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Zło dobrem przywal! (Leszek Podolecki)

RELACJA

WYWIAD
Podobnie jak podłoże emocjonalne. Byłem łatwym "kąskiem". Otwierałem się na alkohol. Dawało to mi poczucie,
że jestem kimś. Dodatkowo powodowało, że w pewnych sytuacjach umiałem się zachować, bo sobie wypiłem.
Twój ojciec bardzo sumiennie dbał o utrzymanie rodziny, ale nie umiał nawiązać z Tobą prawdziwej relacji.
Tata wstawał o godzinie 6.00, kładł się spać o 23.00. Pracował w warsztacie, potem cały czas przy biurku. Wymagał
od nas ciszy. Był osobą dyscyplinującą, stosującą kary cielesne. Była taka zasada w domu, że jak ojciec złapał pasa
to robiłem dwie rundy wokół stołu w kuchni, wtedy babcia
otwierała drzwi w kuchni i wylatywałem na klatkę schodową. I już wtedy za mną nie leciał i nie bił. Pamiętam, jak nie
zdążyłem uciec, stałem w rogu kuchni, ręce miałem rozłożone, krzyczałem, mama przede mną także krzyczała a ojciec stał przed mamą z pasem i na mnie krzyczał.
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Jak wychowywać odpowiedzialnie dziecko?

PORADY
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Do kogo się udać?

Jak odnajdywałeś się w tym wszystkim?
Pomimo tej traumy miałem do niego wielki szacunek.
Pamiętam, że jak wyjeżdżałem do internatu to całowałem go w rękę.

Leszka Podoleckiego wielu osobom przedstawiać nie trzeba.
Przedstawiamy historię jego życia oraz to, czym się obecnie
zajmuje.
Leszku, zanim opowiesz nam o swoim życiu, skupmy się na
Twoim dzieciństwie. Jaki był Twój dom?
Dom był religijny, tzn. babcia była bardzo religijną i praktykującą
osobą, podobnie jak mama. Natomiast ojciec nie praktykował i
nie modlił się. Za to dbał o dom. Nigdy nie kłócił się z mamą, nie
pił alkoholu. Ale nigdy też nie okazywał mi miłości.
Dziecko inaczej podchodzi do życia aniżeli osoba dorosła. Dla
niego nie liczą się kwestie materialne, ale miłość.
Dokładnie. Dziecka sprawy materialne w ogóle nie interesują. Ono
szuka miłości. Czasami dzieci żyją w biedzie a mają okazywaną
miłość. Ojciec natomiast łatwo okazywał swoje niezadowolenie.
To się z kolei bardzo często musiało skończyć się na biciu.
Masz jakieś rodzeństwo?
Tak i do tego wspaniałe. Dwóch braci i siostrę.
Wszyscy byli wychowywani twardą ręką?
Raczej tak. Ale z racji tego, że byłem najbardziej żywym dzieckiem to najbardziej denerwowałem ojca, który był przepracowany. Ojciec był pracoholikiem.
Czy to Twoja żywotność, chęć poszukiwania przygody spowodowała, że znalazłeś najbardziej wiernego towarzysza w
postaci alkoholu?
Pewnie tak. Dzisiaj, jak oceniam to z perspektywy czasu to widzę,
że moje zranienie z dzieciństwa w postaci nie okazywania miłości
przez ojca na pewno miało wpływ na moje późniejsze uzależnienie.

Musiałeś dać upust temu wszystkiemu. Gdzie znajdywałeś pocieszenie?
Wśród rówieśników. Tkwiłem w środowisku podwórkowym. Za kolegów z podwórka oddałbym życie. Dlatego
też robiłem to, co mi proponowali. Pierwszy kubek słynnego ,,Jabola J-23” piłem mając może zaledwie 16 lat.
Były momenty, że mama przeze mnie płakała.
U progu dorosłości doświadczasz głębokiej straty.
Umiera Twoja mama...
Mama była osobą, która okazywała uczucie i ciepło. Gdy
zmarła miałem 20 lat. Nie mogłem zaakceptować jej śmierci. Przeżyłem duże załamanie. Przez cały czas pogrzebu nie
piłem. Ale później przyszła rozpacz i starałem się o tym zapomnieć. Chodziłem na piwo czy sam je sobie kupowałem. Zostałem sam z ojcem do którego czułem ogromny szacunek,
ale go nie kochałem. Praktycznie czułem się, jakbym został z
obcym człowiekiem, z którym nie mam żadnej relacji.
Nigdy nie jesteśmy gotowi na śmierć naszych rodziców,
a co dopiero, gdy śmierć najbliższej osoby dotyka nas
w tak młodym wieku.
Ale to nie była jedyna śmierć w rodzinie. Wcześniej, w
czerwcu odeszła babcia (mama zmarła w październiku –
przyp. red.). Byliśmy rodziną pokoleniową. To były dwie
najdroższe dla mnie osoby. Młodemu człowiekowi ciężko
jest to zaakceptować.
Nie miałeś nikogo wśród kolegów, kto mógłby Tobie
pomóc?
Koledzy sami byli mocno uzależnieni. Stąd miałem łatwość sięgania do alkoholu. Mając 16-17 lat byli uzależnieni i nie raz mieli kaca.
Czy ojciec próbował zastąpić mamę?
Nie próbował, ponieważ wyszedł z wioski zabitej dechami,
gdzie była dyscyplina. Pochodził jednak z bardzo porządnej
rodziny. Nie pijącej, ale w której niestety nie okazywało się
cd. na str. 2
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Nie martw się!

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Moc oczyszczenia

SŁUGA BOŻY

Maryja Zwycięska
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miłości. Stąd też powielał schematy ze
swojego dzieciństwa na swoje dzieci.
Dopiero później zrozumiałem, że ojciec
bardzo mnie kochał, ale sam nie miał
okazywanej miłości jako dziecko i nie
potrafił jej odpowiednio okazać swoim
dzieciom. Dlatego miał problem z okazywaniem miłości.
Kochał Cię, ale cierpiał widząc, że
wchodzisz w uzależnienie. Co wówczas robił?
Reagował odwrotnie jak powinien, czyli bił i karał. Zdarzały się kłótnie. Nasza
relacja ulegała pogorszeniu. O jakiejkolwiek rozmowie czy przytuleniu nie
było szans. Mój ojciec nigdy mnie nie pochwalił. Nie usłyszałem od niego także
dobrego słowa.
Kiedy zdałeś sobie sprawę, że masz alkoholową ciągotę i nie jesteś w stanie
powiedzieć sobie ,,Nie”?
To było już w małżeństwie, kiedy moim
największym pragnieniem była kochana
rodzina, dzieci, którym będę mógł okazywać miłość. Zobaczyłem, że coś zaczyna się psuć i psuje się przeze mnie, czyli
przez alkohol.
Jakie są trzy największe rzeczy, które
skradł Tobie alkohol?
Rodzinę oraz to, że nie okazywałem im
wtedy szacunku i miłości. Zarówno żonie,
jak i dzieciom. Doszło do takiej sytuacji,
kiedy żona powiedziała ,,dość”. Tak dalej
być nie może. I miała rację. Każdy ma inne
dno. Ale to ultimatum, które mi żona postawiła było to dla mnie dno dna. Zawsze
alkoholik rani najbardziej tych, którzy go
kochają i których on sam kocha.
Po ślubie opuściłeś rodzinny dom i
przeniosłeś się do innego miasta.
Zamieszkaliśmy w Świnoujściu. Liczyłem, że żona i dziecko zrekompensują mi
brak miłości ojca. Ale przez pierwszych
10 lat małżeństwa ważniejsze były częste imprezy z kolegami z pracy. Zaczęły
się wielkie problemy. Człowiek był sam,
nie miał rodziców, był tylko z żoną i mógł
robić to co chce. Tak wówczas myślałem. To robienie, co się chce nie wyszło
mi na dobre. Byłem duszą towarzystwa,
miałem najlepszą pracę w Świnoujściu. Pracowałem na przystani promów
szwedzkich, jako ajent PKP pływałem na
promach kolejowych do Szwecji. To była
elita. Myśmy do miasta wychodzili jak
do Bangladeszu. Człowiek płacił dolarami, koroną szwedzką. Pieniędzy miałem

WYWIAD
wtedy naprawdę dużo. Tylko, że żyłem ogromne pragnienie spowiedzi po labez wartości. Żyłem jakby Boga i śmier- tach. Żeby pójść i wyspowiadać się.
ci nie było. Słowem skóra, fura i komóra,
tylko komórek wtedy jeszcze nie było.
Bałeś się spowiedzi, jak zareaguje kapłan?
Były pieniądze to i był alkohol?
Pragnienie spowiedzi to jedno, ale myMoje życie obracało się wokół niego. Taką ślałem sobie: No tak, jak pójdę do Spomiałem codzienność. Wiedziałem, że mu- wiedzi Świętej, to ksiądz nie da mi rozszę pić. Czasami pójść na melinę w nocy, grzeszenia. Z drugiej strony są przecież
gdzie było strach wejść, aby kupić i napić słowa mówiące, że im większy grzesznik,
się, bo nie miałem gdzie. Jak trzeźwiałem, tym większa łaska. Pan Jezus jednak nie
to wiedziałem, że coś ze mną jest nie tak. powiedział: Leszek im bardziej będziesz
grzeszył, tym bardziej będziesz święty,
Jak na to reagowała Twoja żona?
tylko Czym bardziej będziesz stawał się
Żona długo starała się wpłynąć na mnie grzesznikiem to tym bardziej będziesz
żebym przestał pić. Jednak wszystkie roz- święty. Bo Jezus będzie i jest dla mnie, a
mowy były bezskuteczne. Próbowałem dzięki Chrztowi Świętemu Świątynia Dunie pić, przyrzekałem i przysięgałem żo- cha Świętego jest we mnie. Pamiętam,
nie oraz sobie, ale okazywało się, że moje jak będąc małym dzieckiem przebywasłowa nic nie są warte. Nadal piłem, ale jąc u wujka na wsi usłyszałem, jak wujek
przyrzekałem w szczerości, bo naprawdę zagadał do kobiet: Kobiety, a wiecie dlachciałem przestać pić. W którymś momen- czego na Jasnej Górze są tak grube mury?
cie żona powiedziała: Albo, albo… Ja tego Bo tam spowiadają się najwięksi grzesznie chciałem, kochałem ją, była i jest dla nicy świata. Przypomniałem to sobie już
mnie najukochańszą żoną na świecie. Tak jako dorosły człowiek.
samo dzieci - one są dla mnie największą
wartością, największymi skarbami. Choć Nie muszę Ciebie pytać się, co zrobiłeś...
byłem na dnie, to ktoś wreszcie postawił Kierunek: Jasna Góra. Wsiadłem w pomi sprawę jasno: Albo nie będziesz pił albo ciąg i pojechałem, żeby wyspowiadać
po małżeństwie.
się. To, co działo się na Jasnej Górze to
już jest na książkę, bo to były oczywiście
Jak na to zareagowałeś?
cuda. Natomiast moja droga uwolnienia,
Niespodziewanie postanowiłem pójść ocalenia jest trochę inna. Przyjechałem
do kościoła. Tam nastąpił pierwszy etap na Jasną Górę do spowiedzi. Ale przyjemojego prawdziwego nawrócenia. Przy- chałem też, aby ślubować Matce Bożej,
jechała akurat wówczas z Krakowa gru- że nie wypiję alkoholu przez 2 lata.
pa świeckich osób z obrazem Jezu, ufam
Tobie, który stał oparty przy ołtarzu. Miał Udało się?
takie boczne drzwiczki i cytat z dziennicz- Pojawiały się myśli. Ale jak to w urodziny,
ka św. siostry Faustyny. Nie pamiętam co w sylwestra, na Boże Narodzenie, czy w
on mówił. Miałem utkwiony w nim cały Nowy Rok? Dziękowałem nawet Bogu, że
swój wzrok. Za bardzo się wówczas nie nie zdążyłem jeszcze tego Jemu powiemodliłem, bo znałem pewnie tylko Ojcze dzieć. Ale gdy tak chodziłem po Jasnej
nasz. Zacząłem jednak czytać, że ,,im Górze, przyszła mi druga myśl. Po co tam
większy grzesznik, tym bardziej jest przyjechałeś? W końcu powiedziałem:
przez Boga umiłowany”. Cytaty spowo- Matko Boża proszę Cię. To, że dotrzymadowały, że nie wiedziałem co się dzieje. łem tego słowa, to wyłącznie dlatego, że
Wyszedłem na miękkich nogach.
wtedy modliłem się. Po prostu to mnie
uratowało, bo jestem przeciwnikiem,
Jak się wówczas czułeś?
żeby alkoholik ślubował coś nad czym
Miałem nie tylko miękkie nogi, ale i to- nie ma kontroli.
talny mętlik w głowie. Wiedziałem, że
coś się ze mną dzieje, ale nie wiedzia- Łaska działała. Co jednak było, gdy
łem nawet co. Przychodzi mi słowo: miałeś chęć napić się? Na pewno zdaoszołomienie. Przyszedłem do domu, rzały się ,,momenty” próby?
w tym dniu była niedziela i tego dnia Tak, ale łaska Boża działała. W zasadzie
zdarzył się drugi cud, ponieważ żona w tych latach zacząłem poznawać pewz córką poszły do kościoła. Wracając z ne elementy swojego zachowania. Po
kościoła córka krzyknęła na cały głos: pół roku żona mówi do mnie: Jedziemy
Tatuś, tatuś. Wyleciałem, bo myślałem na wesele do rodziny. Odpowiedziałem
że coś się stało, a ona dodała: Tatuś, jej: Zaraz. Po co mam jechać? Przecież ja
mamusia była u spowiedzi. Poczułem nie piję. Zacząłem dostrzegać, że moje

życie obracało się wokół butelki. Butelka
nadawała życiu sens. To można było od
razu dostrzec. Jednak dalej nie przyznawałem się do uzależnienia.
Natchniony doświadczeniem Miłosierdzia Bożego pojechałeś na Jasną Górę i
ślubowałeś, że nie będziesz pił, palił papierosów i że będziesz odmawiał cały Różaniec Święty do końca życia... Ale to nie
wszystko, co się wówczas wydarzyło.
Ośmieliłem się oddać Maryi w świętą niewolę miłości. Wtedy poczułem duchowe
wezwanie, aby poświęcić życie ludziom
zagubionym i opuszczonym. Tajemnica
tego wszystkiego tkwi w ogromnej Miłości Boga do człowieka.
Taka postawa chwyta za serce. Słyszałem, że nigdy nie oceniasz człowieka.
Należy wyraźnie oddzielić czyn od człowieka. Czyny wymagają potępia, ale
nigdy nie człowiek. Który zawsze póki
żyje ma szansę odmienić swoje życie.
Zakładasz pierwszy dom dla bezdomnych w Świnoujściu. Potem kolejne w
Gryficach, w Wolinie. Założona przez
Ciebie Fundacja Instytut św. Brata
Alberta udziela pomocy potrzebującym, bezdomnym, wszystkim tym,
którym nie powiodło się w życiu. Nie
obyło się jednak bez kłopotów?
W pewnym momencie byłem bezradny.
Nie miałem żadnych doświadczeń. W
Polsce nie było skąd czerpać wzorców.
Ludzie mi zapijali. W schronisku dochodziło niekiedy do strasznych scen. Bardzo ciężko było utrzymać dyscyplinę.
W pewnym momencie zauważyłem, że
historia osób przebywających w schronisku przeważnie jest taka sama. Że oni
prawie wszyscy siedzieli w więzieniach.
Pomyślałem, że może łatwiej byłoby iść
do więzienia.
Powołałeś Bractwo Więzienne Arka. Tak
zaczyna się nowy etap Twojej służby.
Nauczyłem się przekazywać więźniom,
jak mają żyć. Nawiązałem relacje i zdobyłem szacunek. Więźniowie z długoletnimi wyrokami, a nawet dożywociem
zwracają się do mnie ,,tato”. Wspieram
ich rodziny, a także dzielę się swoim doświadczeniem ze studentami resocjalizacji i psychologii. Jeżeli zło zwalcza się
miłością, to zło traci na sile. Najważniejsza w życiu jest miłość. Przynosi to
efekty. Nawet osoby z dożywociem zmieniają się. Pan Jezus wyraźnie mówi, że
potępiać należy grzech, nie zaś grzesznika. Na spotkanie Arki przychodziły
cd. na str. 3
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ścią. Kiedy w sposób okrutny zdarto ze mnie
nawet osoby z bardzo znanych w Polsce cześć i człowieczeństwo. Kiedy nikt się o
mnie nie troszczył. Kiedy postanowiłam iść
zorganizowanych grup przestępczych.
swoją drogą, niekoniecznie prostą. Ale inJesteś niczym współczesny Noe, który nej nie było lub jej nie widziałam. Prosiłam
zbudował Arkę, w której stale stawiają Ciebie o pomoc. Jeszcze wtedy prosiłam.
się coraz to kolejne zabłąkane dusze. Gdzie byłeś Boże? Czy nie widziałeś mojej
Dam taki przykład. Ludzie patrzą na mło- krzywdy? Mojego bólu? Mojej bezradności?
dego człowieka, który np. rozwala przy- Milczałeś, a ja milczę teraz. Moje serce też
stanek autobusowy i myślą, że trzeba milczy i moja dusza. Czy to takie dziwne, że
go zamknąć, że to jest świr itd. A należy zamknęłam się w swojej skorupce, skorupce
zastanowić się, dlaczego ten człowiek niewiary? Ani ojciec, jaki ojciec? Ani matka,
tak postępuje? Bo nie miał miłości w jaka matka? Ani ludzie, jacy ludzie? Nikt mi
domu. Resocjalizacja nie polega na tym, nie pomógł! Więc co może Bóg? Jaki Bóg?!
żebyś komuś mówił, co ma robić, tylko To jest postawa skazanego, który przychodzi do mnie na Arkę.
żeby spojrzeć na niego z miłością.
Słuchając Twojej historii nasuwa się
wniosek, że Bóg Ciebie przygotowywał
na to czym zajmujesz się obecnie.
Myślę tak samo. Z perspektywy czasu mogę
zobaczyć, dlaczego miały miejsce pewne zdarzenia w moim życiu. Ślubowałem
świętą niewolę miłości Maryi, ślubowałem
że nie będę pił alkoholu i palił do końca życia, że będę odmawiał Różaniec Święty do
końca moich dni. Najbardziej przygotował
i przygotowuje mnie różaniec. Swoje życie
służbowe i fundacji oparłem na dwóch filarach. Jednym z nich jest Nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego, a drugi Nabożeństwo Różańca Świętego. Dzisiaj nie wiem
ile odmawiam różańców. Każdą wolną
chwilę. Zwykle, jak jadę samochodem, to
staram się cały czas go odmawiać. Tego też
uczę moich podopiecznych w zakładach
karnych. Pan Bóg obdarzył mnie Łaską
miłowania grzeszników i potępienia grzechów. Należy potępić czyn, nigdy człowieka. Zresztą nigdy jakoś tak bardzo nie interesowało mnie, za co kto siedzi. Bardziej
interesowały przyczyny. Podobnie, jak w
przypadku bezdomnych, którymi zajmuję
się 32 lata. Móc odpowiedzieć na pytanie:
Dlaczego tak się stało? Dlaczego trafił do
zakładu karnego? Bardzo często na spotkania Arki przychodzili skazani i gdy pytałem
się czy ktoś ich kocha, to rzadko odpowiadali, że tak. Najczęściej była to babcia, jakaś starsza sąsiadka, która odgrywała rolę
babci. Albo on kogoś kochał. Gdy pytałem
się czy był kochany, odpowiedź niestety
była negatywna. A każdy chce być kochany. Taka osoba przez brak miłości gotowa
jest zrobić wiele rzeczy. Ale zapytana, czy
chciałaby kochać i być kochana odpowiada, że oczywiście tak. W każdym człowieku
jest pragnienie miłości. Opowiem Państwu
historię pewnej kobiety, która napisała list
do Boga. Opisała ona, jak wygląda sytuacja
osoby skazanej. My za bardzo patrzymy na
skutki, a nie patrzymy na przyczyny. Wówczas denerwujemy się skutkami i chętnie
takie osoby potępiamy.
Co napisała w liście?
Jest to list do Boga napisany przez osadzoną. Czy ja wierzę w Boga? Po co? Wierzę czy nie, to nic nie zmieni. Moje życie już
takie jest. Nie ma sensu się łudzić, że Ty coś
zmienisz, bo nie zmienisz. Po co mówić do
Ciebie? Ty i tak nie słyszysz. Zawsze tak było.
Nie słuchasz. Kiedyś Cię błagałam, wzywałam. Wtedy, kiedy bolało, kiedy się bałam.
Kiedy umierałam ze strachu, kiedy cierpiałam, kiedy czułam się odrzucona samotno-

Przykre...
To napisała kobieta, która prostytuowała się mając zaledwie 14 lat. Kobieta,
która była i jest alkoholiczką, bo jeszcze
żyje. I która zabiła na końcu człowieka.
Ale przemieniła swoje serce. Dzisiaj jest
to cudowna matka, babcia i kobieta. Napisała też Odpowiedź od Pana Boga.
List od Pana Boga: Nie wierzysz we Mnie.
Nie potrafisz o Mnie mówić. Dziecko, zawsze przy Tobie byłem. Zawsze Cię słuchałem, zawsze Cię słyszałem. Kiedy błagałaś
o pomoc, krzyczałem z Tobą. Kiedy czułaś
ból, cierpiałem w Tobie. Kiedy się bałaś, w
Tobie umierałem ze strachu. Kiedy czułaś
odrzucenie, skrywałem się w najbardziej
samotnym kawałku Twojego serca, by w
cichości Twojego istnienia współcierpieć
z Tobą. Kiedy zdarto z Ciebie cześć i honor,
umierałem w Tobie w nieludzkich męczarniach. Kiedy nikt się o Ciebie nie troszczył,
pukałem do Twego serca z troską, nie
słyszałaś. Dziecko, nigdy nie byłaś sama.
Znam każdą cząstkę Twojego organizmu.
Wszystkie zmysły, wszystkie doznania.
Znam każdą Twoją łzę. Znam Twój ból.
Nikomu nic nie mówisz, a ja wiem. Mieszkam w Twoim sercu, choć trwale się mnie
wypierasz. Ale ja Cię kocham. Bo jesteś
moim dzieckiem ukochanym. Taką Cię
kocham. Usłysz mnie. Ja wciąż pukam
do Twego serca i czekam. I zawsze będę
czekał. Czekam na Twoje zaproszenie.
Otwórz mi. Z mojej strony niestety nie
ma klucza, ani klamki. Jest tylko kołatka,
więc wytrwale kołaczę. Tylko Ty ze swojej strony możesz mi otworzyć i wpuścić
mnie do Twojego serca. Ja czekam. I będę
czekał. Mam czas dla Ciebie. Bo jesteś dla
mnie najważniejsza. Usłysz mnie. Poczuj
moje KOCHAM. To moje wołanie do Ciebie. Usłysz dziecko i wpuść wraz ze Mną
Wiarę, Nadzieję i Miłość. To napisała ta
sama kobieta. Jakże to mądry list. Miała
tą łaskę, że poznała filozofię cierpienia
Jezusa w nas. Kiedy robiliśmy zajęcia w
poprawczakach i zakładach karnych to
wręczaliśmy ten list osadzonym. Każda
przebywająca tam dziewczyna dostała
zalakowany list adresowany bezpośrednio do niej. Każda ten list pocałowała.
Ale na pytanie o to, czy była kochana
przez ojca machała tylko rękoma. Albo
powiem o innym przypadku. Na jakiego
człowieka może wyrosnąć dziecko, które jako jedyne z czworga rodzeństwa po
śmierci matki zostaje oddane do domu
dziecka, ponieważ było najbardziej niegrzeczne? Gdzie takie dziecko ma na-

uczyć się miłości, skoro w domu dziecka
nie można przytulać, całować i mówić,
że Cię kocham? Nie doświadczy jej. I w
tym stanie wejdzie w dorosłość. Dodatkowo w domach dziecka jest stosowana przemoc i funkcjonuje subkultura, a
wychowawcy chcąc zachować porządek
i dyscyplinę też biją. Oczywiście dzieci
też biją się między sobą. Takie dziecko
wzrasta potem w agresji i nienawiści
do porządnego świata. Ponieważ porządny świat go nienawidzi. Później trafia do poprawczaka, finalnie zaś do kryminału. Dla takiego dziecka dom dziecka
to tak jakby kara dożywotniego więzienia. Bo trafiając do niego nie ma mowy,
aby nauczyło się miłości i ją poznało. Jak
można mieć pretensję do takich osób?
Całe szczęście, że obecnie przepisy tego
zabraniają. Kiedyś miałem spotkanie na
parafii przed bierzmowaniem z dziećmi
wywodzącymi się z tzw. dobrych rodzin.
Okazało się, że na hasło "tata" pięciu
z nich dostało sine usta. Gdy pytam się
osób, kogo najbardziej kochasz to kolejność jest następująca: Babcię, dziadka,
mamę. A gdy pada pytanie odnośnie nienawiści, to w 99,9% pada na pierwszym
miejscu słowo: ojciec. Ojcowska miłość
jest nie do zastąpienia! Dlatego dzieci
odchodzą potem od wiary, bo Bóg Ojciec
jest kojarzony z czymś negatywnym.
Ciekawe spostrzeżenie.
Ja nawet czasami mówię, że człowiek to
jest takie urządzenie, które dostaje paliwo, które się nazywa miłość. To urządzenie ma ją także produkować. Jeżeli
jej nie produkuje, tylko agresję i nienawiść, to znaczy że paliwo jest złe. Zatem
nie dziwmy się. Jeżeli dzieci są wychowywane w agresji, nienawiści, którym
jest nieokazywana miłość to mogą być
potem problemy. Najważniejsze jest
okazywanie miłości. To, że kocham to
jest mało. Należy okazywać dziecku
miłość. My mężczyźni tak rzadko potrafimy to czynić. Bardzo łatwo jest
nam natomiast karcić, dawać klapsy,
pokazywać swoje niezadowolenie. Ale
chociaż raz w życiu powiedzmy: Synku
(córko), bardzo Cię kocham.

Arka budowana na przebaczeniu sobie,
stanięciu przed Bogiem w prawdzie i wykrzyczeniu Bogu żali i pretensji /pierwszy
list do Boga/ i przebaczeniu tym, którzy
mnie skrzywdzili. Następnie uczę ich okazywania miłości. Trzeba przebaczyć swojemu katowi. Poprzez modlitwę. Ofiara,
która nie przebaczy, staje się katem dla
samego siebie. Nie daj Boże, gdy zostaje
potem pedagogiem, księdzem, sędzią,
prokuratorem, czy funkcjonariuszem
służb więziennych. Gdy tylko będzie miała
wpływ na innych ludzi, całe życie będzie
ich krzywdziła. Najpierw samego siebie,
potem najbliższych. Będzie ciężko z nią
wytrzymać w domu. Pedagogika dzisiaj
wyrzuciła słowa miłość i tradycja. Cała
nauka ma dzisiaj ,,genderowskie” spojrzenie na człowieka. Trzeba go najpierw zdiagnozować, potem napisać mu program a
następnie, jak to mówimy ,,zapalić kopa”.
Ale to nie wypali. W ten sposób człowieka
się nie wyprowadzi, a można z niego zrobić jedynie większego i bardziej inteligentnego bandytę. Kiedy mówię do młodzieży
na rekolekcjach lub w kościele, to mówię
im, że będę mówił o miłości, miłości przez
dużą literę M, ale słowo miłość możecie zamienić na słowo Bóg. Bo Bóg jest miłością.
Oczywiście szatan we wszystkim małpuje
Pana Boga. Również w miłości. Dlatego
oferuje miłość, ale taką cielesną, zmysłową, pożądliwą, egoistyczną. Tylko to nie
jest Miłość Boża, która polega na oddaniu
życia za drugą osobę. Przykładem jest sakrament małżeństwa: Od dzisiaj za Ciebie
oddaję moje życie. Na tym to polega. Żyję
dla kogoś drugiego przez całe swoje życie.

Jeżeli miałbyś wskazać co najbardziej
Ciebie cieszy w życiu, to o czym myślisz w pierwszej kolejności?
Sześć lat temu, gdy poszedłem na urlop
zadzwonił do mnie z zakładu karnego Marcin, który ma dożywotkę, przy telefonie
stał także Przemek, który ma wyrok 49 lat
za podwójne zabójstwo i miał coś do przekazania. Marcin mówi: Przemuś, co powiemy Leszkowi? Przemek: Powiedz, że go kochamy. Przecież on wie. Ale mu to powiedz.
Marcin powiedział: Leszku, kochamy Cię.
Nic tak bardzo nie raduje serca jak to, gdy
ktoś z Twoich podopiecznych mówi, że Cię
Uważasz, że nigdy nie jest za późno, aby kocha. Tam gdzie okazuje się miłość, zło
wyjść z ciemności i zacząć pięknie żyć. nie opanuje człowieka.
Co pomaga więźniom zerwać z przestęp- Zgadza się.
cd. na str. 4
czością i destrukcyjnym działaniem?
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cd. ze str. 3
Tak w ogóle ułożyłem definicję osoby
przebywającej w zakładzie karnym.
Skazani to osoby odbywające kary pozbawienia wolności za nigdy nie okazaną miłość. Oczywiście też za swoje
uczynki. Ale jak miało by być inaczej,
skoro dobro zostało w nich zabite już na
etapie dzieciństwa? Przemiana więźnia
jest możliwa jedynie w przypadku dania
miłości. Sama resocjalizacja bez miłości
nie ma sensu. Natomiast bezdomność to
pewna forma samobójstwa. Ktoś kogo
życie bardzo doświadczyło.
Na koniec jaki masz Leszku przekaz do
naszych czytelników?
Głównie mam do ojców. Kochani ojcowie. Pamiętajcie jedno. Matka nie musi
zdobywać miłości dziecka. Miłość do
Matki mamy w genach. Ale my ojcowie
musimy zdobyć tą miłość. Brak okazywania miłości niczemu dobremu nie

WYWIAD/RELACJA
służy. Proszę was, sami przekonajcie
się o tym, bez względu na wiek (nawet,
jak Wasze dziecko jest dorosłą osobą).
Przytulcie je i powiedzcie jemu, że je kochacie. Może nawet taka osoba będzie
po tych słowach płakała pół dnia. To
jest najszybsze pojednanie. Będziecie
mocno zdziwieni, że wasze dzieci mają
wam co przebaczyć.
Dziękujemy za rozmowę.
RED

Miłuj bliźniego, jak
siebie samego. Bez
względu, czy jest wierzący czy nie. A świat
będzie cudowny.

Fundacja-Instytut św. Brata Alberta

Szukasz pomocy?
-noclegi,
-pomoc psychologiczna,
-terapia,
-wyżywienie.

Telefon: 91 328 50 54
ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście

Jak wychowywać odpowiedzialnie dziecko?
RELACJA

Z problemem tym boryka się każdy rodzic. Dzisiejszy świat nie oferuje nam niestety odpowiednich wzorców zachowań a samo wychowanie dziecka stanowi nie lada wyzwanie. Tym bardziej, że media czy otoczenie oraz postępujące technologie nie służą budowaniu
wzajemnych relacji. W jaki sposób zatem kształtować należy dziecko?
dzica tylko jako wymagającą osobę, która nas kocha i wychowuje w ten sposób,
aby nas chronić i np. zakazuje czegoś.
Można to porównać do relacji Bóg-człowiek. Bóg kocha człowieka i dał Dekalog, aby go chronić i aby ten nie pogubił
się w życiu. Dodatkowo warto stworzyć
z dzieckiem przyjacielską relację. Dzięki
temu dziecko otworzy się i będzie zwierzało się z wielu spraw, bo będzie miało
zaufanie. Przy okazji to jest gwarancja
wyeliminowania w przyszłości szukania
autorytetów, np. na ulicy.

wiązkami, żyjący w stresie z powodu
wszelakich kredytów, czy własnych problemów tak bardzo ,,oddani są” pracy,
że nie dostrzegają poza nią niczego innego, a kontakt z dziećmi traktują jako
obowiązek. Tymczasem to jest budowanie więzi, czy kształtowanie młodego człowieka. Bardzo często dochodzi
do takich sytuacji, że rodzice przychodząc z pracy do domu są tak wykończeni psychicznie lub fizycznie (a może
jedno i drugie), że jedyną ich myślą jest
kanapa, odpoczynek i telewizor. Czy w
ten sposób uciekając można wychować
dziecko, jak nie poświęca się mu czasu i
nie okazuje miłości? Przecież telewizor
tego nie zrobi. To jest ten moment, który należy poświęcić dziecku, pobawić
Rodzice stoją obecnie przed dużym wy- się z nim, powiedzieć, że się jego kocha,
zwaniem i sami zresztą bardzo często komplementować, rozmawiać. W ten
nie widzą problemu. Przytłoczeni obo- sposób dziecko nie będzie kojarzyło roDzisiejsza rzeczywistość z całą pewnością nie służy budowaniu relacji z
dziećmi oraz ich wychowaniu. Już od
samego dzieciństwa, nasze pociechy
bombardowane są różnorakimi bodźcami zewnętrznymi, które im nie służą.
Począwszy od nieodpowiednich zabawek, poprzez telefony, smartfony,
komputery czy tablety, kończąc na erotycznych reklamach na ulicy itp. To pobudza wyobraźnię. Dzieci otrzymują od
rodziców telefony komórkowe z dostępem do Internetu a Ci drudzy nie mają
nawet pojęcia, na jakie strony wchodzą
ich pociechy. Niestety, jest to bardzo widoczne, że komputeryzacja przyczynia
się do osłabienia relacji w rodzinach.

Wspólna zabawa rodzica z dzieckiem,
rozmowa są także bardzo ważne, ponieważ umożliwiają powstawaniu prawdziwych więzi rodzinnych. Młodzież czy
dzieci już jako dorosłe osoby popadają
bardzo często w różnorakie problemy
życiowe, ponieważ cierpiały na deficyt
okazywania im miłości czy nie był poświęcany im czas. Czy warto zatem doprowadzić do tego, aby dziecko szukało
autorytetów na ulicy, gdy może je mieć
w domu? Dziecka nie wychowa także
żadna aplikacja czy telewizja.

Chcąc wychować własne dziecko na porządnego człowieka, powinniśmy także
poświęcać mu czas na wspólną modlitwę, czy wspólnie uczęszczać na Mszę
Świętą. To jest nic innego, jak oddanie
całej relacji rodzice-dziecko Panu Jezusowi. A gdy tylko dziecko wraz z rodzicami przystępuje do Komunii Świętej,
to mieszka w nim Duch Święty. Jest to
niczym innym, jak zawierzeniem całej
relacji Bogu, który nią kieruje. Pamiętać należy jednak, aby nie przymuszać
dziecka do wiary, ale stworzyć takie warunki, aby czuło się swobodnie. Dziecko
powinno też widzieć, że nasza wiara jest
autentyczna. Że chodzimy do kościoła,
bo jest to dla nas ważne. Wtedy nasz
świat duchowy będzie stawał się jego
światem i czymś zupełnie normalnym.
Bo w tej normalności będzie wzrastało.
Będzie dojrzewało razem z przykazaniami Bożymi, z Pismem Świętym, które są
niczym innym jak drogowskazem, jak
należy przeżyć nasze ziemskie życie,
pełne zawirowań i problemów tak, aby
bezpiecznie osiągnąć cel naszej podróży, czyli życie wieczne.
PP

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz
uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to,
oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i
błogosławił je. (Mk 10, 13)

PORADY/ZAUFANIE

Do kogo się udać?
PORADY

Bywa, że w życiu mamy problemy, których nie potrafimy po ludzku rozwiązać. Szukamy
wówczas pomocy u innych osób. Gdzie i u kogo najlepiej jej szukać?
Sytuacja taka może dotyczyć zarówno
nas, jak i naszych najbliższych. Dlaczego
nie zawsze możemy sobie poradzić z problemami? Ponieważ nie dostrzegamy genezy naszych błędów, które popełniamy
lub popełniają je nasi najbliżsi. W przypadku, gdy zdajemy sobie z nich sprawę,
to często nie jesteśmy w stanie sobie z
nimi poradzić. Dlatego naszym ostatecznym ratunkiem w takich sytuacjach jest
wizyta u psychologa. Do jakiego psychologa należy się udać w takiej sytuacji?
Odpowiedź jest tak naprawdę oczywista. Zdecydowanie polecamy tylko psychologa chrześcijańskiego/katolickiego.
Dlaczego? Z prostego punktu widzenia.
Osoba taka posiada zdecydowanie szersze spojrzenie na nurtujący nas problem
i co za tym idzie jest w stanie lepiej nam
pomóc. Zobrazujemy to na pewnym
przykładzie. Pewien człowiek mający
problem wybrał się do dwóch psychologów: chrześcijańskiego/katolickiego
oraz ,,zwykłego”, który może być osobą
niewierzącą. Ten drugi zdiagnozował
problem i dał skierowanie do psychiatry, który przepisał leki psychotropowe.
Pierwszy zaś dostrzegł problem, którego

ten drugi nie dostrzegł. Rozeznał bowiem
problem na podłożu duchowym i dzięki
temu mógł bezpośrednio oraz skutecznie pomóc pacjentowi.
Co ta sytuacja obrazuje?
To, że zwykły psycholog może nie dostrzec, że zaistniały problem może mieć
podłoże duchowe. Żebyśmy dostali się do
psychologa (albo, w zależności od potrze-

by, psychiatry) chrześcijańskiego/katolickiego, trzeba udać się także do egzorcysty
w celu odbycia rozmowy oraz modlitwy.
Dzięki temu pomoc jest zdecydowanie
skuteczniejsza. Na taką terapię mogą udać
się osoby dorosłe i młodzież. Zalecane są
one małżeństwom przechodzącym kryzysy. Na takich spotkaniach mogą odbywać
się również warsztaty oraz szkolenia ART
(trening zastępowania agresji).

Nie martw się!
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Czym jest psychoterapia chrześcijańska/katolicka?
To skuteczna forma pomocy ludziom,
która oparta została na podstawach naukowych w dziedzinie psychologii oraz
teologii życia duchowego. Zgodnie z
nauką Ewangelii przyjmuje istnienie i
działanie Boga oraz naturalne wymiary
życia człowieka: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Psychoterapia
chrześcijańska/katolicka jednocześnie
szanuje osiągnięcia różnych szkół psychologicznych, uznaje psychofizyczną
i duchową jedność człowieka, a także
jego osobiste powołanie przez Boga do
pełni życia.
Ta forma pomocy ludziom jednocześnie
promuje połączenie osobistej relacji
człowieka z Bogiem, z jego rozwojem
psychicznym, fizycznym i duchowym.
Psychoterapia chrześcijańska/katolicka
widzi drogę do wyzwolenia człowieka ku
miłości jedynie dzięki poznaniu prawdy o człowieku i Bogu. W tego rodzaju
terapii bardzo istotne jest podkreślenie
osobistej relacji pacjenta (i psychoterapeuty) z Bogiem oraz otwarcie na dary
Ducha Świętego. Oprócz metod pracy
opartych na naukach psychologicznych i
społecznych, w ramach takiej psychoterapii współpracuje się z łaskami danymi
od Boga, dla którego każdy psychicznie
cierpiący człowiek jest umiłowanym
dzieckiem. Dzięki temu takie terapie są
nad wyraz skuteczne.
PP

ZAUFANIE

Bez względu na to, z jakiego powodu nie powodzi się Tobie w życiu, nie załamuj się. Tak bardzo
często zapominamy bowiem, że nie jesteśmy w tym wszystkim pozostawieni sobie sami.
Problemy zdrowotne, sercowe, finansowe czy związane z uzależnieniem? Nie
należy załamywać się. Człowiek bowiem
nie jest sam. W opisywanych sytuacjach
ma dwa wyjścia: albo załamać się albo
zaufać Bogu. Często w sytuacjach kryzysowych przechodzimy także kryzys
wiary. Bo czymże jest kryzys zaufania,
jak nie kryzysem wiary? Z drugiej jednak
strony czym byłaby dla człowieka wiara,
gdyby przez całe życie układałoby się
jemu w życiu? Nie ci bowiem mają silną
wiarę, którzy nie mają problemów, ale te
osoby, które zapierają się samych siebie
dla Boga i gdy pojawiają się przeciwności w życiu to wciąż Mu ufają. Dla zwykłego śmiertelnika taka postawa jest co
najmniej niezrozumiała. Natomiast dla
osoby wierzącej może stanowić pewien
rodzaj doświadczenia, które może być
także łaską pochodzącą od Boga. Łaską,
którą człowiek odrzuca. To wszystko dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do życia w komforcie. Tymczasem, gdy tylko
pojawiają się problemy, często szukamy
ucieczki lub załamujemy się, nie wiedząc
jak wybrnąć z sytuacji.

Czym jest zaufanie Bogu?
Jest to postawa, która pojawia się w
chwilach w których doświadczamy cierpienia, smutku, lęku, niepowodzeń.
Charakteryzuje się ona tym, że w takiej
sytuacji może wystąpić u nas stres z powodu nieradzenia sobie z daną sprawą.
Jednak cokolwiek by się nie działo, człowiek, który wszystko powierza Bogu,
polega na wewnętrznym przekonaniu,
że Bóg ma to w swoich planach. My zaś
robiąc to, co możemy - działając na tyle,
na ile potrafimy, przede wszystkim ufamy, że Bóg ma nad wszystkim absolutną
kontrolę. Święty Ignacy Loyola kiedyś
powiedział: „Módl się tak, jakby wszystko
zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie.’’
Jak zatem dać się z ufnością prowadzić Bogu?
Nawet jeżeli nie układa się komuś w
życiu, osoba ta wierzy i wie, że Bóg ma
wobec niej osoby jakąś misję. Ta osoba
wie, że robi to w jakimś celu. Należy pamiętać, aby w tych doświadczeniach
nie oddalać się od Boga. Wręcz prze-

ciwnie, trzeba modlić się, spowiadać,
przyjmować Komunię Świętą, uczęszczać na Eucharystię, czy też chodzić
na Adorację i czytać Pismo Święte.

Jezus odpowiedział: "Ja jestem drogą,
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.”
(Jan 14,6)

Każdy z nas może zaufać Bogu pomimo bolesnych doświadczeń. Modlący
się człowiek nie załamie się, nawet jeżeli przyjdzie mu zmierzyć się w życiu
z wieloma przeciwnościami. Taki człowiek nie daje się zwyciężyć wizji śmierci, utrzymuje silną więź z Bogiem życia i
zwraca się do Niego na skutek szukania
pomocy i ukojenia. Powyższa sytuacja
jest bardzo istotna także z innego powodu. Mianowicie, w takiej sytuacji
wierzący człowiek jest jednocześnie
poddawany ostatecznej pokusie zerwania więzi z Bogiem. Jest to pokusa utraty wiary w Boga i zaufania
wobec Jego bliskości. Sprawiedliwy
przechodzi taką sytuację zwycięsko.
Taka osoba zostaje umocniona w wierze, zaufaniu i Prawdzie. W ten sposób
patrzy na życie przez pryzmat Prawdy
oraz uszlachetnia swoją duszę, która
jest bardzo miła Bogu.

Pamiętajmy, że to co chcemy od życia
nie zawsze jest zgodne z Wolą Bożą.
Jeżeli zatem Bóg ingeruje w nasze
życie, to czyni tak, ponieważ chce
nas uchronić przed pogubieniem
się. Wola Boża zaś, choć początkowo
możemy się na nią buntować, zawsze
będzie najlepszym i najdoskonalszym
planem na życie każdego człowieka.
Bardzo często jednak możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. ,,Spójrzcie
na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną,
ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak
wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie
jesteście o wiele cenniejsi niż one?” (Mateusz 6,26). Ptaki nie mają co jeść, ale
jednocześnie nie chodzą głodne. Ptaki
się nie martwią o pożywienie, zatem
czym się martwimy? Zaufajmy Panu...
PP
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Moc oczyszczenia

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
„Po co mam się spowiadać, jak i tak za chwilę zgrzeszę?” Takie pytanie może zadawać sobie wiele osób. Tymczasem
konfesjonał jest to miejsce, w którym możemy oczyścić duszę z naszych grzechów.

Takie słowa często słyszy się na temat
spowiedzi. 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. Obrazując
to, można powiedzieć, że grzech jest
powiedzeniem Bogu: „Nie jesteś mi
potrzebny, dam sobie radę bez Ciebie”
i pójściem w swoją stronę, odwróciwszy się plecami do Boga. Takim miejscem, gdzie możemy oczyścić „brud
duszy” jest sakrament spowiedzi.
Ewangelie opisują spotkania Mistrza z
paralitykami1, trędowatymi2 czy jawnogrzesznikami. 3 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).4 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” . 5
Każda spowiedź niesie ze sobą obawę, lęk czy zwyczajnie wstyd.
Wiele osób z powodu ludzkiej nieśmiałości rzadko przystępuje do spowiedzi
albo wcale. Podobne uczucia towarzyszą nam, kiedy idziemy z jakąś dolegliwością do lekarza, szczególnie jakąś
wstydliwą. Musimy o wszystkim powiedzieć, niejednokrotnie ze szczegółami,
odpowiedzieć na pytania, zwyczajnie
obnażyć się przed lekarzem. Ale to jest
warunek właściwej diagnozy i leczenia.

Czasami kuracja bywa długa i bolesna,
lekarstwa nieprzyjemne, ale jest to jedyna droga do bycia zdrowym. Do uzdrowienia wewnętrznego wiedzie taka
sama ścieżka.

sadzawce Siloam." 9 Fragment ten kończy się rozmową o grzechu. Jakby w ten
sposób Jezus chciał nam pokazać, że
nawrócenie jest czasami bolesne, ale
przynosi konkretne owoce.

Jezus jest Lekarzem duszy. On dźwiga nasze słabości i daje spokój sumienia. Kapłan jest tylko pośrednikiem i
nim chce się posługiwać Chrystus, aby
wlewać łaskę w serca skruszonych.
„Spowiednik nie jest panem, lecz
6
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. Odsłoń przed
nim najtajniejsze rzeczy, jakie masz w
duszy. Ja mu udzielę światła do poznania duszy twojej." 7

Kościół w swojej mądrości podaje
nam pięć warunków dobrej i owocnej spowiedzi: rachunek sumienia, żal
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
10
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." 11 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.

Warto również przypomnieć sobie
fragment Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia.8 Jezus mógł
powiedzieć słowo i niewidomy zacząłby
widzieć, ale zrobił coś innego.
„Splunął na ziemię, uczynił błoto ze
śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w

(…) 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.
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.
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
cd. na str. 7
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cd. ze str. 6
pełni szczęścia i wewnętrznej harmonii.
Dlatego św. Augustyn napisał w swoich
wyznaniach o Bogu, który jest miłością:
„Późno Cię umiłowałem (…) Późno
Cię umiłowałem." Co nam daje spowiedź? 12
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, „zmartwychwsta13
nie duchowe”, przywrócenie godności
i dóbr życia dzieci Bożych, pojednanie
z Kościołem.
Święta Faustyna, która całym swo-

im 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.”14

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.
					
Śp. x. MK
Módlmy się za Śp. Księdza Marcina oraz
za innych świątobliwych kapłanów wiernych Jezusowi i Maryi Niepokalanej, zakonników, zakonnice i innych.		

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 1 Por. Mt 9,1-8.
dzięki Chrystusowi możemy powstać i 2 Por. Mt 8,1-4.
3 Por. J 8,1-11.
zacząć żyć na nowo.

Requiescat In Pace

Maryja Zwycięska
SŁUGA BOŻY

W notatkach Wenantego, które skrupulatnie robił na podstawie przeczytanych książek, bardzo
często pojawia się termin „Maryja Zwycięska”.

Niepokalana, która przez swą godność macierzyństwa Bożego zwyciężyła węża, wroga świętości człowieka, jest zwycięska po dzień dzisiejszy
i do końca wieków. „Maryja pokonała
grzech, zło, słabość, zwyciężyła na
drodze posłuszeństwa Bogu przez
swą cnotę i świętość. Kto z Maryją
żyje, przechodzi zwycięsko przez burze życia, ten zwyciężą zło i grzech i
dopływa do portu zbawienia, ponie-

waż Zwycięska Matka Boga prowa- szenie, jakby go rzeczywiście Maryja
dzi go wytrwale i z siłą łaski Bożej po prowadziła bezpieczną drogą służby
drodze wierności i cnoty” – zapisał w Bożej.
swoich notatkach kleryk Wenanty.
Maryja Zwycięska pomogła WenanteMaryja stała się też naprawdę zwycię- mu odnieść jeszcze inne zwycięstwo,
ska dla niego podczas drugiego roku najtrudniejsze w jego życiu wspólstudiów. Jakby na dowód twierdzeń, nym w zakonie: zwycięstwo nad włajakie wygłaszał Wenanty o Matce sną nieśmiałością. Wenanty bowiem
Bożej podczas referatów, Maryja po- od dzieciństwa był człowiekiem ramogła mu odnieść wiele zwycięstw czej zamkniętym w sobie, zbyt poprzechodzących jego własne siły i ważnym, zamyślonym, a przede
możliwości. Zwyciężył więc brat We- wszystkim nieśmiałym i skromnym,
nanty najpierw swą słabą naturę. Nie unikającym wszelkiego obcowania z
przerażały go już pokusy, nie męczy- ludźmi, aby przypadkiem nie zajmoły zniecierpliwienia. Żył w zupełnym wać kogoś swoją osobą. Równoczei całkowitym spokoju oddania się śnie śmiało zabierał głos w dyskusji,
Bogu, był pełen radości wewnętrznej, umiał zdecydowanie bronić swego
w duszy jego nastąpiło wielkie uci- stanowiska, gdy za nim przemawia-

Modlitwa do św. Andrzeja o patronowanie Polsce
Święty Andrzeju Bobolo,
nasz wielki Patronie!
Dziękujemy Wszechmocnemu
za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z
początku naszych dziejów,
dodał u boku Królowej Polski
Ciebie.
Twoje życie dopełnione męczeństwem zaowocowało rosnącym kultem w pierwszej i
drugiej Rzeczypospolitej.
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie

naszego życia,
tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność
w Polsce, Europie i świecie.
Niech Twój patronat pomaga nam cierpliwie pokonywać
trudności dzięki modlitwie i
działaniu w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana,
który z Ojcem żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków.

4 Cytat za Biblią Tysiąclecia. Wyd. V.
5 Katechizm Katolicki dla Ludu Bożego.
Część III. Nauka o Środkach Łaski. MikołówWarszawa 1906. Str. 152.
6 Katechizm Kościoła Katolickiego 1466.
7 Dzienniczek Siostry Faustyny. Część I. Nr 232.
8 J 9, 6-7.
9 Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego
Diecezji Sandomierskiej. Żal za grzechy najważniejszym warunkiem dobrej spowiedzi!.
https://diecezjasandomierska.pl/zal-zagrzechynajwazniejszym-warunkiem-dobrejspowiedzi/.
10 Por. J 21,15-19.
11 Por. Święty Augustyn. Wyznania. Przeł. Z.
Kubiak. Warszawa 1982. Księga I i X.
12 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego
1468-1469/.
13 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego
1468-1469.
14 Dzienniczek Siostry Faustyny. Część I. Nr 377.

ła prawda i słuszność, odważył się
na krytykę błędu i choć nigdy nie dał
się ponieść nerwom, potrafił zmusić
przeciwnika dyskusji do ustąpienia i
cofnięcia błędnego twierdzenia lub
zmiany nieodpowiedniego postępowania.
W jednym ze swoich rozważań, Wenanty napisał: „Matka Najświętsza
wzrosła wśród cierpień jak lilia i
przez cierpliwość stała się Matką naszą, stąd jeżeli chcemy być Jej dziećmi, ćwiczmy się w cnocie cierpliwości. Cnota cierpliwości chroni nas
od grzechu, a tym samym od piekła.
Znośmy cierpliwie nasze boleści, bo
jak mówi św. Bernard, wszelka przykrość zniesiona tu cierpliwie i ochotnie, przyniesie swój owoc w Niebie, a
gdy nam zabraknie siły uciekajmy się
do Pocieszycielki strapionych, a Ona
na ulży w dźwiganiu krzyża”.
o. Edward Staniukiewicz
franciszkanin

Modlitwa za wstawiennictwem św.
Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!
Broń 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.
Święci Aniołowie i Archaniołowie,
Amen.
brońce nas i strzeżcie nas. Amen.

8

MODLITWA/O NAS

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
www.ziarnonadziei.pl

Jezu,
zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień,
który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego.
Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek
sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją,
wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić,
prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według
Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to
wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją
przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Amen.

Zostań naszym Patronem
Aby móc rozwĳać nasz projekt, pojawiliśmy się ostatnio na Patronite.pl.
Jeżeli podoba się Wam nasza posługa i chcielibyście ją wesprzeć,
dziękujemy z całego serca.
Wystarczy wejść na:
patronite.pl/ziarnonadziei

Ze swojej strony obiecujemy codzienną modlitwę na Różańcu Świętym
oraz przyjmowanie Komunii Świętej w intencji naszych wspomożycieli.
Dodatkowo raz w miesiącu w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej
w Kalwarii Pacławskiej odprawiana jest Msza Święta w intencji
wszystkich darczyńców.
Bóg zapłać
Redakcja ZiarnoNadziei

modlitwa autorstwa S. Gertrudy Bociąg MSC

Twórz z nami Ziarno Nadziei!

Dotarcie gazety:

Gazeta Ziarno Nadziei wydawana jest dzięki wpłatom osób tworzących ten projekt oraz dobrowolnym
wpłatom innych osób o otwartych sercach. Ty również możesz zostać współtwórcą gazety Ziarno Nadziei i pomóc nam dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej. Gazeta tworzona
jest przez osoby, które pracują charytatywnie i nie są w żaden sposób wynagradzane.
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.
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. My ze swojej strony obiecujemy codzienną modlitwę różańcową za naszych darczyńców.
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życia... Dlaczego nie mam kochającej mamy, dlaczego
nie bierze mnie na kolana, nie przytula mnie. Dlaczego
musiałam uciekać z domu, jak były awantury. Ciągle te
pytania: dlaczego, dlaczego, dlaczego... Z perspektywy lat poznając część historii mojego poczęcia i życia
mojej mamy, rozumiem dlaczego pewne sytuacje miały
miejsce w jej życiu i dlaczego ona takich a nie innych
wyborów dokonała.
Jaki miałaś stosunek do swojej mamy?
Brzydziłam i wstydziłam się jej. Często zamykałam przed
nią drzwi. Byłam skupiona na swoim nieszczęściu, nie widziałam w życiu dobrych chwil, które mi dała. Nic nie przyjmowałam. Nawet tego, że mogła kochać mnie na swój
sposób. Ciężko mi było ułożyć życie czy stworzyć rodzinę.
Ciągle szukałam miłości i szukałam jej wśród mężczyzn.
Myślałam, że każdy mężczyzna w moim życiu to będzie już
ten. Że ożeni się ze mną i będzie mnie kochał, że każde ﬁzyczne zbliżenie spowoduje, że to będzie właśnie ten mężczyzna. Ale to nieprawda, to wszystko było złudne. Tak jak
pragnęłam ojca, matki, tak też szukałam miłości ludzkiej. W
czasie dzieciństwa byłam molestowana przez „przyjaciół”
mojego ojczyma i zapewne to było spowodowane rozbudzeniem mojej seksualności w wieku dziecięcym. Zostałam
okaleczona seksualnie i obnażona. Moja czystość została
zniszczona. I w tej sposób spostrzegałam miłość.

Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że pewne sytuacje z naszego życia mogą rzutować na nasze życie w przyszłości. Przedstawiamy historię Anety.

Wejdż na:
www.ziarnonadziei.pl/archiwum
i pobierz za darmo nasze wydania.

ISSN: 2654-8417

Zostałam uzdrowiona

Aneto, Twoja historia jest bardzo ciężka, ale i niezwykła. Jak
się ona zaczyna? Pamiętasz swoje dzieciństwo?
Było bardzo ciężkie. A czy niezwykła? Nie wiem. Moja mama urodziła mnie mając niespełna 17 lat. Poczęłam się w wyniku przemocy.
Mój biologiczny ojciec chciał, żeby moja mama dokonała aborcji
będąc w ciąży ze mną. Nie uległa tej presji, za co jestem jej bardzo
wdzięczna. Taty nie poznałam. Kiedy miałam 5 lat, moja mama
wyszła za mąż za ojczyma. Zamieszkalismy wspólnie w Warszawie.
Ojczym był alkoholikiem. Prawie każdego dnia miały miejsce libacje alkoholowe, przemoc ﬁzyczna, psychiczna, różne towarzystwo
przychodziło do domu. Ojczym potraﬁł na ulicy uderzać mamę
pięściami czy wyzywać przekleństwami. Bałam się każdego dnia.
Wychodziłam na balkon i obserwowałam, w jakim stanie wychodzi
z autobusu, czy się chwieje na nogach czy nie. Mama także zaczęła
nadużywać coraz więcej alkoholu. Każdego dnia jako mała dziewczynka modliłam się, żeby Pan Bóg zabrał tego człowieka, żeby to
piekło się skończyło. Ojczym odebrał sobie życie, gdy miałam 16
lat. Wychowywałam się zatem bez miłości ojca i matki. Na tamten
czas tak to odbierałam.
To musiało być traumatyczne dzieciństwo?
Było bardzo bolące i straszne. Z takimi cierpieniami weszłam
w dorosłe życie. Całe życie miałam wielką pretensję do swojej
mamy, dlaczego zgotowała mi taki los. Dlaczego nie chciała
odejść od tego człowieka. Dlaczego nie mam szczęśliwego

Takie podejście do życia wynikające z poranień doprowadziło do wielu komplikacji w Twoim życiu. Bardzo
wcześnie zostajesz matką.
Poranienia w dzieciństwie mają bardzo duży wpływ na życie dorosłe. Chciałam się wyrwać z „piekła”. Będąc małą
dziewczynką obiecałam sobie, że będę miała szczęśliwą
rodzinę, że nigdy nie będę piła alkoholu, że żaden mężczyżna nie będzie mnie bił. Ale niestety nie mając wzorca
z domu rodzinnego moje niektóry decyzje już w życiu dorosłym nie były trafne. Ale nie żałuję niektórych wyborów.
Urodziłam córkę mając zaledwie 20 lat. Wówczas pomimo młodego wieku byłam bardzo szczęśliwa, że zostanę
mamą. Zanim zaszłam w ciążę wiedziałam, że jak będzie
córeczka to dam jej na imię Ania i tak się stało.

ziarnonadziei.pl

cd. na str. 2
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Czy można kupić przyjaźń?

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

(16) listopad - grudzień
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ŻYCIE
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Pokój serca

SŁUGA BOŻY

Doświadczenia życiowe, które przechodzimy potrafią załamać
niejednego człowieka. Zapraszamy do rozmowy z Dobromirem
Makowskim, który przez przyjaciół nazywany jest ,,Makiem”.
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Czy modlitwa jest potrzebna?
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Słowa ranią...

Patron na trudne czasy ...

Byłaś w relacji z ojcem dziecka szczęśliwa?
Nie wiem czy byłam w tej relacji szczęśliwa. Tak jak wspominałam wcześniej, szczęście mi się kojarzyło ze spotkaniem ﬁzycznym z mężczyzną. Biegałam tylko za uczuciami i pragnieniem bycia kochaną i zauważaną. Miałam
inne wyobrażenie o miłości. To było chwila zauroczenia.
Byliśmy bardzo młodzi i niedojrzali do założenia rodziny.
MODLITWA O NAWRÓCENIE
Tata mojej córki a później mój sakramentalny mąż miał
19 lat. Więc byliśmy dziećmi, które postanowiły się poKrucjata Różańcowa
brać. On też wychowywal się w rodzinie, gdzie było dużo
alkoholu i przemocy ﬁzycznej. Ale bardzo pragnęliśmy
żeby nasza córka Ania się urodziła.
Na tym jednak nie kończy się Twoja historia, a wręcz zaczyna.
To dopiero początek mojej traumy i traumy mojej rodziny.
Z mężem sakramentalnym po 1,5 roku rozeszliśmy się. To
była moja decyzja. Nie próbowałam ratować naszego mał-
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Zacznijmy Dobromirze od początku. Opowiedz nam o swoim
dzieciństwie. Jak ono wyglądało?
Bardzo ciężko. Rodzice nadużywali alkoholu do tego stopnia,
że w trakcie jednej z libacji alkoholowej pokłócili się i przyszedł
interweniować milicjant. Rodzice pobili go i wylądowali w kryminale. Resztą mojego rodzeństwa, dużo starszą ode mnie zaopiekowała się babcia. Ja i mój brat Radek traﬁliśmy do domu
dziecka dla małych dzieci. Mieliśmy zaledwie 1,5 roku. Byliśmy
tam 5,5 roku, skąd zabrał nas tato. Dzeciństwo było traumatyczne także z tego powodu, że zostawiła nas mama, a do tego
rodzice rozeszli się ze sobą.
Utkwił Tobie jakiś obraz z tamtego okresu?
Pamiętam, jak tata zabierał mnie w piątek wieczorem do domu.
Był niewidomy. Szliśmy ulicami Łodzi, a on mnie prosił, żebym sygnalizował mu jakąś przeszkodę naciskając jego rękę.
W ten sposób wiedział, że zbliża się przeszkoda. Gdy wracaliśmy do domu, włączał stary magnetofon Kasprzak, grał ciężki
metal Black Sabat, a sam kupował wódkę wyborową czystą i
zaczynał pić. Potem zaczynał nas bić. Dochodziło do awantur,
rzucał nami po ścianach Działy się straszne rzeczy. Piętro wyżej mieszkała babcia, jak już przepił pieniądze to brał siekierę,
szedł do niej i grożąc jej zabierał jej rentę, ostatnie pieniądze.
Bywały także sytuacje, gdy tata zamykał wszystkie drzwi, kazał przynieść pasek żołnierski, którym bił potem mnie i mojego brata. Pamiętam sytuację, kiedy mama przyszła do nas
do domu. Była podpita. Brała nas za włosy i uderzała mnie
twarzą w stół, kiedy nie potrafiłem odpowiedzieć na rachunek
matematyczny. W ten sposób złamała mi nos. Przez stresową
sytuację trudno było mi się skupić na nauce. Wtedy postanowiłem uciec. Pierwszy raz uciekam z domu z moim bratem,
potem drugi raz. Rodzice byli bardzo uzależnieni od alkoholu,
a mieszkając z tatą widziałem przykre sceny.

Wysyłał Was ojciec po alkohol?
Tak, w nocy. Obok, gdzie mieszkaliśmy znajdował się sklep
nocny. Ekspedientka nas znała i mówiła, że skoro przyszły
dzieci Makowskiego, to pewnie Sławek pije. Wracaliśmy z
alkoholem. Ślepota taty powodowała, że jak miałem 7-8
lat i szedłem z nim ulicą, to niejednokrotnie wywracał się.
Nienawidziłem Boga i pytałem się Go dlaczego tak jest.
Ubliżałem Jemu i wyzywałem Go, wręcz kłóciłem się z
Nim. Mieszkaliśmy razem do 11 roku życia. Przez ten czas
w domu odbywały się imprezy. W domu było biednie, a ja
zacząłem w szkole kraść. Wchodziłem do szatni i grzebałem
kolegom po kieszeniach w kurtkach. Coraz częściej kradłem, ale w głębi serca było mi przykro, że to robię. Podobnie, jak przykro mi było, że chodzę w dziurawych butach.
Koledzy śmiali się z mojego taty, że jest ,,ślepokiem”. Wyzywali go często. Dookoła byli koledzy, którzy mieli poprawne
rodziny. Śmiali się ze mnie, że idzie Makowski i jego ojciec.
Kiedyś poszedłem z tatą do kościoła, potknął się i usłyszałem, że Makowski znowu jest pijany. Nienawidziłem ludzi w
kościołach, którzy tak łatwo oceniali bliźniego z boku, a tak
trudno przychodziło im podejść i powiedzieć: Panie Sławku jest Pan niewidomy, może Pan czegoś potrzebuje? Może
możemy jakoś pomóc? Ja tego nie rozumiałem, bolało mnie
to w moim sercu. Prowadziło to do mojej zgorzchniałości.
Tata pił, mama miała problem z emocjami. Uciekałem do
szkoły, a panie sprzątaczki dawały mi kanapki. Pedagodzy
nie interweniowali co się dzieje w rodzinie, zrzucali to na
kuratorów sądowych. Kiedyś tata pod wpływem alkoholu
zagroził mi, że mnie zabije. Bardzo się wystraszyłem. Jak
był pijany to do wszystkiego był zdolny. Uciekłem, spałem
w budynku. Ponieważ było Święto Zmarłych, naznosiłem
tam mnóstwo zniczy, a właściciel złapał nas następnego
dnia rano w tym domu. Przyjechała policja i pojechałem
do pogotowia opiekuńczego. Myślałem, że będę tam bezpieczny. Zanim jednak traﬁłem do pogotowia opiekuńczego usłyszałem jednak słowa, który odcisnęły bardzo mocne
piętno na moim dalszym życiu.
Jakie to były słowa?
Że jestem zerem, nikim i nic ze mnie nie będzie. Słowa te
pracowały we mnie, ale niestety w negatywnym tego słowa
znaczeniu. Wyrastałem w przekonaniu, ze jestem zerem.
Trzeba tutaj dodać, że najbardziej chłonną istotą jest dziecko. 4, 5-letnie dziecko słyszy. Każda negatywna informacja
wypowiedziana pod jego adresem może wydać tragiczny
owoc, zatem zanim coś się powie, należy dokładnie zastanowić się na tym, co chce się dziecku powiedzieć. Jeśli
mówi się do kogoś: Ty idioto, mówi się przekleństwa i niszczy to co dał Bóg. A dziecko jest błogosławieństwem, darem miłości. Błogosławieństwem jest wszystko to, co wychodzi z łona matki. Żyć należy takim błogosławieństwem,
a będzie błogosławiony dom i błogosławione dzieci. Skąd
narkotyki, dlaczego młodzież ucieka w alkohol? Najwięcej
przypadków narkomanii u młodzieży spowodowali dorośli. My daliśmy im youtube, gry komputerowe, w których
się zabija. To my pokazujemy im jak spożywa się alkohol,
pali papierosy. To my pokazujemy im ﬁlmy, w których jest
brudny seks. A potem mamy do nich żal, że mają problemy
ze sobą czy z prawem. Jedyną opcją, żeby to zatrzymać jest
owoc miłości. Relacja z młodym człowiekiem, mówienie do
cd. na str. 2
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Nie jesteś sam

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

- szpitale, hospicja,
- ośrodki pomocy społecznej,
- domy pogodnej starości,
- domy samotnej matki,
- domy dla bezdomnych,
- ośrodki terapii uzależnień,
- zakłady poprawcze i schroniska
dla nieletnich,
- zakłady karne i areszty śledcze
(cała Polska),
– oraz ulice polskich miast.
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Nowe Życie na Nowy Rok

OPIEKA

6

Trudno uwierzyć, że tak zaczyna się historia człowieka,
którego bało się całe Niebuszewo.
Uwielbiałem w ogóle chodzić do kościoła. Nie za bardzo
wiedziałem o co chodzi na mszy. Ale ołtarz kojarzył mi się
z poczuciem bezpieczeństwa. Pewnego razu wracając z kościoła spotkałem swoich rówieśników na ławce przed blokiem, którzy spytali się, gdzie byłem. Odpowiedziałem im,
że gdzie mogę być w niedzielę, że byłem w kościele.
Byli zdziwieni: ,,Co Ty do kościoła chodzisz?” Zawstydziłem się
wówczas Pana Boga. Ale w pewien sposób także wyparłem.
Wszedłem do domu, zacząłem się modlić: ,,Nie jesteś tu
modny. Później zacznę chodzić do kościoła i wrócę do Ciebie. Na razie nie będę jednak chodził...”.

Zbiegło się to w czasie z pogarszającą się sytuacją w
Twoim domu.
Mój tata bardzo dużo pił, wtedy był nieobliczalny. Raz miał
bardzo dobry humor, dawał pieniądze, innym razem potraﬁł uderzyć. Tatę pobiłem jak miałem 18 lat. Jak przyszedł i
powiedział, że zupa była za słona. Od dzieciństwa nosiłem
w sobie całą nienawiść do niego. Uderzyłem go, jednym
ciosem przewróciłem.

6

Narodziny Nowego Życia

SŁUGA BOŻY
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Mogła się do tego przyczynić także Twoja sytuacja w
domu?
Przestałem po prostu wierzyć, że życie może mieć jakiś happy end. Że rodzina może być szczęśliwa. Że ludzie mogą się
wzajemnie w niej kochać i być wsparciem dla siebie. Uważałem, że to jakaś bzdura jest. Nie mogłem na tego typu
ﬁlmy patrzeć. Coraz bardziej podobały mi się za to obrazy
typu Ojciec chrzestny czy inne ﬁlmy gangsterskie. Widziałem w nich siłę. Której nie miałem.

Nadzieja

BOŻE NARODZENIE
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Zabiłem przyjaciela
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Życie zatopione w Eucharystii

Lata 90-te to czasy łatwych pieniędzy. Jak wtedy się
Tobie żyło?

Juma była charakterystycznym dla lat 90-tych zjawiskiem Upadek komunizmu otworzył przed Polakami nowe perzorganizowanej kradzieży za niemiecką granicą. Przed- spektywy. Także dla mnie, niestety...Wystarczyło tylko
stawiamy rozmowę z Markiem Sidło, osobą zajmującą się wziąć sprawy w swoje ręce. Zostałem królem jumy na Niebuszewie. Na rynku Manhattan, na którym handlowali Roniegdyś tym procederem.
Marku, pochodzisz ze Szczecina. Wychowałeś się w ówczesnej
najniebezpieczniejszej dzielnicy Niebuszewo. Jak wyglądało
Twoje dzieciństwo?
Jaki był mój dom? Miałem ciężkie dzieciństwo. Było ciężko, tata
był uzaleźniony od alkoholu. Moja mama chciała ratować budźet
domowy i wobec braku perspektyw w pewnym momencie swojego życia wyjechała za granicę.
Zostałeś zatem sam z ojcem alkoholikiem...
Tata wszystko przepijał. Bywały dni, że byliśmy głodni. Wtedy zaczęły się pierwsze kradzieże. Pączków, droźdżówek. Kiedyś przyszedłem do domu i powiedziałem:,, Panie Boże, złamię tylko jedno
przykazanie – nie kradnij. Przecież wiesz, jaka jest sytuacja. Masz
zrozumienie dla mnie.
Jako dziecko byłeś osobą wierzącą?
Był taki czas, że byłem dosyć blisko Pana Boga. Modliłem się na
Rożańcu Świętym. To był naprawdę dobry okres. W pewnym momencie przestałem jednak wierzyć w dobro,w to że Bóg jest dobry,
że można na Niego liczyć.

ziarnonadziei.pl
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Dla każdego jest szansa
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Prawdziwy mężczyzna
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Dlaczego należy się spowiadać?

ZADOŚĆUCZYNIENIE 6
Dlaczego należy wynagrodzić krzywdę?

sjanie miałem kilka stanowisk i sprzedawałem te rzeczy,
którzy pozyskiwali dla mnie ludzie w Niemczech. Byłem dla
wielu autorytetem.
Powodziło się Tobie ﬁnansowo?
Oczywiście, kupiłem sobie samochodód, na tamten czas to
była Honda Civic. Auto nieosiągalne. Oprócz tego mialem
do dyspozycji osobistego kierowcę. Znałem go z zabaw. A
zabawy dla mnie to były narkotyki i bójki.
Od kogo otrzymywałeś towar pochodzący z jumy?
Towar przywozili mi różni ludzie. Nawet kierowniczka sklepu. Był również taki kolega, który rzucił pracę w stoczni. Powiedziałem mu: ,,Słuchaj, tutaj zarobisz w jeden dzień tyle,
co tam w miesiąc”. Tylko, że zapomniałem mu powiedzieć,
że w razie wpadki pójdzie siedzieć...

PISMO ŚWIĘTE

6

Żyjmy Słowem Bożym

Co wtedy czułeś?
Na dobrą sprawę te moje życie to była wtedy jedna wielka
pustka. Było ucieczką jakby od samego siebie. Sam miałem
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.
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