi ulotkę dotyczącą
rekolekcji i spytał się, czy nie zechcę z
nim wyjechać na cały weekend. Pomyślałem: „co ja tam będę robił?”, miałem
obawy, ale poszedłem za ciosem. Będąc
na miejscu, zobaczyłem śpiewających
ludzi. Były organizowane konferencje.
Dowiedziałem się wielu rzeczy o modlitwie, o przebaczeniu. Przy piosence –
,,Bóg i tylko On”- całe życie przeleciało

mi przed oczami i zacząłem płakać. Wróciłem do domu i zacząłem się zastanawiać, jak mam żyć. Przestałem myśleć o
bezsensownych rozmowach z kolegami,
a skoncentrowałem się na Bogu. Zrezygnowałem ze złych rzeczy. W ciągu roku
pojechałem łącznie na cztery rekolekcje,
podczas których płakałem. Przestałem
całkowicie pić, przestałem brać sterydy.
Choć zacząłem mieć mniej pieniędzy,
to poprawiła się moja sytuacja z żoną.
Za każdym razem Bóg pokazywał mi, co
mam robić, aby prostować swoje życie.
Czy to wtedy padł pomysł założenia
wspólnoty?
Tak, założyłem ją ze znajomym DJ-em. Na
początku było nas dwóch, zaś po trzech
latach już 100 osób. Zostałem prowadzącym wspólnotę. Jak ją założyliśmy, to
opowiedziałem swoje świadectwo w parafii. Sprzedałem BMW, kupiłem zwykły
samochód, pozbyłem się również złota.
Ludzie początkowo myśleli, że jestem w
jakiejś sekcie. Jednak coraz więcej osób
zaczęło przychodzić na nasze spotkania.
Tak zaczęła się Twoja wielka przygoda z Panem Bogiem, ale Twoi najbliżsi
także zaczęli się nawracać.
Tak, choć znaleźli się również tacy, którzy mnie obgadywali i byli zdziwieni.
Siostra z Niemiec przyjechała do Anglii
na rekolekcje i na modlitwie wylania Ducha Świętego nawróciła się. Do dzisiaj
jest we wspólnocie i ewangelizuje. We
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wspólnocie dużo osób się nawróciło, zaś I nagle usłyszałem wewnętrznie w swoim
na youtube zacząłem kręcić filmy. Ludzie sercu głos Maryi: ,,Tak bardzo się z Ciebie
zaczęli doświadczać Boga.
cieszę, że tak kochasz Pana Jezusa i cały
czas modlę się o to, żebyś jeszcze bardziej
Poświęcasz swój czas innym ludziom, Go kochał”. Maryja nie jest zazdrosna o
prowadząc wspólnotę. Jak wygląda Swojego Syna, a wręcz Ona po to jest, abyobecnie Twoje życie?
śmy zakochiwali się w Jezusie. Nieustannie
Dwa lata temu wróciłem do Polski po 14 modli się o to. Jej rolą jest przybliżanie nas
latach pobytu w Anglii. Wspólnotę w An- do Pana Jezusa. Ona modli się w tej kwestii
glii przekazałem koleżance po teologii, o każdego człowieka. My zaś mamy potężktóra ze mną współpracowała. Zresztą ny oręż do walki ze złem, w postaci Różańca
do dzisiaj mamy ze sobą kontakt. Wró- Świętego i oddania się Maryi.
ciłem do Polski, zamieszkałem w małej
miejscowości za Gdańskiem w stronę Na koniec, co powiedziałbyś ludziom,
Trójmiasta. Tutaj także powołaliśmy do którzy szukają w swoim życiu prawżycia Wspólnotę Dobrego Pasterza. Mo- dziwego szczęścia?
dlimy się, czytamy i rozważamy Pismo W swoim życiu szukałem szczęścia w różŚwięte. Idziemy do salki, uwielbiamy nych rzeczach. Uważałem, że szczęście to
Boga, jest wystawiany Przenajświętszy mieć rodzinę, pieniądze, umieć zapewnić
Sakrament. Podejmujemy się inicjatyw byt najbliższym, tak aby móc żyć na luzie.
ewangelizacyjnych, takich jak wycho- Oczywiście w tym wszystkim najważniejsze
dzenie na ulice do bezdomnych.
były używki, alkohol, bycie kimś, a dopiero potem rodzina. Jednak gdy tak żyłem,
Na początku Twojego nawrócenia doświad- nigdzie nie mogłem znaleźć prawdziwego
czyłeś duchowego spotkania z Matką Bożą. szczęścia. Za to w życiu pojawiła się pustka.
W Fatimie. Wcześniej, gdy doświadczy- Teraz już wiem, że prawdziwe szczęście daje
łem Jezusa, nie mogłem sobie przy okazji bliskość z Bogiem. Tylko wówczas możliwe
umiejscowić Maryi. Tak zakochany byłem w jest odnalezienie sensu swojego istnienia i
Jezusie. Pojechałem do Fatimy, aby poroz- celu swojego życia, którym jest Miłość, czymawiać z Maryją, aby nie czuła się gorzej. li Pan Bóg. Tylko On jest przecież miłością,
Tam doświadczyłem wewnętrznego prze- którą gdy odkryjemy, nasze życie stanie się
życia. Stało się to wówczas, kiedy szedłem o wiele lepsze. Czego życzę Czytelnikom
na zdartych do krwi kolanach do kapliczki ZiarnaNadziei z całego serca.
objawień. Pomimo potwornego bólu, jaki
odczuwałem, zacząłem się Jej pytać, dlaDziękujemy za rozmowę.
czego tylko Jezus jest ważny w moim życiu.
Rozmawiał: Paweł Pusz

Buduj na trwałym fundamencie

łożył na skale. Gdy przyszła powódź,
potok wezbrany uderzył w ten dom,
ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ
był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto
WIARA A SENS ŻYCIA
słucha, a nie wypełnia, podobny jest
Jaki jest sens naszego życia i dokąd w nim zmierzamy? To jest podstawowe pytanie, które niejeden z
do człowieka, który zbudował dom
nas sobie zadaje. W zależności od tego, jak sobie na nie odpowiemy, tak będziemy wiedli swoje życie. na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a
Chyba każdy z nas przynajmniej raz
sza lepsza burza sprawi, że legnie upadek jego był wielki” (Łk 6, 48-49).
zadał sobie pytanie: ,,Jaki jest sens
ono w gruzach...
mojego życia?”. Często zadajemy je
Może nie zawsze będzie lekko, może
sobie w sytuacjach, gdy nasze życie
Dlatego gdy zastanawiamy się nad będą zdarzały się różne trudne sytuznacznie odbiega od tego, jakbyśmy
tym, w jaki sposób odnaleźć właści- acje, różne burze, ale wówczas mochcieli, żeby wyglądało. Szczególnie
wą drogę, na czym oprzeć swoje ży- żemy mieć pewność, że one nas nie
wtedy, gdy nie możemy poradzić socie, aby w najmniej spodziewanym pokonają. Bóg da nam siłę do tego,
bie z trudnymi sytuacjami i czujemy,
momencie się nie zawaliło, odpo- aby przejść przez najtrudniejsze
że problemy nas przytłaczają. Gdy
wiedź jest jedna. Wiara. Warto zaufać chwile. Nie będziemy sami z naszycałe życie przysłowiowo „wali się narażając się na to, że wszystko Jezusowi. I to nawet wtedy, gdy pomi problemami. Jeśli zaufamy Bogu,
nam na głowę”, a my nie posiadamy może się zawalić. Czy takie nietrwa- pełniliśmy w swoim życiu różne błęOn poprowadzi nas najlepszą dla nas
gotowej recepty, jak je naprawić. Nie- łe wartości mogą bowiem dawać ja- dy, za które przyszło nam teraz płacić.
drogą przez różne problemy, których
stety wielu z nas się wówczas załamu- kąś gwarancję, że przetrwają różne Jezus powiedział wyraźnie, że każdoświadczamy. I możemy mieć wówje, traci chęć do życia, wpada w de- próby? A przecież takie próby wcze- dy, kto przychodzi do Niego, słucha
czas pewność, że nasze życie będzie
presję, co w skrajnych przypadkach śniej czy później się pojawią. Choro- Jego słów i je wykonuje: „Podobny
się opierało na skale.
może doprowadzić nawet do próby ba, śmierć bliskiej osoby, wypadek, jest do człowieka, który buduje dom:
utrata pracy, problemy finansowe... wkopał się głęboko i fundament zatargnięcia się na własne życie...
PP
Nie sposób chyba nie zgodzić się z
zasadą, że warto budować swoje życie tylko na trwałym fundamencie.
W taki sposób przecież buduje się
domy, dbając o to, żeby fundament,
na którym mają zostać postawione był solidny. W końcu, czy ktoś by
chciał, żeby jego dom stał się ruiną? A
jednak wielu z nas woli opierać swoje życie na nietrwałych wartościach,

Codziennie dokonujemy wyborów
i nierzadko zapominamy o tym, że
konsekwencje, skutki naszych decyzji będą na nas oddziaływały na przestrzeni następnych lat. Tymczasem
doświadczenie jakiegoś problemu,
ucisku może zweryfikować to, czy
zbudowaliśmy swoje życie na trwałym, mocnym fundamencie czy też
na piasku. Może się okazać, że pierw-

Ślady na piasku
We śnie szedłem brzegiem morza z Panem, oglądając na ekranie nieba całą
przeszłość mego życia.
Po każdym z minionych dni zostawały na
piasku dwa ślady:
mój i Pana.
Czasem jednak widziałem tylko jeden
ślad odciśnięty w najcięższych dniach
mego życia.

I rzekłem:
„Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą,
przyrzekłeś być zawsze ze mną;
czemu zatem zostawiłeś mnie samego
wtedy, gdy mi było tak ciężko?”
Odrzekł Pan:
„Wiesz synu, że Cię kocham
i nigdy Cię nie opuściłem.
W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad,
ja niosłem Ciebie na moich ramionach”.
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ZAUFANIE/RELACJA

Uwierz w siebie
ZAUFANIE

„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.
Dobrze byłoby na co dzień pamiętać
o tych słowach papieża Jana Pawła
II. Nierzadko bowiem ulegamy pokusie porównywania się z innymi i
uważania siebie za gorszych, za tych,
którym w życiu nie powiodło się tak,
jakbyśmy sobie tego życzyli. Widzimy, że komuś lepiej się powodzi, że
ma na przykład bardzo dobrze płatną
pracę, zajmuje wysoką pozycję społeczną, jeździ drogim samochodem,
czy spędza wakacje w zagranicznych
kurortach. Można by wówczas poczuć się gorszym, przestać wierzyć
w siebie i zrobić sobie w ten sposób
krzywdę. Nie warto.
Takie myślenie do niczego dobrego nas
nie doprowadzi, a może tylko wpędzić
w kompleksy, w niskie poczucie własnej wartości. Przecież nie jest najważniejsze to, ile zarabiamy, jaki jest stan
naszego konta, czym się na co dzień
zajmujemy, tylko to, jacy jesteśmy i ile
z siebie potrafimy dać innym. W oczach

Bożych kryteria materialne nie mają
żadnego znaczenia. Liczy się serce. Czy
jest ono wrażliwe na krzywdę innych,
czy jest chętne do pomocy, czy potrafi
się dzielić z innymi tym, co ma. Czasami
potrzeba tak niewiele: uśmiech, miły
gest, dobre słowo... Wiele osób jednak
na co dzień zapomina o wymiarze duchowym życia, koncentrując się przede

ufność w Bogu, zawierzajmy Jemu
wszystkie nasze sprawy, a On nawet z
najtrudniejszych sytuacji będzie mógł
wyprowadzić dobro. Chociażbyśmy
wtedy upadli, nie zginiemy, bo Bóg nas
podźwignie. Warto przytoczyć tutaj
słowa św. Ignacego Loyoli, podkreślające to, iż ufność w Bogu należy łączyć
z własnym wysiłkiem: „Ufaj Bogu tak,
jakby całe powodzenie spraw zależało
wyłącznie od Niego; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał
wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”.

Tak mówi Bóg: „Przeklęty mąż, który
pokłada nadzieję w człowieku i który
w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do
dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera
miejsca spalone na pustyni, ziemię
słoną i bezludną. Błogosławiony mąż,
który pokłada ufność w Panu, i Pan
wszystkim na kwestiach materialnych. jest jego nadzieją. Jest on podobny
do drzewa zasadzonego nad wodą, co
A to może być zgubne.
swe korzenie puszcza ku strumieniowi;
„Wszystko mogę w tym, który mnie nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo
utrzyma zielone liście; także w roku poumacnia” (Flp 4, 13).
suchy nie doznaje niepokoju i nie przePamiętajmy, aby swoją siłę pokładać staje wydawać owoców” (Jr 17, 5-9).
jedynie w Bogu. Któż, jak nie On, zna
PP
doskonale nasze słabości? Miejmy

Poznawanie po Bożemu
RELACJA

Relacja z drugim człowiekiem budowana na trwałych wartościach potrafi dawać satysfakcję,
poczucie szczęścia i spełnienia.
Nie ma chyba osoby, która nie
chciałaby kochać i być kochana. W
dzisiejszych czasach nie jest łatwo
o prawdziwą miłość. Czasy są szalone i niestety oparte na powierzchowności oraz interesowności. W
wielu sytuacjach nie liczy się to, co
człowiek ma w sercu, jakie ma wnętrze, czy jaka jest jego wrażliwość,
ale jak wygląda, jaki ma status materialny itd. Niestety aż nadto widoczny jest kult ciała i pieniądza.
Dostrzec to można w Internecie,
w prasie czy różnych programach
telewizyjnych, które kształtują
świadomość młodych ludzi. W dzisiejszych czasach nastąpiło zupełne odwrócenie hierarchii wartości.
Dzisiaj liczy się głównie to, co zewnętrzne.

się jednak zatracić. Czasami konsekwencje tego mogą być przykre
na całe życie. Dlatego warto traktować się nawzajem z szacunkiem,
a nie traktować się przedmiotowo i
w ten sposób się ranić. Pamiętajmy
o tym, że nasze ciało jest świątynią
Ducha Świętego.

Odrzucajmy zatem wszelkie pokusy wciągające nas w nieczystość.
Walcząc z pokusami, kształtujemy
naszą relację na przyszłość. Jest
to swego rodzaju lokata kapitału
w dany związek. Dodatkowo ma to
duży wpływ na poczucie zaufania.
Warto się zastanowić, na jakich
fundamentach zamierzamy budować relację z drugą osobą? Czy na
trwałych wartościach, czy też na
przemijających, doczesnych, które
W jaki sposób zatem należałoby się nie przetrwają kryzysów i prób? A
poznawać? Przede wszystkim du- te z pewnością wcześniej czy późszą, a nie ciałem. Dać sobie czas, niej się pojawią.
aby móc poznać się i niczego na siłę
nie przyspieszać. Nie jest to łatwe,
PP
gdy świat kusi ze wszystkich stron
cielesnością. W ten sposób łatwo

„Najstraszliwszą pokusą jest nie być kuszonym; jest to stan tych, których diabeł
przygotowuje do piekła" (św. Jan Maria
Vianney).
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CIERPIENIE/MODLITWA
Przyczyny cierpienia są różne. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że często
mogą to być niestety konsekwencje
naszych grzechów? Takie cierpienie
możemy odbierać wówczas jako karę
Bożą. Tymczasem tak naprawdę uderzają w nas samych skutki naszych
złych czynów. Ale nie zawsze da się
znaleźć i wskazać konkretną przyczynę danego cierpienia. Pozostaje ono
wciąż dla nas tajemnicą. Bywa, że cierpienie jest niewielkie, jednorazowe,
ale czasami jest to ogromny ból, nie do
wytrzymania – cierpienie duchowe lub
fizyczne. Wtedy zadajemy sobie pytanie o to, gdzie jest Bóg? Dlaczego On
milczy? Czy w ogóle istnieje, jeśli pozwala na to, abyśmy cierpieli?

Nadać sens cierpieniu...
CIERPIENIE

Niejednokrotnie spotykamy w swoim życiu, jak i w życiu bliskich osób, ból i cierpienie. W ciągu
ziemskiego życia nie da się go bowiem zupełnie uniknąć. Gdy dotknie nas cierpienie, rodzi się
w nas bunt, niezrozumienie. Najczęstsze pytania brzmią: Dlaczego mnie to spotyka? Czym sobie
na to zasłużyłem? Za jakie grzechy?

różne bardzo trudne sytuacje, nie raz sób możemy pomóc innym, stając którzy utracili nadzieję.
wydaje mu się, że one go przerastają, się świadkami Chrystusa dla tych,
ZT
że dłużej nie da rady... Czy my wtedy
podobnie jak Chrystus nie krzyczymy
do Boga? Wydaje się nam wówczas, że
Boga nie ma, że nas nie słyszy, że nie
obchodzi Go nasz ból. Ale to nieprawda! On tym bardziej jest przy nas, choć
nam w takich ciężkich chwilach, barW takich sytuacjach powinniśmy się dzo trudno jest Go doświadczyć...
odnieść do prawdziwej wiary. Spojrzeć na krzyż, na którym Jezus zawisł Naszemu cierpieniu możemy jedza nasze grzechy. Jego cierpienie było nak nadać sens. Znaleźć intencję,
ogromne. Czy potrafimy sobie wy- w której chcielibyśmy je ofiarować,
obrazić, jak wielkie cierpienie wziął na na przykład za nawrócenie grzeszSiebie z miłości do nas? Biczowanie, ników, za wynagrodzenie za grzeukoronowanie cierniem, przybicie chy ludzkości czy za dusze czyśćgwoźdźmi do belki krzyża, poniżenie, cowe. Choć może wydawać się to
wyszydzenie? Żeby zdać sobie sprawę trudne i nie zawsze tak potrafimy,
z tego, jak ogromny był to ból, przypo- ale warto próbować. Łączmy więc
mnijmy sobie słowa, jakie Jezus wy- nasze cierpienie z cierpieniem
„Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpowiada, wisząc na krzyżu: „ (…) Boże Jezusa i ofiarowujmy je w jakiejś
pieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy
mój, Boże mój, czemuś Mnie opu- intencji. Cierpienie się nie skończy,
prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają
ścił?” (Mt 27, 46). To słowa pełne osa- ale my będziemy wiedzieli, że nie
nas na ziemię, lecz nie giniemy” (2 Kor 4, 8-9).
motnienia, pełne bólu... Człowiek w jesteśmy sami, że Jezus pomaga
nam
dźwigać
nasz
krzyż.
W
ten
sposwoim życiu nie raz przechodzi przez

Nowenna do św. Peregryna
MODLITWA

Św. Peregryn Laziosi to patron chorych na choroby nowotworowe. Módlmy się do niego słowami tej Nowenny.
Bóg uzdrowił ciebie, a i ty wielu uzdrowiłeś swoimi wstawienniczymi modlitwami.
Uproś uzdrowienie (wymień osobę, za którą się modlisz).

Prośmy z ufnością o wstawiennictwo św.
Peregryna, modląc się słowami poniższej nowenny.
Modlitwa początkowa (odmawiana
każdego dnia)
Święty Sługo Boży, Peregrynie, wznosimy
prośby o uzdrowienie. Wstaw się za nami!

Dzień czwarty
Abyśmy zostali pocieszeni w samotności
cierpienia, święty Peregrynie, módl się
za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Na kolanach prosimy cię o pomoc w wyproszeniu zdrowia.
Dzień piąty
Aby strach przed śmiercią ustąpił miejZ pokorą uznajemy nasze fizyczne ogra- sca nadziei na życie wieczne, święty Peniczenia i słabości. Jesteśmy słabi i bez- regrynie, módl się za nami.
silni. Całkowicie zależni od Boga. Prosi- Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
my więc o twoją modlitwę…
Dzień szósty
Dzień pierwszy
Aby cierpienie nie zabiło w nas radości,
Abyśmy nie pozwolili, żeby choroba dopro- święty Peregrynie, módl się za nami.
wadziła nas do rozpaczy, święty Peregrynie, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Dzień siódmy
Aby nasz ból nie wprawił nas w egoizm,
Dzień drugi
aby nie przeszkadzał nam myśleć o innych,
Abyśmy trwali w nadziei, święty Peregry- święty Peregrynie, módl się za nami.
nie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Dzień ósmy
Dzień trzeci
Aby ta choroba nauczyła mnie coraz barAbyśmy mieli odwagę ofiarowywać na- dziej pokładać ufność w Bogu, święty
sze cierpienia w łączności z Krzyżem, Peregrynie, módl się za nami.
święty Peregrynie, módl się za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Dzień dziewiąty
Abyśmy naszym życiem nade wszystko
sławili Boga, święty Peregrynie, módl się
za nami.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Modlitwa końcowa (odmawiana każdego dnia)
Wiemy, Święty Peregrynie, że jesteś potężnym orędownikiem, bo całe życie oddałeś bez reszty Bogu. Wiemy, że tak jak
modlisz się o nasze zdrowie, tak jeszcze
goręcej modlisz się o nasze zbawienie.
Życie święte, jakie wiodłeś, ważniejsze
jest od życia wolnego od cierpienia i choroby. Módl się o nasze uzdrowienie, ale
jeszcze mocniej módl się o to, abyśmy
tak jak ty byli blisko Boga.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i
na wieki wieków. Amen.
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SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Dlaczego warto?

Kiedy przekraczamy naszą „wewnętrzną małość”? Kiedy mamy odwagę
nazwać po imieniu swoje grzechy i je
wyznać, czyli stanąć w pokorze, tzn. w
prawdzie o sobie samym. Ważne, żeby
siebie nie wybielać, nie usprawiedliwiać, bo to Bóg nas usprawiedliwia, to
On nam przebacza, przygarnia jak Pasterz zbłąkaną owcę, wita nas jak Ojciec
syna marnotrawnego, pochyla się nad
nami i opatruje nasze rany jak Miłosierny Samarytanin. Szczera spowiedź
otwiera nas na przyjęcie przebaczenia i
prowadzi do innego, nowego, przemienionego życia, czyli do nawrócenia.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

„Po co mam się spowiadać, jak i tak za chwilę zgrzeszę?”
Jeden z księży zwykle odpowiadał na
takie stwierdzenia: „Po co pierzesz ubranie, jak i tak za chwilę się pobrudzi?”
Jest w tym jakiś sens, ponieważ grzech
to „brud duszy”. A każdy brud trzeba
usunąć, aby być czystym. Grzech jest zerwaniem więzi z Bogiem, odrzuceniem
Jego miłości. Takim miejscem, gdzie
możemy oczyścić „brud duszy” jest sakrament spowiedzi.

Nawrócenie po hebrajsku znaczy „powrót do domu”. Kiedy grzeszymy, mamy
wyrzuty sumienia, niepokój wewnętrzny, nasza wola jest osłabiona, z trudem
przychodzi nam czynienie dobra, brakuje nam wewnętrznej radości. Kiedy pomyślimy o domu pełnym miłości, gdzie
panuje zrozumienie wzajemne, przebaczenie, gdzie Ktoś na mnie czeka, Ktoś,
kto mnie kocha, łatwiej sobie uświadamiamy, że nasz grzech rani Bożą miłość,
że spowiadając się wracam do Boga, do
pełni szczęścia i wewnętrznej harmonii.
Dlatego św. Augustyn napisał w swoich
wyznaniach o Bogu, który jest miłością:
„Późno Cię umiłowałem (…) Późno Cię
umiłowałem” .

Ewangelie opisują spotkania Mistrza z
paralitykami , trędowatymi czy jawnogrzesznikami . Biblijne uzdrowienia ciała najczęściej poprzedzone są odpuszczeniem grzechów. Bo każdy grzech
jest „porażeniem duchowym”, „trądem
duszy”, „nieczystością serca”. Jezus jest
najlepszym Znawcą duszy i wie, że człowiek potrzebuje miłości, która jest łaskawa i cierpliwa, która nie przekreśla
człowieka, ale daje mu szansę. Dlatego
Św. Jan Maria Vianney powtarzał do
swoich parafian w Ars: „Wybaczać nam
– to Jego największa przyjemność”.
Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu powiedział do swoich uczniów:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22b-23). Był to pierwszy
dar Jezusa dla wspólnoty wierzących.
Słowami tymi Chrystus dał Apostołom
i ich następcom władzę odpuszczania
grzechów mocą daną Ducha Świętego,
a wszystkich wierzących zobowiązał do
wyznawania grzechów i w tym sakramencie, do szukania pokoju dla zranionej przez grzech duszy. „Kto wyjawia
swe przekroczenia, temu nie jest już
Chrystus sędzią, tylko orędownikiem i
opiekunem” .

„Spowiednik nie jest panem, lecz sługą
Bożego przebaczenia” . Św. Faustyna zanotowała w swoim Dzienniczku słowa,
które usłyszała od Mistrza o spowiedzi
i spowiedniku, które zapewniają nas,
że spowiadając się kapłanowi, spowiadam się samemu Chrystusowi. „Przed
spowiedzią usłyszałam w duszy te słowa: Córko Moja, powiedz mu wszystko
i odsłoń swoją duszę przed nim, jako
przede Mną to czynisz. Nie lękaj się niczego; dla twojego uspokojenia kapłana
tego stawiam między Mną a duszą twoją, a słowa, które ci odpowie – Moimi są.
Każda spowiedź niesie ze sobą obawę, Odsłoń przed nim najtajniejsze rzeczy,
lęk czy zwyczajnie wstyd. Wiele osób z jakie masz w duszy. Ja mu udzielę świapowodu ludzkiej nieśmiałości rzadko tła do poznania duszy twojej.”
przystępuje do spowiedzi albo wcale. Podobne uczucia towarzyszą nam, Warto również przypomnieć sobie fragkiedy idziemy z jakąś dolegliwością do ment Ewangelii o uzdrowieniu niewilekarza, szczególnie jakąś wstydliwą. domego od urodzenia. Jezus mógł poMusimy o wszystkim powiedzieć, nie- wiedzieć słowo i niewidomy zacząłby
jednokrotnie ze szczegółami, odpowie- widzieć, ale zrobił coś innego. „Splunął na
dzieć na pytania, zwyczajnie obnażyć ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na
się przed lekarzem. Ale to jest warunek oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
właściwej diagnozy i leczenia. Czasami obmyj się w sadzawce Siloam” . Fragment
kuracja bywa długa i bolesna, lekar- ten kończy się rozmową o grzechu. Jakby
stwa nieprzyjemne, ale jest to jedyna w ten sposób Jezus chciał nam pokazać,
droga do bycia zdrowym. Do uzdrowie- że nawrócenie jest czasami bolesne, ale
nia wewnętrznego wiedzie taka sama przynosi konkretne owoce.
ścieżka. Jezus jest Lekarzem duszy. On
dźwiga nasze słabości i daje spokój su- Kościół w swojej mądrości podaje
mienia. Kapłan jest tylko pośrednikiem nam pięć warunków dobrej i owoci nim chce się posługiwać Chrystus, nej spowiedzi: rachunek sumienia, żal
aby wlewać łaskę w serca skruszonych. za grzechy, spowiedź szczera, mocne

postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Spośród
wymienionych najważniejszy jest żal za
grzechy. „Jest on najważniejszym warunkiem spowiedzi. Jest konieczny, aby
sakrament pokuty był przyjęty ważnie,
tzn. aby łaska przebaczenia skutecznie dotknęła mojego serca. Bez żalu za
grzechy spowiedź jest nieważna, choćbyśmy spowiadali się dokładnie i szczerze, i choćby kapłan wypowiedział nad
nami słowa rozgrzeszenia.” Prawdę o
tym odkrywamy w życiorysie św. Piotra, który najpierw trzy razy się wyparł
swego Mistrza, a potem żałował i gorzko
zapłakał. Chrystus przebaczył Piotrowi,
a On nad brzegiem Jeziora Galilejskiego
na pytanie Jezusa trzy razy odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham
Cię. Rozszerzając prawdę katechizmową o warunkach dobrej spowiedzi,
możemy sięgnąć do „Dzienniczka św.
Faustyny”. Autorka zostawiła w swoich
zeszytach trzy słowa dla duszy, która przez spowiedź dąży do świętości i
pragnie, aby jej życie przynosiło dobre
owoce. „Pierwsze słowo to całkowita
szczerość i otwartość. (…) Drugie słowo – pokora. (…) Trzecie słowo - posłuszeństwo. Właściwie Panu Bogu nasza
spowiedź nie jest potrzebna, bo On jest
doskonały. Ona jest Jego prezentem dla
nas. Jest potrzebna, żebyśmy przekraczali naszą słabość i małość.

Co nam daje spowiedź? Jakie owoce rodzi w naszym życiu? Odpowiedź
daje nam Katechizm Kościoła Katolickiego, który wymienia szereg skutków sakramentu pokuty i pojednania:
przywrócenie łaski Bożej, zjednoczenie w przyjaźni z Bogiem, pojednanie
z Bogiem, pokój i pogoda sumienia,
duchowa pociecha, „zmartwychwstanie duchowe”, przywrócenie godności
i dóbr życia dzieci Bożych, pojednanie
z Kościołem. Święta Faustyna, która
całym swoim życiem wychwalała Miłosierdzie Boże, wskazuje jeszcze na inne
owoce, dla których warto przystępować do pokuty: „Ze spowiedzi świętej
powinniśmy odnosić dwie korzyści: Po
pierwsze - do spowiedzi przychodzimy
po uleczenie; Po drugie - po wychowanie – dusza nasza potrzebuje ciągłego
wychowania, jak małe dziecko.”
Ktoś kiedyś powiedział, że ludzką rzeczą jest upadać, ale diabelską trwać w
upadku. Każdy grzech sprawia, że jesteśmy jakby w wewnętrznym więzieniu,
skrępowani własnymi upadkami, ale
dzięki Chrystusowi możemy powstać i
zacząć żyć na nowo. Przecież już święty Augustyn napisał, że „Początkiem
dobrych czynów, jest wyznanie złych”.
Dzięki spowiedzi i pokucie, gdzie Pan
Jezus nie potępia nas, ale nam przebacza, możemy inaczej myśleć i działać. Nasze życie staje się taką czystą
kartą, którą możemy zapisać z Bogiem

x. MK

ADORACJA/SŁUGA BOŻY

Z Nim warto „tracić” swój czas

ADORACJA
Wyobraź sobie, że w bezchmurny, słoneczny dzień przebywasz na świeżym powietrzu i chcesz się opalić. Czy musisz jakoś specjalnie zabiegać o to, żeby słońce Cię
ogrzało? Wystarczy, że po prostu wystawisz się na jego promieniowanie.

Podobnie jest z adoracją Najświętszego Sakramentu. W nim obecny jest
Jezus, którego wprawdzie nie widzimy w ludzkiej postaci, ale ukryty pod
postacią chleba. Wystarczy, że tam jesteś, że przebywasz w Jego obecności,
aby On działał. Jezus Cię widzi, potrafi
odczytać Twoje myśli, przenika Twoje
serce. Czym jest adoracja? To okazywanie komuś uwielbienia, zachwytu,
podziwu, oddawanie czci. Trwając w
milczeniu przed Najświętszym Sakramentem, możemy odnaleźć swoją relację z Jezusem, okazać Mu naszą miłość, oddać Mu naszą wdzięczność za
to, że dobrowolnie poszedł na krzyż,
aby nas zbawić.
Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec
miał szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Codziennie
udawał się na adorację. Według świadectw współbraci, kiedy o. Wenanty
wchodził do kaplicy, to jakby zapominał o całym świecie. Klękał na swoim
stałym miejscu, składał ręce na krzyż
pod kapturem i w takiej pozycji, nie
opierając się o ławkę, trwał na modlitwie przed Bogiem, w wielkim we-

wnętrznym skupieniu. O. Wenanty tak
pisał na temat adoracji: „Smutnym
byłoby to znakiem, gdybyśmy się nudzili wobec Pana Jezusa. Z ludźmi łatwo nam rozmawiać godzinę i więcej,
a ze Zbawicielem tak trudno? Nie wiecie, co mówić do Chrystusa Pana? A
czy żadnych potrzeb nie macie? Może
jakaś troska was trapi? Może kłopot
w domu, może bieda, choroba wam
dolega? (…) Nieraz chcecie się użalić
przed kim, aby wam się lżej zrobiło.
Oto Chrystus utajony w ołtarzu najlepszym waszym przyjacielem. Żadnych nie masz potrzeb doczesnych?
Lecz może dusza twoja w opłakanym
znajduje się stanie? Może leżysz w
grzechach nałogowych? (…) Nie masz
żadnych potrzeb sam – módl się za
drugich, za opuszczonych, za świat
cały, a tak nie będzie ci się nudziło w
kościele i Pan Jezus zadowolony będzie z twojej obecności”.
Przychodzimy do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie po
to, żeby po prostu z Nim pobyć, popatrzeć, pomilczeć. To jest czas, w którym możemy powiedzieć Mu o tym,
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Możemy być pewni, że z Nim warto
„tracić” swój czas...
KG

Źródło cytatu: T. Terlikowski: „Mała droga
Wenantego Katarzyńca. Rekolekcje z Polskim Szarbelem”, Wyd. Esprit 2018, s. 128.

czym żyjemy, co nas cieszy albo z czym
mamy trudności. Klęcząc w skupieniu
przed Najświętszym Sakramentem,
nabieramy sił do radzenia sobie w życiu. Możemy wyciszyć się, zebrać myśli, zapomnieć o zgiełku i hałasie świata, Jezus napełnia nas Swoją miłością.
On pragnie nas Sobą obdarować.
Często tracimy w swoim życiu czas na
różne rzeczy, które nie przynoszą nam
żadnych korzyści, nie wnoszą nic dobrego do naszego życia. Pozwalamy
na to, aby ten czas bezmyślnie przeciekał nam przez palce. Jezus ukryty
w Najświętszym Sakramencie czeka
na nas. Czeka na to, abyśmy poświęcili Mu chociaż odrobinę naszego czasu.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie,
a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30).

Ojciec Wenanty działa...
SŁUGA BOŻY

Wyjazd do Kalwarii Pacławskiej traktowałam bardziej jako wycieczkę niż pielgrzymkę. Miałam
jechać sama, ale syn usłyszał „góry”, i zdecydował się. Do nas dołączył jeszcze mąż, oczywiście
nie wiązał wyjazdu z modlitwą.
Droga, zwłaszcza dla męża była ciężka –
modlitwa w autokarze, śpiewy…, był zły.
Sama nie byłam pewna, jak postąpić. Już
na miejscu była Msza święta, nabożeństwo
fatimskie – a oni źli. Mam duże problemy
finansowe. Uklękłam z ufnością przed
grobem Ojca Wenantego, pewna siebie,
że wszelkie trudności znikną. Nagle, przy
grobie zobaczyłam fotografię małego
chłopca. Jak mi było wstyd. Ja modlę się
„tylko” o pieniądze…, a tu…, błagam cię
Ojcze Wenanty, daj zdrowie temu chłopcu. Mam dwóch, zdrowych synów, dziękuję Ci Boże…, proszę pozwól rodzicom tego
chłopca cieszyć się tym dzieckiem…, a ja
nie mam „tylko” pieniędzy.
Jedno z wielu świadectw zostawionych
na grobie Ojca Wenantego Katarzyńca.
Dlaczego akurat to? Szczerze mówiąc,
urzekło mnie ono. Zapominamy często,
jakie, tak naprawdę wartości są istotą

naszego życia. Dlatego, od czasu do czasu potrzebujemy na naszej drodze proroków, którzy nam o tym przypominają.
Tak było w dziejach Izraela, tak było w
czasach Sługi Bożego Ojca Wenantego
Katarzyńca, tak również jest i dzisiaj.

sposób, i przenika nas „aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku” (por.
Hbr 4,12). Nie jest tak, że Bóg od czasu do
czasu posyła nam proroków. Oni ciągle
są pośród nas, nawet jeśli zostali „porwani” do Pana, ciągle jednak żyją w swoich
charyzmatach i odważnej duchowości,
którą odczytujemy i czerpiemy z ich życia. Mijają lata, a czasem wieki, kiedy słowo proroka nagle ożywa i staje się „jak
miecz obosieczny” (por. Hbr 4,12) i „jak
ogień…, i płonie jak pochodnia” (por. Syr
48,1). Zatrzymują nas w naszej pogoni
za „światem” i przemawiają tak mocno,
że kruszeją najtwardsze ludzkie serca.

Źródło: Materiał pochodzi ze wstępu do
Często, a może ciągle skupiamy się na książki „Prorok ze Lwowa”, autorstwa, O.
sobie, w przeciwieństwie do Boga, który Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM.
nieustannie skupia się na nas, bo bardzo
o.Edward Staniukiewicz OFMConv
Mu na nas zależy i nas kocha. Przypomina nam o tym nieraz w bardzo bolesny

Modlitwa do św.
Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a
przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg
pogromić raczył, pokornie o
to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i
inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen.
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MODLITWY/O NAS

Pocieszenie od Ducha Świętego AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
Duch Święty umacnia nas i ożywia to, co w nas chore i martwe.
Dlatego chwalmy na wieki Miłosierdzie i Pana,
który nas od złego chroni i z dala od uciążliwości życiowej prowadzi,
tak, byśmy mogli się wzajemnie wspierać
i od Pana Boga łaski w Duchu Świętym odbierać.
Nie traćmy nadziei i wiary do Pana Boga naszego,
oddając się w modlitwach z prośbami kierowanymi do Niego,
o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi potrzebujących.
Zwracamy się, aby Duchem Świętym Pan Bóg nas ożywiał
i przez życie z wiarą w Niego prowadził.
Miłosierdzie Pana Boga Naszego w Duchu Świętym się ukazuje.
Dlatego dziękując, modlimy się do Niego,
aby nas chronił od złego i prowadził do dobrego.
Ze szczerością dziękujemy, że nas wysłuchuje i w potrzebach naszych ratuje,
bo jak własne dzieci nas traktuje, nie opuszcza i pilnuje.
Duchu Święty, byłeś i jesteś naszym Wybawcą od wszelkich zagrożeń życiowych, dlatego w Tobie wszelka nadzieja.
A miłość do Ciebie od nas kierowana z prośbami o pozostanie z nami
do końca naszego żywota.
Tylko w Tobie nadzieję mamy, bo Cię bardzo kochamy.
Ryszard Wójcicki

ODDANIE SIĘ MARYI
O Panno Maryjo,
Wszystko, co jest moje, jest Twoje i należy
która jesteś moją Matką
do Ciebie.
i kochasz mnie tak bardzo Boską miłością! Oddaję Ci wszystko, by tak całkiem należeć do Chrystusa,
Przyjmij dzisiaj moje pragnienie, bym się który jest Życiem mojego życia..
Tobie poświęciła.
Oddaje Ci całą siebie i moje życie,
Z wielką ufnością i miłością powtarzam:
oddaję Ci moje ciało, moje myśli i uczucia, Jutrzenko, która mnie niesiesz do Jezusa:
mą głęboką zdolność do kochania
„Totus Tuus”.
i poznawania tego, co prawdziwe.

wolą Twojego Syna i zawsze
Matko Boża, ochotnym
sercem oddaję się Tobie w zwyciężasz.
niewolę miłości.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja
Niepokalana Maryjo!
rodzina, parafia i cała OjTobie poświęcam ciało i du- czyzna były rzeczywistym
szę moją, wszystkie modli- Królestwem Twego Syna i
twy i prace, radości i cierpie- Twoim. Amen
nia, wszystko czym jestem
i co posiadam. Ochotnym Autorem słów tej modlitwy
sercem oddaję się Tobie w jest kard. Stefan Wyszyński.
niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną
swobodę posługiwania się
mną dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić
z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty
zaś wszystko możesz, co jest

Drodzy Czytelnicy!

Dotarcie gazety:

Gazeta Ziarno Nadziei wydawana jest dzięki wpłatom osób tworzących ten projekt oraz dobrowolnym wpłatom innych osób o otwartych sercach. Gazeta jest tworzona przez grupę młodych ludzi, którzy pracują charytatywnie i nie są w żaden sposób wynagradzani.

- szpitale, hospicja,
- ośrodki pomocy społecznej,
- domy pogodnej starości,
- domy samotnej matki,
- domy dla bezdomnych,
- ośrodki terapii uzależnień,
- zakłady i schroniska dla nieletnich,
- zakłady karne i areszty śledcze
(cała Polska),
– oraz ulice Warszawy.

Pragniemy pracować charytatywnie i rozwijać nasz projekt. Żyjemy w czasach, w których mamy do czynienia z
coraz większym odchodzeniem od wiary, spychaniem wiary na drugi plan i promowaniem nowoczesnego stylu
życia, w którym nie ma już miejsca dla Boga. Tym bardziej pragniemy nieść Słowo Boże, szczególnie do osób,
które znajdują się w trudnej sytuacji, na tzw. życiowym zakręcie. Chcemy mówić ludziom o Bogu, aby każdy
mógł doświadczyć wielkiego Miłosierdzia Bożego, niezależnie od sytuacji czy miejsca, w jakim się znajduje.

Andrzej, masz świadomość, że złamałeś wszystkie zasady Dekalogu?

4/2019 (4) listopad

W każdą trzecią sobotę miesiąca o
godz 7.00 w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbywa się Msza Święta
w intencji wszystkich darczyńców.
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Bóg znalazł mnie na ulicy
WYWIAD

W NUMERZE:

3

NOWE ŻYCIE

Z Nim przemiana życia jest możliwa

(5) grudzień

1-2/2020

Coraz bardziej pustoszeją...
WYWIAD

W NUMERZE:

3

ŚWIĘTA
Prezenty nie są najważniejsze

WYWIAD

Przedstawiamy poruszającą historię życia człowieka, który
znalazł się na życiowym zakręcie. Gdy wydawało się, że nie
ma już dla niego szans na lepsze jutro, zawołanie do Boga
o pomoc, przyniosło mu ratunek. Zapraszamy na wywiad z
Henrykiem Krzoskiem, autorem książki pt: ,,Bóg znalazł mnie
na ulicy i co z tego wynikło?”.
Historia Pana życia jest bardzo poruszająca. Jak wyglądało Pana dzieciństwo?
Moje dzieciństwo nie było czasem radosnym. Tata był alkoholikiem, mama ciężko pracowała. Mam dwie siostry i mama
pracowała jako listonoszka, a latem dorabiała, sadząc na
działce ziemniaki, zaś zimą brała wszelkie prace dorywcze.
Dzieciństwo zatem przeżyłem w samotności. Do tego byłem
wstydliwym dzieckiem. Z powodu pijaństwa taty, uciekałem od kolegów. Po prostu było mi wstyd za tatę i chciałem
się przed kolegami schować. To oczywiście miało wpływ na
moją psychikę. Z tego powodu odwiedzałem lekarzy, brałem
lekarstwa, zaś w szkole nie potrafiłem się uczyć. W piątej klasie szkoły podstawowej (którą zresztą powtarzałem trzy lata),
usłyszałem z ust nauczyciela, że nic ze mnie nie będzie. To był
mój ostatni dzień w szkole. Po tym wydarzeniu nie wróciłem
już do szkoły. Tak mnie zabolały te słowa. Co było potem? Potem poszedłem do więzienia. Jako młodociany przestępca.
Tam też ukończyłem szkołę podstawową.
Już w młodym wieku zetknął się Pan ze światem przestępczym. W jaki sposób odbierał Pan to środowisko?
Nie mając akceptacji w domu, czując się w nim zresztą odrzuconym, szukałem akceptacji u kolegów. To były lata 60-te.
Tworzyliśmy wówczas grupy młodociane, w których chciałem zaistnieć i pokazać, jaki to jestem mocny i twardy. Jednak taką drogą najprościej było wejść na drogę przestępstwa,
na którą zresztą wszedłem. Miałem wówczas 15-16 lat, a jako
18-latek siedziałem już w więzieniu.

NIEZGODA
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SENS ŻYCIA
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Czy Tobie też jest to obojętne?

ność. Niestety, po niezbyt długim czasie ponownie trafiłem do więzienia, tym razem na pięć lat. Do tego było
to ciężkie więzienie. Tam zdecydowałem kim będę, a
ponieważ byłem zbuntowanym człowiekiem, to zostałem grypsującym więźniem. Z drugiej strony chciałem
się zmienić, tylko nikomu o tym nie mówiłem, aby nikt
nie pomyślał, że jestem słaby. Tymczasem chciałem
być innym człowiekiem, chciałem zakochać się, mieć
Dlaczego za wszelką cenę chciał Pan zaimponować kolegom? rodzinę. Takie wówczas miałem marzenia. Wtedy też
Szukałem jakiejś przynależności, dowartościowania, ciągle podjąłem decyzję, że jak będę miał dzieci, to nie będę
uważałem, że do niczego się nie nadaję. Dodatkowo byłem dla nich taki, jaki był dla mnie mój ojciec.
wątły, koledzy lepiej ode mnie wyglądali fizycznie, chciałem
się dopasować, przynależeć do nich, szukałem akceptacji, Jak wyglądało Pana życie po wyjściu z więzienia?
chciałem im zaimponować, po prostu zaistnieć.
Chciałem zrealizować swoje marzenia, o których tam
nie mogłem mówić, czyli to, o czym wspominałem – po
Próba zaimponowania kolegom skończyła się zatrzyma- prostu zakochać się i założyć rodzinę. Na początku to mi
niem przez milicję. Czy otrzymał Pan wsparcie od kole- się nawet udało. Poznałem kobietę, zakochaliśmy się w
gów w tej sytuacji?
sobie, wzięliśmy ślub. I wszystko było dobrze do czasu
Raczej nie, byłem po tamtej stronie muru. Nie otrzymałem narodzin pierwszego syna. Potem przyszedł na świat
wsparcia, a nawet straciłem to, co miałem do tej pory. Kole- drugi syn. Wtedy zaczęła się moja rodzinna tragedia.
dzy mówili, że Heniek głupi, bo dał się złapać.
Czy był Pan przygotowany na dojrzałe życie i bycie odCzy pobyt w więzieniu spowodował u Pana chęć zmiany życia? powiedzialnym ojcem i mężem?
Siedem lat pobytu w więzieniu było przedzielone pewną Gdy na świat przyszedł nasz pierwszy syn, zaczęło docieprzerwą, podczas której byłem na wolności. W więzieniu rać do mnie to, że nie wiem, jak być ojcem i mężem. Był to
skończyłem szkołę podstawową, potem wyszedłem na wol- koniec lat 70-tych i początek 80-tych. W Polsce panowała
Nie trać nadziei...

cd. na str. 2
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Pomocny w każdej sytuacji

SPOWIEDŹ SWIĘTA 6-7

Co się dzieje podczas spowiedzi
świętej?

Czy przeprowadzka coś zmieniła?
Niestety również tam nie otrzymałem miłości i akceptacji. W wieku 12-13 lat zacząłem kraść, ćpać, popadłem w złe towarzystwo. Teraz wiem, że to też byli pogubieni ludzie, jak ja kiedyś. Z powodu braku miłości
przez cały okres dorastania, do 18 roku życia chciałem
być złym człowiekiem. Byłem agresywny, a złość wyładowywałem na innych. Nie było takiego dnia, abym
nie wylądował na komisariacie. Stał się on moim drugim domem. Pewnego razu, kiedy w wieku 14 lat upiłem się, mając ponad dwa promile alkoholu, spadłem
z dachu. Lekarze dawali mi wówczas tylko dziesięć
procent szans na przeżycie.

4

O tym, co nieuchronne

Życie pełne pułapek

NIEWRAŻLIWOŚĆ

DUCHOWOŚĆ

Ale na tym się nie skończyło...
Tak. Poszedłem złą drogą. Dostałem kuratora, który miał
za zadanie wyprostować moje ścieżki. W wieku 15 lat
trafiłem do poprawczaka, bo kuratorowi nie udało się
zapanować nade mną. Uciekłem stamtąd, ukrywałem
się na melinach. Spałem po piwnicach, na brudnych
materacach. Dużo ćpałem i kradłem, a do domu nie mogłem wrócić, bo policja czekała na mnie pod domem.
Po trzech miesiącach złapali mnie i ponownie trafiłem
do poprawczaka, tylko do izolatki. W nocy wychowawca
bił mnie pałą po nogach, aby mnie czegoś nauczyć, ale
efekt był odwrotny od zamierzonego. Niczego to mnie
nie nauczyło. A nawet, po roku, w krótkich spodenkach
i skarpetkach uciekłem kolejny raz przed świętami Bożego Narodzenia. Gdy kolejny raz mnie złapali, trafiłem
do ośrodka socjoterapii. Tam zacząłem dowiadywać się
czegoś na swój temat. Wcześniej wiedziałem tylko, że
jestem złym człowiekiem. Czułem zło. Po dwóch latach
terapii postanowiłem zmienić swoje życie.

4

Życie bez Światła
Jego życie mogłoby posłużyć za scenariusz filmu. Filmu, pokazującego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z gangstera
stał się bowiem nawróconym pisarzem. Książka jego autorstwa
(„Wysłuchaj mnie, proszę...”) odniosła sukces na rynku wydawniczym. Przez ostatnie lata mieszkał w Szwecji. Przyszedł jednak taki moment, że poczuł, iż jego miejsce jest w Polsce i po
wielu perypetiach wrócił na stałe do Ojczyzny. Przedstawiamy
wywiad z Pawłem Cwynarem.

3-4/2020 (7) marzec/kwiecień

(6) styczeń/luty

Otrzymałem drugie życie...

kątków świata. Podbudowany tymi obrazami mknę na
koronkę o godzinie 15.00, wchodzę, a tam?! W rozmachu trzy osoby… Wchodzę do salki wieczystej adoracji,
a tam pusto… Chcę wstąpić do mijanego kościoła, a tu
zamknięte na trzy spusty. Co się stało? Plaga jakaś?

Niestety ludzie chyba nie do końca rozumieją, jak ważne jest adorowanie Najświętszego Sakramentu i nie są
gotowi poświęcić trochę swojego czasu dla Boga...
Pawle, działanie Boga w Twoim życiu jest bardzo mocne. W Dlatego, kiedy to wszystko sobie przeanalizowałem,
pierwszym numerze ZiarnaNadziei opublikowaliśmy świa- doszedłem do wniosku, że ludzie zaczęli modlić się do
dectwo Twojego nawrócenia (jest ono dostępne na portalu: komputerów. Powstał internetowy kościół. Dlaczego?
ziarnonadziei.pl w dziale „Działanie” – przyp. red.). Ostatnie Odpowiedź jest prosta – z lenistwa. Po co ruszać tyłek
lata spędziłeś w Szwecji. Jakie masz spostrzeżenia odnośnie z wygodnego fotela, skoro można przesłać innym kilka
podejścia ludzi do wiary po pobycie w kraju Trzech Koron ?
linków o modlitwie? Po co klękać, skoro można siedzieć?
Po co marznąć, skoro można przebywać w cieple?
Mieszkając w Szwecji, gdzie do kościoła miałem kilka kilometrów, bez auta, nierzadko brodząc w głębokim śniegu lub do- Wielu chyba nie widzi sensu i wyjątkowości spotkania
świadczając przejmującego mrozu, nie potrafiłem zrozumieć, z Chrystusem podczas adoracji...
jak to jest, że kiedy odwiedzałem Polskę, gdzie do kościoła Owszem, można by dywagować, dlaczego tak się dziezazwyczaj jest kilkadziesiąt lub kilkaset metrów, na adorację je. Ale czy można dywagować z pustymi kościołami? O
przychodzi zaledwie kilka osób lub NIKT?!
tyle, o ile na ścianie wschodniej nie ma jeszcze dramatu, to na zachodzie jest on już od dawna…
Co masz na myśli?
Moja rodzima parafia w 100 tys. mieście, liczy sobie 8 tys. wier- Jaka Twoim zdaniem może być tego przyczyna?
nych i… kościół często jest zamykany w ciągu dnia. Dlaczego? Kościoły w dzień są pozamykane ze względu na liczne
Ponieważ nie ma komu przyjść choćby na godzinę dziennie profanacje. Mówiąc o tym, nie mam zamiaru stawiać
i popilnować, by świątynia nie była profanowana, do czego diagnozy. Uważam, że są od tego osoby bardziej komdochodzi bardzo często, o wiele częściej, niż się o tym mówi. petentne. Opisuję tylko to, co sam widzę, jeżdżąc po
Włączając Internet, na monitorze widzę mnóstwo ludzi para- Polsce ze swoimi świadectwami i czego doświadczam.
dujących z różańcami, otrzymuję mnóstwo wiadomości typu: Wierni, których zazwyczaj widywałem na Mszach świępomódl się o tego lub tamtego w tej lub tamtej intencji. Tłumy tych, to grupa wiekowa: 35+, a nawet więcej. Przecież
adorują Jezusa! Tysiące zdjęć z pielgrzymek do najdalszych za- nie jestem jedynym, który to widzi. Degradacja postę-
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Stać się Synem Marnotrawnym Boga

SPOSÓB NA ŻYCIE
To się opłaca!

6

Wychowywany był w ciężkich warunkach, w domu, w którym
na próżno szukać okazywania sobie miłości. Miało to wpływ na Postanowienie postanowieniem, ale czy udało
jego dalsze losy i życie. Jednak Bóg wyciągnął go z bagna, w się je zrealizować?
którym się znalazł, czego efektem było nawrócenie oraz piesza Na słowach się skończyło. Nie chciałem takiego towapielgrzymka z Warszawy do Medjugorie. Przedstawiamy wy- rzystwa jak kiedyś, takiego życia, jakie prowadziłem.
wiad z Bartłomiejem Krakowiakiem, twórcą bloga: ,,Z buta do Ale tak naprawdę oprócz tego, że chciałem się zmienić, to nic się nie zmieniło w moim życiu. Pozostali ci
Maryi” oraz autora książki o tym samym tytule.
sami znajomi, rodzina była taka sama jak przedtem.
Nie czułem się kochany, nie potrafiłem sam kochać.
Bartku, jak wyglądało Twoje dzieciństwo?
Wychowywany byłem w rodzinie patologicznej, w której do- Teraz rozumiem, dlaczego młodzi ludzie, którzy czują
minował alkohol, a także miała miejsce przemoc i popada- się niekochani, uciekają w narkotyki, alkohol, seks. A
nie w konflikt z prawem. Wychowywałem się więc, nie mając żeby temu zaradzić, wystarczyłoby rodzicom mówić
prawidłowych wzorców męskości. Dodatkowo od najmłod- proste słowa: Kocham Cię. Dlatego też, jeżeli ktoś ma
szych lat byłem psychicznie i fizycznie gnębiony przez ojca. na przykład 15 lat i rzuci kamieniem w szybę, to nie
Wmawiano mi, że nic nie osiągnę, że do niczego się nie na- mówię, że jest to chuligan, tylko brakuje mu miłości.
daję i że jestem zerem. Miało to wpływ na moją postawę jako Mój przykład jest najlepszym dowodem na potwierdziecka. Mając 8 lat, wstydziłem się samego siebie, tego, co dzenie moich słów. Długo nie wytrzymałem i po niemam w domu. Byłem poniżany w szkole, że nie mam mar- całym miesiącu wróciłem na ulicę. Dodatkowo, przez
kowych ubrań, że wyglądałem jak brudas, nie mając się w każdego byłem skreślony – sąsiadów, rodzinę, nauczyco ubrać. Gdy miałem 12 lat, mama odeszła od ojca. Jeszcze cieli. Mówili, że albo ja kogoś zabiję i trafię do więzieprzed tą decyzją w domu dochodziło do patologicznych zda- nia, albo ktoś zabije mnie. Po jakimś czasie poznałem
rzeń, np. rzucania butelkami po wódce. Przeprowadziliśmy dziewczynę. Ja nie potrafiłem kochać, ona zresztą też.
Oboje pochodziliśmy z podobnych rodzin. W wieku 18
się więc do babci.
lat dowiedziałem się, że zaszła w ciążę.
cd. na str. 2
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Moc przebaczenia

nej i zaczęła głośno płakać. Nagle wszystkie drzwi,
choć były pozamykane, pootwierały się. Uważam,
że to tata dał o sobie znać. Wówczas, po śmierci taty
byłem na niego zły i nie przebaczyłem mu w sercu.
Miałem ranę w sercu i pretensje do niego z powodu jego pijaństwa oraz przemocy domowej. W sercu
czułem żal i nieprzebaczenie.

EMPATIA

4

PRZEMIANA

Dostrzec człowieka

RELACJA

4

Z tymi emocjami wszedłeś w związek małżeński?
Dokładnie tak. Ponieważ nie byłem w stanie poradzić sobie z tym, co było we mnie, z tymi skrywanymi
emocjami. Zresztą alkoholu nadużywałem jeszcze
przed ślubem. Ale po ślubie zacząłem pić jeszcze
więcej. Byłem osobą bardzo zamkniętą, skrytą i z nikim nie rozmawiałem na te tematy.

Złoczyńca, który się nawrócił

5

5

DUCHOWOŚĆ

Jak trwoga, to... do Kogo?

Kto jest lepszy, a kto gorszy?
Spotkanie Marka Łagodzińskiego z Papieżem Janem Pawłem II.
Zapraszamy na rozmowę z Markiem Łagodzińskim, Prezesem Honorowym i współzałożycielem Fundacji Sławek,
laureatem nagrody Ashoka, nazywaną „społeczną nagrodą
Nobla” oraz odznaczonym medalem prymasowskim ,,Za zasługi dla Kościoła i Narodu”.

SENS ŻYCIA

5

Szukać Go skutecznie

ŚWIADECTWO

6

Pokora drogą do uzdrowienia

Ziarno Nadziei: Jesteś przykładem tego, że dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych.
Marek Łagodziński: Tak, moje życie stanowi tego najlepszy
dowód.
Marku, borykałeś się kiedyś z nałogiem alkoholowym. Jak to
się zaczęło?
Wychowałem się w Warszawie na Mariensztacie na Powiślu. Po
wojnie bawiliśmy się na powojennych gruzach, a tam znajdowaliśmy niebezpieczne rzeczy. Były to naboje, miny, pistolety. W piłkę graliśmy na odgruzowanym placu, gdy był wolny, obecnie jest
tam Podzamcze. Wino, przez nas nazywane „Patykiem pisane”
albo „Podpis Gomułki” zaczęło się, jak byłem młodzieńcem.
Jak wyglądało Twoje dzieciństwo?
Mieszkałem zaraz obok górki, na której ludzie latem spacerowali,
a zimą zjeżdżali na sankach. Zbieraliśmy placowe itp. Wówczas
była duża rywalizacja pomiędzy Powiślem a Pragą. Braliśmy
udział w różnego rodzaju potyczkach. Jak dorosłem, skończyłem
technikum i zacząłem pracę. W wolnych chwilach bardzo dużo
jeździłem na rowerze i pływałem. Wtedy alkohol przeszkadzał
mi, to nie piłem. Nie umiałem pić trochę, to w ogóle nie piłem.
Z czego to wynikało?
Ja mam charakter zero-jedynkowy. Przez długi czas nie piłem,
nawet jak poznałem małżonkę, to byłem abstynentem. Dodam,

że nawet na własnym ślubie nie napiłem się. Później urodziło się pierwsze dziecko, które niestety zmarło. Wówczas najpierw zapaliłem papierosa, a potem napiłem się
jeden koniaczek.
Rozumiem, że to mógł być punkt zwrotny?
Na pewno ciężkie przeżycie. Później zacząłem wyjeżdżać
za granicę do Szwecji. Tam pracowałem. Zaczęło mi się
lepiej powodzić. W Polsce wraz ze Szwedami założyłem
przedsiębiorstwo zagraniczne. Dodatkowo urodziły mi się
dzieci. Nie byłem do tego przyzwyczajony, zatem piłem,
bo to mnie przytłoczyło, przerastało. Gdy Szwedzi przyjeżdżali do Polski, to kazali mi kupować kartonami whisky,
przy której pracowaliśmy. Nie muszę dodawać, że sporo
wówczas piliśmy, bawiliśmy się na dancingach itp.
Jak na to reagowała Twoja żona?
Mojej żonie i dzieciom to przeszkadzało, a ja dziwiłem się,
czemu oni stawiają się i mają do mnie pretensje. Przecież
mieli w domu wszystko, a ja piłem lepsze trunki, paliłem lepsze papierosy. Wszystko pochodziło z Baltony lub z PEWEX-u.
Dodatkowo zapewniałem rodzinie byt lepszy od bytu przeciętnej rodziny. Mieliśmy najlepsze rzeczy, córka miała lalkę
Barbie. Później, jak dzieci chodziły do szkoły, córka przychodziła do domu z koleżankami. Gdy widziała mnie wówczas
siedzącego w fotelu z whisky i cygarem, to zamykała drzwi od
mojego pokoju. Także żona z tego powodu marudziła.
Co wówczas pomyślałeś?
Że ma coś z głową. Przecież ja nie upijałem się, tylko

cd. na str. 2

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Można się o
tym przekonać, czytając wywiad z Robertem Pikułą,
prywatnie mężem Zuzanny i ojcem dwóch córek.

MATKA BOŻA

5-6

Pośredniczko nasza...

WIECZNOŚĆ
Być gotowym

6

Robercie, sięgnijmy do czasów Twojej młodości. Jak ona
wyglądała?
Była bardzo trudna. Niestety, z domu wyniosłem ciągłe
kłótnie. Ojciec nadużywał alkoholu, do tego była ostra przemoc. Działo się tak odkąd pamiętam, do uzyskania przeze
mnie pełnoletniości.
Czy relacja z ojcem z czasem uległa poprawie?
Miałem 21 lat, jak zmarł mój ojciec. Można powiedzieć, że
cały czas czułem obecność Boga. Nie wiedziałem, jak to
opisać, ale czułem jakby płaszcz ochronny nad sobą. Czułem go nawet znacznie wcześniej. Pamiętam, jak miałem 7
lat, to kolega dźgnął mnie w głowę kijkiem od nart i byłem
dosłownie centymetr od śmierci. To zresztą są słowa lekarza, który tak stwierdził. Ale to nie jedyna taka sytuacja
w moim życiu. Mając 16-18 lat, przebywałem na wsi na
Roztoczu i pracowałem przy ściąganiu drzewa z lasu. Ściągając klocek drzewa z dołu, stałem za traktorem. Doszło
do wypadku, mało brakowało, aby dosłownie przejechał
po moich plecach. Po śmierci taty byłem z mamą na wsi.
Mama próbowała załatwić rentę rodzinną. Okazało się, że
zrobiła to tydzień za późno. Ale nie to jest tutaj najważniejsze... Miałem wówczas owczarka niemieckiego, który
był ostry i nie pozwalał nikomu wejść do domu. Mama
była załamana, że nie udało się jej załatwić renty rodzin-

Próbowałeś uzyskać pomoc?
Oczywiście, po ludzku próbowałem po prostu
wszystkiego. Chodziłem na terapię AA, ale ciężko
było przestać pić. Wówczas tego nie wiedziałem,
ale mój nałóg wynikał m.in. z nieprzebaczenia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest
przebaczenie w sercu oraz że nieprzebaczenie może
przyczynić się do powstania tylu ran i chorób. Pracowałem wówczas w Ministerstwie Kultury przy finansach. Nie dawałem sobie jednak rady w pracy.
Doszedł stres w pracy, pojawiła się depresja oraz
oczywiście pogłębił się mój alkoholizm. Ten stan
utrzymywał się u mnie bardzo długo. Na samą depresję chorowałem 10 lat. To było znacznie dużo jak
na mnie. Był rok 2008, gdy otrzymałem wymówienie
z pracy. Spowodowało ono dodatkowo jeszcze bardziej pogłębienie się depresji. Nie dawałem sobie
rady. Do tego pogorszył mi się stan zdrowia.
Wówczas nawet nie byłeś w stanie przewidzieć,
jaki jest Boży plan na Twoje życie.
Człowiek tego nigdy nie wie. Często ma swoje plany,
które wydają się mu najdoskonalsze. Bożego planu
może nawet nie rozumieć, ale po czasie okazuje się,
że Bóg wie, co robi. W moim przypadku wyglądało to
tak, że zaczęło mi szwankować zdrowie. Nie minęło
trochę czasu, a nie mogłem chodzić do toalety. Już,
co prawda, nie piłem, ale osłabienie pozostało i depresja również. Byłem tak osłabiony, że żona któregoś razu wezwała karetkę. Wówczas jednak na swoją
odpowiedzialność odmówiłem pomocy. Jednak organizm odezwał się. Pewnego razu, idąc do toalety,upadłem i straciłem przytomność. Doznałem przezkrętarzowego złamania kości udowej. Przez tydzień
leżałem w domu i żona postawiła ultimatum: albo
idę do szpitala, albo leczę się sam. Wtedy wezwaliśmy karetkę i poddałem się leczeniu.

WYTRWAŁOŚĆ
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Walka z pokusami

DUSZA

5

Gdy sumienie nas gryzie...

CZYŚCIEC

5

Tylko my możemy iść im z pomocą!

CHOROBA

6

Przekleństwo czy błogosławieństwo?

Wtedy oddałeś swoje życiu Bogu?
Najpierw, jak nie dawałem rady, upadłem na kolana
przed Bogiem i ugiąłem kark. Powiedziałem: ,,Panie
cd. na str. 2

Jeśli chcesz nam pomóc, wesprzyj finansowo nasz projekt. Liczy się każda, nawet symboliczna wpłata! Po każdym wydaniu gazety publikujemy
sprawozdanie finansowe, zawierające informację o kosztach wydruku gazety, jak i komplet dokumentów finansowych (m.in. wyciąg konta bankowego) oraz
sumę wpłat dokonanych przez darczyńców. Wszystkie numery gazety są dostępne także w formie elektronicznej, do pobrania na portalu ziarnonadziei.pl.

Dowolną ofiarę płynącą z serca można także wpłacić na następujące konto:

Bank Millenium Paweł Pusz ul. Jana Husa 2, 03-153 Warszawa: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001 (w tytule: Darowizna na Ziarno Nadziei)

