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Za nami święta Bożego Narodzenia, za-

bawa sylwestrowa i – szaleństwo świątecznonoworocznych życzeń oraz licznych nowych
planów i postanowień.

Jak to dobrze, że znów mamy Nowy Rok, że
znów Bóg daje nam czas! Jak to dobrze, że po
raz kolejny mamy szansę zacząć „coś” dobrego
od nowa. Jak dobrze, że wciąż mamy nadzieję
na bycie lepszym – mężem, żoną, synem, córką, katoliczką, katolikiem – człowiekiem.

Kochani Czytelnicy Trzeźwymi Bądźcie
i równocześnie Przyjaciele Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, życzymy Wam odwagi, której wszyscy bardzo potrzebujemy, aby kochać
i aby pozwolić się kochać. Odwagi kroczenia
– w stronę Miłości.

Życzymy Wam siły i zdolności wchodzenia
w rzeczy trudne w tym kolejnym – i krótkim,
i jednocześnie długim – nowym 2019 roku.

Br. Adam Michalski OFMCap
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Czasem wystarczy

miły gest

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

CZEŚĆ, MAM NA IMIĘ MAŁGOSIA,
JESTEM ALKOHOLICZKĄ. MAM PO PROSTU
ALERGIĘ NA ALKOHOL, TAK JAK NIEKTÓRZY
NA ORZESZKI. MOJA RODZINA, KOLEDZY Z PRACY,
WSZYSCY O TYM WIEDZĄ I MNIE WSPIERAJĄ.
MOJE ŻYCIE JEST SPOKOJNE, A GDY POJAWIAJĄ SIĘ
PROBLEMY, NIE MYŚLĘ O PICIU. POTRAFIĘ RADZIĆ SOBIE
Z NIMI NA TRZEŹWO. KIEDYŚ JEDNAK BYŁO CAŁKIEM INACZEJ.

J

uż jako dziecko miałam
ogromne problemy z rzeczywistością. Byłam całkowicie
bezradna w spełnianiu różnych ról oraz braku możliwości przeżywania emocji. Często
słyszałam, że jestem za duża
na płacz, że dziewczynce nie
przystoi się złościć... Kazano mi śmiać się, gdy było mi
smutno a płakać, gdy czułam
radość. Nauczyłam się doskonale kłamać. Nigdy nie pokazywałam tego, co czuję, zawsze
byłam lekko znudzona lub
uśmiechnięta. Te pozy dawały mi bezpieczeństwo, zapewniały spokój. Najpierw to była
jedna z moich masek, a później
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stałam się taka; gdy na terapii
pytali, co czuję, w ogóle nie byłam w stanie rozróżnić kłębiących się we mnie emocji.
Gdy w moim młodzieńczym
okresie pojawił się alkohol,
okazało się, że jestem osobą
odważną. Gdy wypiłam, stawałam się dziewczyną przebojową i pewną siebie. Wszyscy
mnie taką lubili i akceptowali.
Było to bardzo ważne dla mnie,
gdyż sama siebie nie lubiłam.
Pierwsze ciągi alkoholowe
zaliczałam na wakacjach. Codziennie picie z kompanami
w namiocie było normą.
Gdy dorosłam – byłam już po
trzydziestce – nie miałam wo-

kół siebie nikogo; siedziałam
w pustym mieszkaniu smutna,
z przylepionym uśmiechem.
Nikt nie wiedział, że mam problem. Nawet ja sama. Myślałam: „Przecież nie piję rano;
drink o 5.00 się nie liczy, bo to
jeszcze noc”.
Nie straciłam rodziny, bo
jej nie założyłam, zajęta imprezowaniem. Zdrowia ani
pracy nie straciłam, choć tak
naprawdę sama siebie oszukiwałam. Miałam wypadek
i od tego czasu byłam na dłuższym chorobowym. Wtedy
tłumaczyłam sobie, że piję,
bo lubię, bo się tak leczę, bo
topię smutki, bo świętuję.

Dziś wiem, że już wtedy miałam przymus picia, schowany
pod przykrywką tłumaczeń
i samousprawiedliwień.
Moment przebudzenia przyszedł dzięki siostrze. Pewnego dnia nie mogła się ze mną
skontaktować, wiec przyjechała do naszego domu sprawdzić,
co się ze mną dzieje. Walenie,
pukanie. Przestraszyłam się.
Wzięłam flaszkę i pobiegłam
do swojego pokoju na pietrze.
Tam weszłam do szafy i zamknęłam drzwi. Siostra nawoływała mnie. Obeszła cały
dom – weszła do każdego pokoju, także do tego, w którym
się ukryłam. W końcu wzięła
album rodzinny i oglądała go,
siedząc na schodach obok szafy. Tak się śmiesznie złożyło,
że siedziałyśmy obok siebie –
ramię w ramię – przedzielone
drewnianą ścianką.
„Może wyskoczę z szafy
z głośnym ta dam. I powiem,
że to wyśmienity żart?” –
pomyślałam. Prawda była
taka, że pierwszy raz czułam
wstyd i wstręt do samej siebie. Siedząc w szafie, miałam czas spojrzeć na siebie
siostrzanymi oczami. Obraz
kukły z czerwonymi policzkami, z oczami jak u prosiaka
na zapuchniętej twarzy. „Jak
mnie siostra zobaczy – myślałam – to będzie wiedziała, że
jestem pijana – o 7.00 w poniedziałek”. Zrozumiałam, że
jestem alkoholiczką, że nie
dam rady dłużej oszukiwać
innych, a przede wszystkim
siebie. Miałam wybór: piję
dalej – i koniec pozorów –
albo coś ze sobą zrobię.
W tym czasie miałam silne
przekonanie, że wszystko zależy tylko ode mnie. „Wystarczy nie pić – mówiłam. – Jak
chcę to potrafię”. I jeszcze
jeden stereotyp – „przecież
mam silną wolę”. W ten sposób wytrzymałam trzy miesiące i zrozumiałam, na czym
polega różnica między abstynencją a trzeźwieniem. Do-

szłam do ściany. Cierpiałam
okrutne głody alkoholowe.
Były zmiany nastroju i rozpacz – że już nigdy nie będę
szczęśliwa. W końcu byłam
gotowa, aby poprosić o pomoc. Trafiłam na terapię,
na której dowiedziałam się,
że alkoholizm jest chorobą –
śmiertelną i nieuleczalną, ale
można z nią żyć. „Ale co to
za życie” – żartowałam.
Moja gotowość do zmiany spowodowała, że stałam
się otwarta na innych ludzi,
na świat i na Boga. Przestałam
walczyć, ponieważ prosząc
o pomoc, zaczęłam słuchać.
Poszłam na mityng. Zaczęłam wierzyć innym ludziom,
którzy mówili że nie trzeba
cierpieć i że pomimo choroby
– mogę być szczęśliwa. Zaczęłam wierzyć w w to, co mówią
inni – że to pierwszy kieliszek
zabija, a nie ostatni, że trzeba
przejść przez Program 12 Kroków, żeby trzeźwieć. Uwierzyłam też, że jest Ktoś silniejszy
ode mnie, kto pomoże mi podźwignąć się z choroby.
Gdy byłam na drodze trzeźwienia, wydawało mi się, że
przyszedł czas, aby zbawiać
świat. Przynajmniej ten pijany. Postanowiłam, że będę
służyć innym pomocą. Nie
wiedziałam, że to był mój
sposób na ucieczkę od siebie.
Tak naprawdę – pomagając
innym, kupowałam sobie ich
akceptację, bliskość, zaspokajałam chęć bycia potrzebną. Kiedy ktoś już mnie nie
potrzebował, czułam się odrzucona i wracało uczucie
pustki. O mało nie zapiłam.
Dużo łatwiej przychodziło mi
przejmowanie się cudzym życiem, niż podejmowanie odpowiedzialności za własne.
Program 12. Koków nauczył mnie jednak, jak nieść
posłanie drugiemu człowiekowi. Zrozumiałam wreszcie, że
aby komuś POMÓC, sama muszę odnaleźć w sobie MOC.
Dziś wiem, że to wiąże się

z pokorą, z poznaniem swoich mocnych i słabych stron
i umiejętnością rozpoznania
swoich ograniczeń. Teraz już
jestem pewna, że nie dam
rady pomóc każdemu.
To wszystko, o czym wyżej
piszę, zawarte jest w Programie, w którym dopiero krok
dwunasty dotyczy pomocy alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Wszystkie wcześniejsze kroki służą akceptacji choroby alkoholowej,
zbliżeniu się do Boga, odrzuceniu egocentryzmu i poznawaniu siebie.
Jestem sponsorką w Programie, w ten sposób służę
wspólnocie. Przeprowadzam
innych przez Program, dzieląc się swoim doświadczeniem, dając siłę i nadzieję.
Mam dzięki temu trzeźwość,
równowagę i harmonię w życiu. To, co dostałam we wspólnocie Anonimowych Alkoholików, wnoszę do zwykłego życia. Służbę dla drugiego człowieka rozumiem jako zwykłe,
codzienne
bezinteresowne
działania na rzecz innych.
Służba dla drugiej osoby to
dla mnie: życzliwość, brak
pośpiechu i czas, w którym
z otwartym sercem mogę dla
niej być. Czasem wystarczy
tylko uśmiech, czasem wysłuchanie, a innym razem miły
gest, przyjazne słowo.
Małgosia

ZROZUMIAŁAM,
ŻE ABY KOMUŚ
POMÓC,
SAMA MUSZĘ
ODNALEŹĆ
W SOBIE MOC.
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Daru miłości nie da się spłacić
UMIEJĘTNOŚĆ DAWANIA JEST TRUDNA W KONTEKŚCIE WSPÓŁUZALEŻNIENIA, KTÓREGO JEDNĄ Z CECH JEST PRZYMUS POMAGANIA, NADMIERNE DAWANIE, AŻ DO SAMOPOŚWIĘCENIA.

C

o jakiś czas zmagam się ze sobą, przeżywając rozterki związane z angażowaniem się w służbę innym. Patrząc wstecz, widzę w moim „dawaniu”
kilka etapów, w których kierowały mną różne motywacje. Zawsze coś w zamian dostawałam, nie zawsze to, do czego chętnie bym się przyznała.
Od dziecka lubiłam działać, angażować się. Byłam: gospodynią klasy,
przyboczną w harcerstwie, pomagałam innym w lekcjach, brałam udział
w akademiach szkolnych i jasełkach w kościele. Miałam też predyspozycje
do odczuwania emocji innych. Wyczuwałam negatywne nastroje i próbowałam temu po swojemu zaradzić, starałam się, aby inni byli zadowoleni.
W małżeństwie też chciałam, aby „było miło”. Ustępowałam, rezygnowałam
z własnych marzeń, zainteresowań, potrzeb, oddawałam siebie kawałek po kawałku. Poświęcając siebie, mogłam czuć się lepsza, mądrzejsza, szlachetniejsza.
Nie czułam się szczęśliwa i spełniona w małżeństwie. Nie radziłam
sobie z postępującą powoli chorobą alkoholową męża. Swoje zaangażowanie przeniosłam do pracy. Uciekałam od problemów w pracoholizm.
W pracy byłam prawą ręką szefa. Czułam się ważna, godna zaufania.
Tylko co jakiś czas odzywało się poczucie niedocenienia i wykorzystania. Pewnego dnia usłyszałam od szefa żart, że on nie musi się niczym
w firmie przejmować, mając tak chorobliwie odpowiedzialną pracownicę jak ja. Słowo „chorobliwie” zabolało mnie dotkliwie. Runął mój

skrzętnie budowany azyl. Wycofałam się. Oddalałam się coraz bardziej od bliskich, Boga i od samej
siebie. Narastał smutek, żal, pustka, poczucie braku sensu życia.
Zwrot nastąpił od spowiedzi
w Wielki Piątek. Trafiłam na pusty
kościół, był tylko Jezus czekający w Najświętszym Sakramencie
na grobie i ksiądz w konfesjonale.
Wypłakałam mój ból niespełnionego małżeństwa, macierzyństwa,
mój żal do Boga za nieudane życie.
Nie wiedziałam, że wtedy uznałam swoją bezsilność. W Niedzielę
Wielkanocną, słuchając przypowieści o talentach, kłóciłam się
w myślach z Bogiem, że nie mam
żadnych pożytecznych talentów.
Przypomniały mi się inne słowa

szefa o moim talencie organizacyjnym. Myślałam: „Nawet jeśli to
prawda, to co mi po talencie, dzięki któremu mój szef zarobi więcej
kasy? W tym nie ma żadnego dobra. To nie może być sensem życia! Nie po to mnie chyba stworzyłeś Boże?”. Bóg zainterweniował
szybko i na miarę mojej ówczesnej
dojrzałości. Za tydzień usłyszałam
w mojej parafii zaproszenie do organizowania działalności charytatywnej. Poczułam, że to jest znak,
zaproszenie Boga. Zaangażowałam się, odzyskałam chęć życia.
Tam zobaczyłam prawdziwe ludzkie dramaty, skrajną biedę, alkoholizm, przemoc. Poznałam też osoby
udzielające się w środowisku trzeźwościowym. Czułam się potrzebna
i dobra, ponieważ robię coś dla
innych, dla Boga. Poświęcałam się
mimo przykrości, ale tłumaczyłam
sobie, że muszę uczyć się pokory,
a dobro wymaga wyrzeczeń i cierpienia. Wspomniana działalność
nie była dobrze odbierana w naszym wiejskim środowisku i po kilku latach została zamknięta. Poja-

wiły się plotki, fałszywe oskarżenia. Czułam się rozgoryczona, że nasza
praca nie została doceniona, a rozpoczęte dzieła zaprzepaszczone.
Dzięki poznanym osobom rozpoczęłam już terapię i grupę wsparcia dla
współuzależnionych. Początkowo nie rozumiałam, kiedy mi mówiono, że
angażowanie się w działalność charytatywną nie jest dobre dla mnie, że to
część mojej dysfunkcji. Zaczęłam uczyć się angażowania bez poświęcania.
Moje umiejętności wykorzystałam w organizacji projektów z wyjazdami terapeutyczno-wypoczynkowymi w Klubie Abstynenta. Znów poczułam się
potrzebna i akceptowana. Po dwóch latach wycofałam się przez nieporozumienia pomiędzy kierownictwem klubu. Nie chciałam w tym uczestniczyć.
Kolejne rozczarowanie i poczucie straty.
W tym czasie rozpoczęłam kolejny etap zdrowienia i rozwoju w Al-Anon
i w Zakroczymiu. Podejmowałam służby w Al-Anon, angażowałam się w inicjatywy religijne, zyskując wiele radości, satysfakcji i momentów ogromnego wzruszenia, kiedy widziałam, jak Bóg działa i uzdrawia. Przez różne trudności, konflikty, rozczarowania Bóg stopniowo odkrywał przede mną moje
ukryte głęboko motywacje. Każda taka sytuacja pokazywała mi coś o mnie,
m.in. częste poczucie odrzucenia i mój głód akceptacji. Bardzo jednak chciałam robić coś dla Boga, dla innych, stawać się przez to lepszym człowiekiem.
Po pewnym czasie zaczęłam czuć przytłaczający mnie ciężar, nie
do udźwignięcia. Widziałam owoce, doświadczałam wdzięczności ludzi,
a czułam smutek i przygnębienie. Pytałam Boga: „Co robię nie tak? To
nie może być Twój ciężar. Mówisz, że Twój ciężar jest słodki, a brzemię
lekkie”. Zrozumiałam, że Bóg nie chce takiego zaangażowania; że mam
puścić to, czego kurczowo się trzymam. Nie wiedziałam jednak, dlaczego.
Poczułam się bezużyteczna, niepotrzebna Bogu.
Wtedy przeczytałam artykuł o. Dariusza Napiórkowskiego SJ, w którym
pisze on m.in.: „Kluczem do bezinteresownej miłości Boga jest właśnie to,
że do niczego nie jestem Mu przydatny. I właśnie dlatego jestem w Jego

MOŻESZ DAWAĆ BEZ MIŁOŚCI,
ALE NIE MOŻESZ KOCHAĆ BEZ DAWANIA.

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Amy Carmichael
oczach tak cenny. Bóg po prostu chce, abym miał udział w Jego szczęśliwym życiu”. Słowa te podziałały uwalniająco. Bóg patrzy na mnie jak matka
na niemowlę, które nie robi przecież nic pożytecznego. Matka kocha je i jest
szczęśliwa, że ono jest. Cieszy się, gdy ono się śmieje. Nie muszę działać dla
Boga, by zasłużyć na Jego miłość. Otrzymuję od Niego dar miłości za darmo. Poczucie obdarowania i wdzięczność zmieniają perspektywę. Czując się
kochaną, chcę kochać i dzielić się tym darem za darmo, bez zaspokajania
swoich głodów. Jak powiedziała irlandzka misjonarka Amy Carmichael: „Możesz dawać bez miłości, ale nie możesz kochać bez dawania”. Moim błędem
było to, że dawałam nie z miłości, ale żeby na nią zasłużyć. Kochając, mogę
dawać z radością, bez oczekiwań i rozczarowania. Nie muszą to być wielkie
dzieła. To może być chwila życzliwej rozmowy z koleżanką z pracy, szczery
uśmiech, pomilczenie z kimś razem w trudnej dla niego chwili.
Zauważyłam też, jak trudno mi było przyjmować czyjąś bezinteresowną
pomoc. Dług wdzięczności zobowiązywał i uwierał. Zaakceptowałam to, że
niektórym osobom nigdy nie będę w stanie spłacić swego długu, bo daru
miłości nie da się spłacić. Mogę przyjąć ten dar z radością, bo tak przyjmując, obdarowujemy tego, kogo dawanie uszczęśliwia.
Mam wrażenie, że otwiera się przede mną nowy etap mojego dawania.
Ciekawa jestem, co mi teraz Panie Boże podpowiesz?
A.M.R.
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osobowości i charaktery i różne spojrzenie na świat. Łączy nas to, że wychowywaliśmy się w rodzinach dysfunkcyjnych i mamy podobny bagaż
doświadczeń, a przez to identyczne schematy zachowań utrudniające
nam życie. Kiedy się spotykamy, aby zorganizować kolejne Dni Skupienia, przyświeca nam jeden cel – aby były one jak najbardziej owocne.
Podejmując decyzje, myślimy o tym, co jest najlepsze nie tylko dla wspólnoty, ale i dla pojedynczego człowieka, także dla każdego z nas.
Możemy wspólnie zaświadczyć, że bycie organizatorem uczy zdrowej odpowiedzialności, pracy w grupie, uczy bycia w relacji, uczy
kompromisu wewnątrz zespołu i wewnątrz siebie, przez co pozwala
nam się rozwijać. Poznajemy prawdę o nas samych, dostrzegamy zalety, odkrywamy umiejętności i akceptujemy wady i słabości, uczymy
się żyć „tu i teraz”, na bieżąco komunikując się z własnymi emocjami.
Jedną z ważniejszych lekcji, którą dostajemy, to niewątpliwie
wyjście z izolacji. Przy takim zaangażowaniu i przy tylu osobach nie
da się stać z boku, nawet jakby się chciało.
Możemy też stawiać swoje granice, jednocześnie licząc się z tym, że
uczestnicy Dni przyjeżdżają ze swoimi słabościami i dysfunkcjami, więc
potrzebne jest też wyczucie, aby odnosić się do każdego z szacunkiem.
Uczymy się konfrontacji z problemami i mówienia trudnych rzeczy, doskonale wiedząc, jak to potrafi zaboleć, a funkcja organizatora niejako zmusza nas do wychodzenia ze strefy komfortu czasem
w bardzo konkretnych sytuacjach. Nie da się nie wspomnieć o tym,
że nie poddajemy się tak łatwo jak wcześniej. Mimo trudności stawiamy jednak czoła własnym emocjom i lękom.
Uczymy się trwania przy swoim zdaniu – bez względu na wszystko. Doświadczenie zdobyte wcześniej pokazuje, że pewne rzeczy
mogą się nie sprawdzić. I ogromnym wyzwaniem jest niepoddawanie się presji otoczenia i wiara we własne przekonania. Z drugiej
zaś strony – uczymy się słuchać i jesteśmy otwarci na nowe pomysły,
bo przecież nie zawsze mamy rację.
Tutaj uczymy się też przyjmowania wdzięczności i dobrego słowa, bez podważania jego autentyczności. Umiejętność przyjmowania
komplementów i uznanie własnych sukcesów jest jedną z trudności
DDA i DDD, a bycie organizatorem łączy się z tym, że często jesteśmy
na tzw. świeczniku i dostajemy informacje zwrotne pełne uznania
i aprobaty. O tym, jak trudno jest czasami przyjmować takie słowa,
świadczy nasze zakłopotanie i automatyczne zaprzeczanie. I to też
jest lekcja dla nas samych. Równocześnie uczymy się pokory, kiedy

tego uznania brakuje, gdy zderzamy się z obojętnością.
Warto też wspomnieć, że –
jako grupa kilku osób – tworzymy
również małą wspólnotę. Bardzo
się wspieramy i dopingujemy. Staramy się zauważać własne małe
sukcesy. Możemy na sobie polegać i liczyć na wzajemne wsparcie, kiedy kogokolwiek dopada
kryzys. Uczymy się wzajemnego
szacunku, troski i bycia razem.
Dzielimy się swoimi emocjami,
doświadczeniami; możemy się po
prostu przed sobą wyżalić. To jest
bezcenne. Nierzadko przyjaźnie,
które się zawierają wśród nas, są

Pomagamy sobie
poprzez pomaganie innym
TO, W JAKI SPOSÓB OBECNIE WYGLĄDA ORGANIZOWANIE DNI SKUPIENIA DLA DDA I DDD – JEST EFEKTEM ZAANGAŻOWANIA I ZBIERANIA DOŚWIADCZENIA WIELU OSÓB, KTÓRE BYŁY PRZED NAMI.
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początkiem długotrwałych prywatnych relacji opartych na solidnych fundamentach.
Bardzo lubimy to bycie organizatorami, bo mocno wierzymy
w to, co wspólnie robimy i wiemy, że jest to potrzebne, wartościowe i ważne nie tylko dla nas
samych, ale też dla innych ludzi.
Cieszymy się, że możemy mieć
realny wkład w to, że ktoś chce
zmienić swoje życie, poczuje, iż
można jednak żyć inaczej i myśleć o sobie inaczej. Cieszymy
się, gdy w jakimś sercu pojawia
się myśl: „Nie wszystko w moim
życiu jest złe, a przeszłość nie

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Jesteśmy grupą różnych osób, mamy różne sytuacje rodzinne, różne

zdefiniowała mnie na całe życie”.
Wszystko to wybrzmiewa
na spotkaniu pożegnalnym,
kiedy dzielimy się siłą, nadzieją i miłością, opowiadając
o wszystkim, co nas poruszyło.
Dla nas to bardzo szczególny
moment, kiedy wszelkie emocje,
związane z trudnościami i zwykłym zmęczeniem, ustępują
na rzecz wdzięczności i radości
w sercu. Nie ważne, czy na spotkaniu jest kilkadziesiąt sposób,
czy tylko kilkanaście. Za każdym razem, kiedy słyszymy, że

SŁUŻBA MUSI BYĆ
ZAKORZENIONA W MIŁOŚCI
DO SIEBIE, INACZEJ BARDZO
SZYBKO MOŻE ZMIENIĆ SIĘ
NA BYCIE USŁUŻNYM, CO
W PRZYPADKU DDA I DDD
CZĘSTO JEST POWROTEM DO
STARYCH SCHEMATÓW.
chociażby jedna osoba doświadczyła poczucia, że nie jest sama, że
deklaruje chęć zmiany albo opowiada o już dokonanych zmianach –
wiemy, że warto spotykać się dalej.
Bycie organizatorem to dla nas także niesienie posłania, zgodnie z Krokiem 12. Możemy być przykładem dla innych, tych obserwujących i stojących z boku. Możemy prawdziwie zaświadczyć, że też byliśmy kiedyś na początku tej drogi i że łatwo nie
było, ale warto było jednak podjąć wysiłek. Możemy na oczach
innych przekraczać własne lęki i głośno o nich mówić, aby dawać
przykład i nadzieję. Nie możemy i nie chcemy zostawiać tego, co
się z nami dzieje, tylko dla siebie.
Oczywiście, nie da się nie myśleć o byciu organizatorem jako
o służbie drugiemu człowiekowi. Służba jednak musi być zakorzeniona w miłości do siebie, inaczej bardzo szybko może zmienić się
na bycie usłużnym, co w przypadku DDA i DDD często jest powrotem do starych schematów. Bycie usłużnym nie ma nic wspólnego
ze zdrowym pomaganiem.
Dlatego jako organizatorzy potrzebujemy bardzo dużej uważności – każdy na siebie samego i na siebie nawzajem. Dzielimy się
więc tym, co widzimy u siebie, aby nikt z nas się nie zagalopował
w służeniu. Pilnujemy też, aby równomiernie rozkładać obowiązki –
aby każdy miał swój mały wkład w organizację – a z drugiej strony
stopujemy branie na siebie za dużo obowiązków.
Służenie z miłością – do siebie i do drugiego człowieka – jest kluczem do wszystkiego. To jest odpowiedź na wszystkie wątpliwości.
Jest przecież dużo sytuacji, kiedy trzeba być stanowczym, kiedy trzeba zwrócić uwagę, kiedy nie zawsze jest się zrozumianym i klepanym po ramieniu, kiedy zwyczajne zmęczenie bierze górę i naprawdę
łatwo wtedy wszystko zostawić i uciec. Ale właśnie wtedy poczucie
służby innym, ogrom włożonego zaangażowania i efekty w postaci informacji zwrotnych – pozwalają racjonalnie ocenić sytuację i zostać.
Bo naprawdę warto.
Służba organizatorska jest ewidentnie wysiłkiem. Ale tyle otrzymaliśmy w czasie, kiedy ktoś inny podejmował posługę wobec nas,
że teraz naszą potrzebą serca staje się niesienie posłania. Bo my
pomagamy sobie poprzez pomaganie innym. Dając...otrzymujemy
jeszcze więcej.
Organizatorzy Dni Skupienia dla DDA i DDD
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Z PAWŁEM KRYSZTOFIAKIEM – DYREKTOREM FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE – ROZMAWIA TADEUSZ PULCYN
Modlitwa
św.
Franciszka
z Asyżu – honorowanego prawie
przez wszystkie religie świata,
nawet przez ludzi niewierzących
– nie traci na aktualności:
O Panie, uczyń z nas narzędzia
Twojego pokoju...
Spraw, abyśmy mogli nie tyle
szukać pociechy, co pociechę
dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie…
Z pewnością na swojej dotychczasowej drodze doświadczył Pan
pociechy, zrozumienia, miłości,
przebaczenia... Jaki ma to wpływ
na Pana postawę dzisiaj?
Z cytowaną modlitwą św. Franciszka spotkałem się po raz pierwszy
we Wspólnocie AA. Jest ona zawarta
w Kroku 11. w książce „Dwanaście
Kroków i Dwanaście Tradycji”. Jednak
z wartościami, o których jest mowa
w modlitwie, zetknąłem się już jako
dziecko. Od najmłodszych lat rodzice
uczyli mnie, zgodnie z religią katolicką, czym jest wiara, nadzieja i miłość,
co oznacza zrozumienie drugiego człowieka, pocieszanie i przebaczanie...
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Z czasem, jak dorastałem, nabierałem przekonania, że są to wartości,
którymi bardzo trudno się kierować, ponieważ nie przystają do rzeczywistości. Otaczający mnie świat był inny, wspomniane wartości wydawały
się archaiczne, „nie na czasie”. Zmieniło się to w latach 80-tych ubiegłego wieku – w czasach Solidarności i Jana Pawła II. Wówczas mówiło się
dużo o dobrych relacjach z drugim człowiekiem. W tym okresie byłem
w liceum. Wtedy patrzyłem na wszystko raczej z pozycji biorcy. Oczekiwałem od innych miłości, zrozumienia, pociechy, przebaczenia... Niestety, miałem poczucie, że nie jestem w ogóle rozumiany przez ludzi, także
przez osoby mi najbliższe. Miałem wrażenie, graniczące z pewnością, że
mój ojciec w ogóle mnie nie rozumie, że mnie wręcz nie kocha, że stawia
mi tylko wysokie wymagania i stosuje restrykcyjne zakazy. Mama okazywała mi miłość tak, jak umiała, ale dla mnie to było za mało. Dopiero
moja dziewczyna, Ania – dziś żona – obdarowała mnie prawdziwą miłością (która „cierpliwa jest, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, we
wszystkim pokłada nadzieję”).
Miałem wtedy 19 lat i szukałem swojej życiowej drogi. Chciałem zostać lekarzem. Postanowiłem pokazać ojcu, że na to mnie stać, a przy tym spełnić
swoje marzenie; pragnąłem być kimś ważnym i pożytecznym, kimś, kto potrafi
pomagać innym. Większość otaczających mnie osób odradzała mi jednak studia
medyczne, znając moje zamiłowanie do sportu. Byłem zapalonym piłkarzem.
Koniec końców – po niedostaniu się na medycynę – zostałem niejako
przymuszony do pójścia na AWF, co traktowałem jako swoją porażkę. Ania
wówczas okazywała mi pełne wsparcie.
Z żoną związane jest też moje doświadczenie dotyczące rozumienia
istoty rzeczy w sytuacjach problemowych. Po kilku latach naszego małżeństwa, kiedy przysparzałem w domu więcej problemów niż radości z powodu mojego uzależnienia od alkoholu, Ania wykazywała się wielką mądrością wobec moich chorych zachowań. I tylko dzięki jej postawie – „mądrej
miłości” – ocalał nasz zawiązek. Ona przede wszystkim pomogła mi wybrać
drogę do zdrowienia, którą do dziś razem idziemy.
Oczywiście, przedtem nie mogła w ogóle liczyć na zrozumienie z mojej
strony, a okruchy miłości jej okazywane – często służyły mi do manipulowania i osiągania zamierzonych celów. Ale o tym – o wszystkich mechanizmach
moich chorych zachowań – dowiedziałem się dopiero we Wspólnocie AA.
Dziś już wie Pan z pewnością, że „dając, otrzymujemy”... Jak we
Wspólnocie AA funkcjonuje postawa posługi drugiemu człowiekowi?

Fot. Bartłomiej Pulcyn

Miłość skutkuje radością
w pełnieniu każdej misji

Już od pierwszego spotkania
z przedstawicielami Wspólnoty czułem, że próbują mi okazać zrozumienie w związku z tym, co się ze mną
stało. Wydawało mi się to podejrzane, ponieważ do tej pory nikt (oprócz
żony) nie próbował mnie zrozumieć
(spotykałem się raczej z brakiem zrozumienia, z ostracyzmem, nawet z pogardą). Ale wkrótce wszystko się wyjaśniło. Dowiedziałem się, że Wspólnotę
tworzą liczne grupy samopomocowe,
w których dominuje postawa posługi drugiemu człowiekowi, co wynika
z Programu 12. Kroków AA. Preambuła Anonimowych Alkoholików mówi
o dzieleniu się doświadczeniem, siłą
i nadzieją – w celu pomagania innym
w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Człowiek chory, uzależniony
od alkoholu, to najczęściej egoista,
który postrzega świat przez pryzmat
własnego Ja. Nie umie dawać, potrafi tylko brać. Nie ma świadomości,
że dawanie wsparcia drugiemu człowiekowi może mu pomóc w powrocie

do zdrowia. Dopiero praca na Programie 12. Kroków pozwala alkoholikowi
zrozumieć wartość dawania (także dawania świadectwa trzeźwego stylu życia) i dokonać zmiany postępowania i naprawienia błędów, jakie popełnił.
Program dwunastokrokowy daje też możliwość nawiązania relacji
z Bogiem i odnalezienia swojego miejsca w świecie. Jednak najważniejsza informacja, jaka płynie z Programu, jest taka: Mam służyć drugiemu
alkoholikowi (właściwie każdemu człowiekowi) wsparciem. Trzeźwiejący alkoholicy przekonali się na własnej skórze, jak cenne było wsparcie
im dane, gdy byli na początku drogi trzeźwienia. Wiedzą też – może już
wszyscy o tym wiedzą? – że warto pomagać tym, którzy pomocy potrzebują, i że każde dobro, które dajemy innym – wraca do nas ze zdwojoną siłą. A co jest istotą pomagania? Podpowiada nam między innymi
św. Franciszek we wspomnianej wyżej modlitwie: miłość. Ta podpowiedź
przydaje się też członkom Wspólnoty AA niosącym posłanie.

ISTOTNĄ FORMĄ NIESIENIA POSŁANIA JEST
UDZIAŁ CZŁONKÓW GRUP AA W MITYNGACH
INFORMACYJNYCH ORGANIZOWANYCH DLA OSÓB,
KTÓRE – Z TYTUŁU WYKONYWANEGO ZAWODU – MAJĄ
CZĘSTY KONTAKT Z ALKOHOLIKAMI; SĄ WŚRÓD NICH
M.IN. OSOBY DUCHOWNE, LEKARZE, PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWE, POLICJANCI, SAMORZĄDOWCY,
SĘDZIOWIE, KURATORZY SĄDOWI, DZIENNIKARZE.
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Co to znaczy – nieść posłanie?
Wyjaśnienie jest w Kroku 12. Anonimowych Alkoholików. W wyniku
zmiany, jaka we mnie zaszła – m.in.
stałem się abstynentem, zdrowieję – mam obowiązek nieść tę dobrą
nowinę innym alkoholikom. Mam
świadczyć, że z alkoholizmem można
się uporać, mam promować dwunastokrokowy program i zachęcać innych do jego promowania, ponieważ
ów program umożliwił mi – i milionom ludzi mnie podobnym – powrót
do normalnego życia; ponieważ dzięki temu programowi potrafię cieszyć
się każdym dniem.
Przedstawiciele Wspólnoty AA
od samego początku jej powstania
przekazywali informacje o swoim
programie m.in. w środowisku medycznym, w szpitalach, domach pomocy społecznej. Dziś docieramy
z posłaniem także do zakładów karnych, do domów poprawczych, młodzieżowych domów wychowawczych,
do noclegowni dla bezdomnych, a także na oddziały odwykowe czy oddziały detoksykacji. I nie tylko udzielamy
tam informacji o owocach pracy nad
sobą członków naszej Wspólnoty, ale
pomagamy też zakładać nowe grupy
AA i prowadzić mityngi.
Istotną formą niesienia posłania
jest udział członków grup AA w mityngach informacyjnych organizowanych dla osób, które – z tytułu
wykonywanego zawodu – mają częsty kontakt z alkoholikami; są wśród
nich m.in. osoby duchowne, lekarze,
pielęgniarki środowiskowe, policjanci, samorządowcy, sędziowie,
kuratorzy sądowi, dziennikarze.
Anonimowi Alkoholicy pełnią
też dyżury w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym AA, obsługują telefon zaufania i infolinię AA oraz
internetowy punkt on-line.
Podstawową grupą zawodową,
z którą współpracuje Wspólnota AA,
są terapeuci uzależnień, ale też dużą
grupę z nami współpracującą tworzą
wspomniani już specjaliści, którzy
w swojej pracy zawodowej stykają
się z alkoholikami lub poprzez swoja pracę mogą do nich dotrzeć. Nazywamy ich przyjaciółmi AA. Gdyby
nie oni, gdyby nie ich współpraca
z nami, Wspólnota nie mogłaby się
10

rozwinąć, rozrosnąć do obecnych rozmiarów i odnosić tak spektakularnych
sukcesów. Jesteśmy im wdzięczni za konstruktywną współpracę. I wyrażamy
to często w mediach, pamiętając jednak o zachowywaniu anonimowość wobec ich przedstawicieli.
Warto wspomnieć, że od 2006 roku nasza Wspólnota wydaje w formie
elektronicznej biuletyn informacyjny pod tytułem „Wieści z AA”. Biuletyn
przeznaczony jest głównie dla osób zawodowo zajmujących się chorobą
alkoholową oraz dla pozostałych osób, które zainteresowane są działalnością AA w Polsce. Periodyk ten wydawany jest raz na kwartał. Zawiera
podstawowe informacje o Wspólnocie, reportaże i wywiady z profesjonalistami, informacje o terminach mityngów informacyjnych organizowanych
na terenie całego kraju przez służby poszczególnych regionów AA.
Zachęcam szczególnie uczestników mityngów informacyjnych oraz osoby
zawodowo stykające się z AA do dzielenia się swoimi refleksjami i doświadczeniami na łamach wspomnianego biuletynu. Jestem przekonany, że wszelkie
uwagi pomogą AA w pełniejszym rozwoju i przyczynią się do tego, aby niesienie przez nas posłanie było jeszcze bardziej skuteczne.

zdrowiejących alkoholików stale
się powiększa. Rośnie również
liczba przedstawicieli Wspólnoty
AA niosących posłanie. I to napawa optymizmem na przyszłość.

człowieka. Bowiem świadomość istnienia tej miłości skutkuje radością w realizowaniu każdego powołania, w pełnieniu każdej misji – w rodzinie, w środowisku lokalnym, w całym społeczeństwie.
A wyznaczając sobie cele, warto pamiętać – nie tylko w tym roku – co powiedział Jan Paweł II do młodzieży, i do nas wszystkich, w Gdańsku w 1987 roku:

Z WARTOŚCIAMI, O KTÓRYCH JEST MOWA W MODLITWIE
ŚW, FRANCISZKA, ZETKNĄŁEM SIĘ JUŻ JAKO DZIECKO. OD
NAJMŁODSZYCH LAT RODZICE UCZYLI MNIE, CZYM JEST WIARA,
NADZIEJA I MIŁOŚĆ, CO OZNACZA ZROZUMIENIE DRUGIEGO
CZŁOWIEKA, POCIESZANIE I PRZEBACZANIE...
Jaki jest dotychczasowy efekt przekazu informacji o Wspólnocie?
Coraz większa liczba osób na świecie wie, że AA to unikatowa organizacja o globalnym zasięgu, że AA-owski sposób na życie przekracza dzisiaj
wszelkie granice wyznaczone przez różnorodność grup ludzkich, różne
rasy, wyznania i języki.
Zaznaczmy tu, że Wspólnota AA obecna jest w ponad 180 krajach,
a liczba jej członków oceniana jest na dwa miliony. Na całym świecie jest
około 115 000 grup AA. Literatura AA została przetłumaczona na prawie
wszystkie języki świata, nawet na tak mało znane, jak afrykanerski, farsi,
hindi, nepalski, suahili i wiele innych.
Coraz mniej jest miejsc na naszym globie, na których żyjący tam ludzie
nie wiedzieliby, że w 1935 roku w Akron (w USA) spotkało się dwóch mężczyzn: Bill W. (makler giełdowy) i dr Bob (chirurg), wówczas uznawani za alkoholików, którzy odbyli ze sobą kilka spotkań – rozmawiając tylko o swoim
alkoholizowaniu się – i ze zdziwieniem odkryli, że w ten sposób pomagają
sobie w utrzymywaniu abstynencji. Wkrótce odkryli także, że inni alkoholicy
mogą pójść ich śladem, żeby zachowywać trzeźwość. Słowem, skutek przemyśleń Bila i Boba staje się już coraz powszechniej znany.
Może jednak nie wszyscy wiedzą, że w 1939 roku wydana została książka, nazywana Wielką Księgą – „Anonimowi Alkoholicy” – której tytuł dał
nazwę naszej Wspólnocie. Jej treść – w znacznej części zredagowana
przez Billa W. – ukazuje sposób, dzięki któremu zachowywali trwałą trzeźwość pierwsi członkowie Wspólnoty.
Może też nie wszyscy wiedzą, że alkoholizm – przez Amerykańskie
Towarzystwo Medyczne w 1956 roku uznany za chorobę chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną – można pokonać. Potwierdziło to –
pod sztandarem „Szczęśliwi, radośni i wolni” – ponad 57.000 członków
AA oraz ich rodziny i przyjaciele podczas obchodów jubileuszu 80-lecia
Wspólnoty w Atlancie, w lipcu 2015 roku. Potwierdzają to również tysiące uzależnionych i współuzależnionych w Polsce – utrzymujące abstynencję, będąc członkami grup samopomocowych. Oczywiście, liczba

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Właśnie rozpoczął się nowy
rok – 2019. Składamy sobie życzenia, robimy postanowienia,
plany. Wyznaczając cele na najbliższą przyszłość, o czym powinniśmy pamiętać?
Najpierw chciałbym złożyć życzenia czytelnikom TB i jego redaktorom: Oby w tym roku nikt nie utrudniał Państwu odkrywania – ciągle
na nowo – miłości Boga do każdego

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną
sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Jest jakiś porządek
prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte.
Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.

Rozmawiał Tadeusz Pulcyn
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Jeden z moich przyjaciół, któ-

ry studiował archeologię w Ziemi
Świętej, podzielił się kiedyś ze
mną swoimi przemyśleniami na temat Morza Martwego. Powszechnie wiadomo, że – z powodu bardzo wysokiego zasolenia jego wód
– praktycznie nie ma w nim życia.
Natomiast wciąż intrygującą kwestią jest ogromna zawartości soli
w wodzie tego akwenu.
Niektórzy uczeni, zastanawiając się nad tym zjawiskiem,
stwierdzili, że to morze jest martwe prawdopodobnie z powodu –
braku odpływu. Okazuje się więc,
że jego wyjątkowość, w porównaniu z innymi śródlądowymi zbiornikami wodnymi, polega na tym,
że jedynie gromadzi napływające
do niego wody, a nigdzie ich nie
oddaje, nie przekazuje dalej. Można byłoby się więc spodziewać, że
Morze Martwe ciągle się powiększa. A jednak, wbrew pozorom,
poziom wód tego akwenu nie
wzrasta. Ich nadmiar nieustannie

Darmo otrzymaliście,

darmo dawajcie

pochłania pustynny klimat, w którym proces parowania przebiega
niezwykle szybko. Zatem, woda
wyparowuje, a sól zostaje.
Opisane powyżej zjawisko ma
ciekawy walor symboliczny. Z powodzeniem można odczytać je jako
metaforę dynamiki ludzkiego życia, w którym proporcje pomiędzy
dawaniem i braniem muszą być
zachowane, bo inaczej człowiek
zaczyna umierać. Życie jest darem. Nie posiadamy go sami z siebie, musimy je przyjmować z zewnątrz. Nawet na tym najbardziej
podstawowym poziomie naszej
egzystencji, jakim są biologiczne
prawa rządzące ludzkim ciałem,
przekonujemy się nieustannie, że
ludzkie życie podtrzymują inne organizmy żywe – rośliny i zwierzęta, które niejako „oddały” swoje

Tajemnicza wymiana darów
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życie, aby nim człowieka obdarować, a on je przyjął, żeby żyć. Idąc
dalej tym tokiem rozumowania,
odkrywamy kolejny, wydawałoby się oczywisty fakt związany
z przekazywaniem ludzkiego życia z pokolenia na pokolenie, które również możemy rozumieć jako
proces wzajemnego obdarowywania i przyjmowania daru.
To, co rozpoznajemy jako fakt
biologiczny, przekłada się na życie duchowe. Będzie się ono rozwijać tylko w tym człowieku, który potrafi przyjmować od innych
to, co duchowe, i jednocześnie
to, co otrzymał, w sobie pogłębia,
obdarowuje kolejnych ludzi. Jeśli
zazdrośnie strzeże tego, co otrzymał, i z nikim nie chce się podzielić, to bardzo szybko przekona się,
jak potężną i śmiertelną chorobą

jest samotność egoisty. Jeśli nie
potrafi przyjmować, a nastawi się
jedynie na dawanie, które często
naznaczone jest pychą, to równie
szybko przekona się, jak niebezpieczną pułapką jest wypalenie
altruisty. Zatem, tylko tam jest
życie, gdzie mamy do czynienia
z przyjmowaniem i oddawaniem.
Pozostaje nam rozwiązać główny problem naszego zagadnienia.
Trzeba nam podjąć próbę odnalezienia odpowiedzi na pytanie,
czym jest to duchowe „coś”, które
trzeba przyjąć, by potem oddać,
żeby żyć? Odpowiedzi poszukamy we fragmencie Mateuszowej
ewangelii, poprzedzającym rozesłanie apostołów. To do nich właśnie Jezus wypowie znamienne
słowa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).

Nasze rozważania warto rozpocząć od wydarzenia opisanego
przez dwóch ewangelistów: Mateusza (9,36) i Marka (6,34), które
pomoże nam wejść w głąb przesłania kryjącego się w symbolu
serca. Chodzi o komentarz ewangelistów dotyczący postawy Pana
Jezusa wobec otaczających Go
tłumów. Przeczytajmy ów komentarz w kontekście całej perykopy:
Jezus obchodził wszystkie
miasta i wsie. Nauczał w ich
synagogach i głosił ewangelię o królestwie. Leczył także
wszystkie choroby i dolegliwości. A widząc wielkie tłumy ludzi,
litował się nad nimi, gdyż byli
udręczeni i porzuceni jak owce,
które nie mają pasterza. Wtedy
powiedział do uczniów: „Żniwo

wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana
żniwa, aby wysłał robotników
na swoje żniwo” (Mt 9,35-38).
Od właściwego zrozumienia
tego fragmentu Mateuszowej
ewangelii, a przede wszystkim
podkreślonych słów komentarza
ewangelisty, zależeć będzie nasza
interpretacja symbolu serca w odniesieniu do Jezusa i Jego uczniów.
Rozpocznijmy od wyjaśnienia
terminu „tłumy” (gr. ohlos), które-

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Br. Michał Deja
OFMCap

go św. Mateusz używa na określenie zebranych wokół Pana Jezusa
ludzi. Nam, ludziom XXI wieku,
tłumy mogą się kojarzyć z wielkimi
zgromadzeniami, w których uczestniczyliśmy przy okazji pielgrzymek papieskich czy Światowych
Dni Młodzieży. Takie skojarzenia
na ogół odnoszą się do pięknych
wspomnień, poczucia siły i jedności w tym, co jest dobre. Jednak
bywają i takie skojarzenia związane z tłumem, które nie koniecz-

NA POZIOMIE DUCHOWYM ŻYCIE –
ROZUMIANE JAKO MIŁOSIERNA MIŁOŚĆ –
OTRZYMUJEMY OD CHRYSTUSA: PO TO, BY
NIM SIĘ ŻYWIĆ, ALE RÓWNIEŻ, ABY INNYCH
ŻYCIODAJNĄ MIŁOŚCIĄ OBDAROWAĆ.
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DAREM JEST ROZUMIENIE LUDZKICH
SMUTKÓW I RADOŚCI, DRAMATÓW
I SUKCESÓW, WSPÓŁCIERPIENIE Z TYMI,
KTÓRZY CIERPIĄ I RADOWANIE SIĘ

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Z TYMI, KTÓRZY SĄ SZCZĘŚLIWI.
nie wywołują pozytywne emocje,
na przykład demonstracje uliczne
prowadzące niekiedy do przemocy,
którą trudno powstrzymać.
Właśnie taki obraz nieokiełznanego, niebezpiecznego tłumu
pomoże nam zinterpretować rozważany tekst. Interesujący nas
termin ohlos w języku greckim,
czyli w tym języku, w jakim został
napisany cały Nowy Testament,
w wyraźnie negatywny sposób
określa ludzi zebranych wokół
Jezusa. Zawiera w sobie ideę opisującą ich jako motłoch, a nawet
bardziej pogardliwie – jako hołotę,
która zebrała się, aby coś Jezusowi
wydrzeć, coś od Niego za wszelką
cenę otrzymać. Ewangeliści opisują takie sytuacje, kiedy to ludzie
z tłumu gwałtem próbowali Jezusa
dotknąć; napierali na Niego, uniemożliwiali Mu swobodne przejście
i nauczanie. Ten tłum, pomimo
podziwu, jaki w nim wzbudzał
Jezus, był również niebezpieczny; zarówno pod względem narastającego wciąż poziomu emocji,
które łatwo mogły przerodzić się
w przemoc, jak i pod względem
dużej liczby nagromadzonych
w jednym miejscu chorych, opętanych, osób dotkniętych różnymi innymi dolegliwościami.
Wszystkie te informacje zawierają się w greckim terminie ohlos
i w samym obserwowanym przez
uczniów zjawisku, które skrupulatnie zrelacjonował św. Mateusz.
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Natomiast Jezus patrzy na tłum
zupełnie inaczej, niż sugeruje to znaczenie rozważanego wyżej terminu.
Tak potrafi patrzeć, że widzi w nim
coś zupełnie innego, niż wynikałoby
to z jedynie zewnętrznego oglądu
zjawiska, jakim jest zebrany wokół
Niego tłum. Tę umiejętność Pana
Jezusa wyraża użyty w omawianym
wersecie grecki czasownik idon.
Opisuje on ów wyjątkowy sposób,
w jaki Jezus patrzy na wielkie zgromadzenie i ma głębokie znaczenie
teologiczne. W Nowym Testamencie
często jest on synonimem dojrzałej
wiary uczniów (np. umiłowanego
ucznia), czyli takiego patrzenia,
które przenika to, co materialne, widzialne i dociera do tego, co nie jest
widoczne dla oczu, a co jest istotą
sprawy, rzeczą najważniejszą. Kiedy
Jezus patrzy w taki sposób, widzi
coś, co nie jest widoczne dla oczu
i co przekracza możliwości zmysłów.
Jego patrzenie jest widzeniem nie
oczyma, lecz sercem – kochającym,
współczującym i miłosiernym.
Jezus patrzy na tłum, a widzi
twarz każdego człowieka z osobna;
patrzy w oczy i widzi to, co skrywa
jego serce. Widzi każde cierpienie,
każdą obawę, lęk przed śmiercią,
głodem, poniżeniem i ubóstwem.
Widzi ból odrzucenia, zdradzonej
miłości, zdeptanej nadziei. Widzi
rozpacz ludzkiej bezradności, poczucia bezsensu, życiowej porażki.
Widzi i współodczuwa, współprzeżywa, współcierpi.

Jezusowy sposób patrzenia
na tłum i widzenia tego, co dla
oczu ukryte, ma swój odpowiednik w słowie „litować się” – gr.
splanhnidzomai. Bardzo ciekawa
jest etymologia tego słowa, ponieważ ma ona swoje korzenie w słowie splanhnon, odnoszącym się
do anatomii ludzkiego ciała i pierwotnie oznaczało wnętrzności. Natomiast metaforyczne znaczenie
tego słowa odnosi się do serca –
czułego, łagodnego, miłosiernego,
życzliwego. Słowo to ma swój odpowiednik w biblijnym języku hebrajskim, w rzeczowniku rachamim,
którego pole semantyczne zawiera
również ideę ludzkich wnętrzności,
a nawet matczynego łona, rozumianego przede wszystkim jako cielesna, ale również duchowa przestrzeń, w której matka nosi z miłością dziecko jeszcze niegotowe,
aby żyć w świecie. Nosi po to, aby
ostatecznie oddać je światu, lecz
nieprzerwanie je kocha, troszczy
się o nie, otacza je czułością, zrozumieniem i współodczuwa z nim.
Zatem, właśnie taką miłością,
czułością i głębokim rozumieniem
Pan Jezus obdarował każdego z ludzi tworzących niebezpieczny dla
Niego tłum. To jest właśnie to „coś”
najbardziej duchowego, czym Jezus
zupełnie za darmo obdarowywał ludzi, na których patrzył. Zapewne nie
wszyscy to zauważali, bo nie na taki

dar mieli nastawione oczekiwania.
Jednak w tym tłumie byli również
tacy, którzy nie tylko ten dar Jezusa
rozpoznali, ale również go przyjęli.
Oczywiście na tyle, na ile im pozwalały ich możliwości. Kim oni byli?
Wśród zgromadzonych wokół
Jezusa tłumów byli także Jego
przyszli uczniowie. Oni również
stanowili kiedyś, i po części ciągle
stanowią, „motłoch” ludzi chorych,
dotkniętych dolegliwościami, ludzi
udręczonych i porzuconych. Jednak wyróżnia ich od innych pewna
dyspozycja serca, która pozwoliła
im rozpoznać darmowy dar Jezusa.
Jezus wypowiadając imię każdego
z nich, wyprowadził ich z tłumu,
by stanęli po Jego stronie. A oni,
jak zauważa ks. Krzysztof Wons,
stając po stronie Jezusa, jeszcze
bardziej stają się bliscy tłumowi,
z którego wyszli; z jeszcze większym przekonaniem i świadomością stają po jego stronie. Przyjęty
przez nich Jezusowy dar miłosiernej miłości uzdalnia ich do dawania ludziom z tłumu tego, czym
zostali obdarowani. Tym darem,
jak precyzyjnie wyraził to w swojej
zachęcie skierowanej do Rzymian
św. Paweł, jest głębokie rozumienie ludzkich smutków i radości,
dramatów i sukcesów, współcierpienie z tymi, którzy cierpią i radowanie się z tymi, którzy są szczęśliwi (Rz 12,15-16)

Zrodzenie z serca Jezusa
Wnioskujemy
więc:
Jezus
na podobieństwo kochającego
ojca (i matki zarazem) niejako rodzi mężczyzn (to ci, którzy za Nim
poszli) z nową tożsamością. Rodzi
ze współodczuwającego, współcierpiącego serca, które nie tylko
widzi ich „biedy”, choroby i udręczenie, ale również pragnie ich
ochronić, zwłaszcza przed utratą
sensu życia. Współodczuwanie
Jezusa trzeba rozumieć nie tylko
jako jakąś formę intelektualnego
rozumienia trudnej sytuacji zgromadzonych wokół Niego ludzi. Posiada ono również walor cielesny.
On współodczuwa – aż po cierpienie ciała, aż po przejmujący ból
serca, aż po hańbę krzyża.
Słowem, współcierpiące, współodczuwające serce jest symbolicznym „łonem”, które rodzi apostołów i uzdalnia ich do podobnego
współodczuwania z Jezusem, które
ma być ukierunkowane na tłumy,
na ludzi, którzy nie mają pasterza.
Pełne miłosiernej miłości serce
Jezusa jest także źródłem misyjnego
powołania apostołów. Serce Jezusa
rodzi ich do misji. Ta misja może być
skuteczna tylko wtedy, gdy apostołowie będą stale uczyć się od Jezusa rozumieć siebie samych, a korzystając z „wiedzy” o sobie, będą
próbowali współodczuwać z opuszczonymi ludźmi, współprzeżywać
z nimi ich problemy, rozumieć je,
korzystając z doświadczania relacji
z Jezusem, z daru miłosiernej miłości, który od Niego przyjęli, aby go
przekazywać innym.
Miłosierna miłość
Na początku naszych rozważań wskazaliśmy na obraz Morza
Martwego jako na symbol czło-

wieka, który z jakiegoś powodu
zablokował swoje serce na „przypływ” życia lub na jego „odpływ”.
W obu tych postawach zauważyliśmy znamiona narastającej
śmierci. Natomiast życie, w takim ujęciu, będzie wszędzie tam,
gdzie zachodzi przepływ brania
i dawania. Gdzie człowiek, świadom tego, że nie posiada życia
sam w sobie, pokornie o nie prosi
i z otwartością je przyjmuje, by
potem wspaniałomyślnie, to znaczy za darmo oddawać je innym.
Na poziomie biologicznym życie
otrzymujemy od innych żywych
stworzeń po to, by samemu się
nim nakarmić i przez zrodzenie
oddać je kolejnym pokoleniom.
Natomiast na poziomie duchowym życie – rozumiane jako miłosierna miłość – otrzymujemy
od Chrystusa: po to, by nim się
żywić, ale również, aby innych
taką życiodajną miłością obdarować. Niejako zrodzić do nowego
życia w intensyfikujących się więziach współodczuwającej, współcierpiącej miłości, we wdzięczności za wszystko, co dobre i sensowne. Zatem, wszystko to, kim
jesteśmy, co umiemy i posiadamy
– jest darem. I, paradoksalnie,
posiądziemy ten dar dopiero wtedy, gdy go za darmo oddamy. Bo
posiadamy tylko to, co wspaniałomyślnie oddamy.

Br. Michał Deja
OFMCap
doktor teologii
biblijnej
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Fot. Małgorzata Rutkiewicz

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.
Św. Franciszek z Asyżu

Do szczęscia potrzeba
16

Br. Jarosław Kubera OFMCap

naprawdę niewiele
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DO SZCZĘŚCIA
POTRZEBA NAPRAWDĘ
NIEWIELE. BUDUJE
SIĘ ONO ZA POMOCĄ
MAŁYCH, CODZIENNIE
PIELĘGNOWANYCH
GESTÓW, KTÓRE
STAJĄ SIĘ DAREM DLA
DRUGIEJ OSOBY.

Jeden z moich zakonnych bra-

ci opowiadał o wydarzeniu, które
miało miejsce na przystanku autobusowych w Lublinie. Otóż, pewien
bezdomny poprosił oczekującą
na miejski autobus kobietę o „złotóweczkę”. Kobieta z litości czy dla
świętego spokoju, czy też z innego,
bardziej lub mniej wiadomego sobie powodu, ofiarowała mu dwuzłotówkę. Bezdomny z uśmiechem podziękował, gdy nadjechał autobus,
do którego wsiadała kobieta, a zaraz za nią ów uszczęśliwiony darowizną człowiek. Przy wsiadaniu
zdarzyło się, jak to czasem bywa,
że wysiadający na tym przystanku
inny pasażer tegoż autobusu podarował swój, jeszcze ważny, a już
mu nie potrzebny bilet, wsiadającej
kobiecie. Kiedy zobaczył to obdarowany wcześniej dwuzłotówką,
z wielką satysfakcją i namaszczeniem, zwrócił się do kobiety słowami: „Widzi pani, jak dobro szybko
się zwraca”.
Zabawna historia, prosta wiara
człowieka, który być może na swój,
trochę magiczny, dziecinny czy
roszczeniowy sposób, chce wierzyć, że dobro się zwraca. Może
też dzięki temu, że dał komuś sposobność do jałmużny, mógł utwierdzić się w przekonaniu, że on także w swej bezdomności jest komuś
potrzebny i ma coś do dania, tzn.
okazję do jałmużny.
Dając, otrzymujemy... Różne
myśli, uczucia i pytania kołaczą
nam się w głowach, kiedy słyszymy taką tezę. Już samo takie postanowienie sprawy, może budzić iry18

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

tację, bo przecież, czy zawsze tak
jest? No, chyba nie. Albo pojawia
się pytanie: a kto tak powiedział,
skąd takie założenie, jakby twierdzenie to było jakimś pewnikiem.
Może to jakiś postulat czy pobożne życzenie, w którego prawdziwość chciałoby się wierzyć lub
kogoś przekonać, zaczarować rzeczywistość? Czy to nie jakaś demagogia, która brzmi jak obietnica przedwyborczej kiełbasy? Ktoś
mógłby powiedzieć, że fraza, która brzmi niczym aksjomat, to jakaś forma socjomanipulacji, której
prawdziwości nigdy nie jesteśmy
w stanie zweryfikować, lub zabieg
retoryczny, w którym chodzi o to,
żebyśmy coś z siebie dali? Pytań
rodzi się sporo.
A może jednak coś w tym jest?
Może w jakiś sposób wierzymy
lub chcemy wierzyć w prawdziwość tego zdania? Pewne jest tak,

że tego typu zwroty, funkcjonują
w kulturze, w języku i w naszych
umysłach. Czy są prawdziwe? Czy
odwzorowują w jakiś sposób rzeczywistość, czy są raczej próbą
naiwnego jej zaklinania lub przejawem romantycznych marzeń, chociażby o sprawiedliwości wiecznej?
Spróbujmy zastanowić się, jak
to jest z tym dawaniem i otrzymywaniem w zamian.
Pamiętam z dzieciństwa piękną bajkę o Szewczyku Dratewce,
który wędrując drogą do miasteczka, pomagał wszystkim potrzebującym pomocy zwierzętom.
Własną czapką zgarnął zniszczone mrowisko, nakarmił chlebem
głodne i zmarznięte dzikie kaczki, a na koniec naprawił dzikim
pszczołom zepsute gniazdo. Dalsza część bajki na swój sposób
pokazuje, że żadne dobro, które

szewczyk uczynił, nie okazało
się daremne. Kiedy potrzebował
pomocy, aby uratować księżniczkę zamkniętą w zamku przez
wiedźmę, z pomocą przyszły mu
właśnie stworzenia, którym okazał serce i swój czas. Mrówki oddzieliły za niego mak od ziarenek
piasku, kaczki wyłowiły zaginiony
na dnie jeziora klucz do komnaty
księżniczki, a pszczoły wskazały
spośród dziesięciu panien tę, która była prawdziwą księżniczką.
Bajka kończy się: „żyli długo
i szczęśliwie”. Przesłanie bajki
jest oczywiste i bardzo wymowne: warto być dobrym człowiekiem, warto pomagać, bo żadne
dobro, nawet najmniejsze, nie
zostanie zapomniane i stanie się
w dalszej perspektywie skarbem,
który przyniesie szczęście. Można więc spuentować to słowami:
dając, otrzymujemy.

Tak mało trzeba nam i dużo tak,
żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać.
Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie warg,
wystarczy, żeby ktoś pokochał nas.
Jasne, że życie jest bardziej
skomplikowane i nie wszystkie
jego meandry tak łatwo się przekształcają w happy end. Jednak
puenta, którą przynosi bajka,
mocno przemawia do wyobraźni
i świadczy o jakimś głęboko ludzkim przekonaniu, że dobro jest
silniejsze niż zło, że ono ostatecznie zwycięży i stanie się formą depozytu, który zaprocentuje.
Oczywiście, nie tylko bajki dla
dzieci zawierają takie optymistyczne przesłanie. Także dorośli mają
w sobie wiarę, że do szczęścia potrzeba naprawdę niewiele, że buduje się ono za pomocą małych, co-

dziennie pielęgnowanych gestów,
które stają się darem dla drugiej
osoby. Anna Jantar w jednej z piosenek ukazuje klucz do szczęścia:
Tak mało trzeba nam
i dużo tak,
żeby szczęśliwym być,
drugiemu szczęście dać.
Wystarczy ciepło rąk,
muśnięcie warg,
wystarczy, żeby ktoś
pokochał nas.
Widzimy w słowach piosenki,
że w postawie wzajemności, w obdarowywaniu i byciu obdarowa19

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Życie jest zbyt krótkie, by budzić się
z żalem do całego świata. Kochaj ludzi,
którzy dobrze Cię traktują i współczuj
tym , którzy tego nie potrafią.
nym, kryje się recepta na ludzkie
szczęście. Czy nie jest to jednak
tylko marzenie? Odpowiem na to
pytanie pytaniem: A od kogo to
zależy? Czy w sumie nie od moich
i Twoich, Szanowny Czytelniku,
decyzji? Czy to nie my spłaszczamy i zubożamy życia, przeliczając
wszystko na bilans zysków i strat?
Czy to nie ode mnie i od Ciebie
nie zależy, ile będzie w nas bezinteresowności i daru z siebie?
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Czasem zdarzają się losowe sytuacje, choroby, trudności i sprawy idą „pod górkę”, ale często jest
tak, że to zależy tylko od nas, czy
wyjdziemy do drugiego człowieka, czy zatroszczymy się o niego,
czy zapomnimy na chwilę o sobie i czy dostrzeżemy, że może
ktoś nas potrzebuje. Może drogą
do naszego szczęścia jest po prostu uwaga i troska – wyciągnięci
do kogoś z pomocnej dłoni. Może

właściwą i ludzką perspektywą
jest chęć pomocy bez pytania, co
z tego będę miał; pomoc drugiemu człowiekowi tylko dlatego,
że mogę i chcę mu pomóc. Może
w życiu nie chodzi o to, żeby liczyć, że coś za coś otrzymam, ale
żeby skupić swą uwagę na tym,
aby ofiarowywać siebie innym.
Przychodzi mi na myśl to opowiadanie:
Mama położyła przed tatą dżem
i strasznie przypalone tosty. Czekałem i obserwowałem, czy ktokolwiek zauważy, że są przypalone. Ale tata po prostu je zjadł i jak
gdyby nigdy nic zapytał mnie, jak
było w szkole. Nie pamiętam już,
co mu odpowiedziałem, ale pamiętam, jak tego wieczoru mama prze-

praszała ojca za te tosty. Nigdy nie
zapomnę jego odpowiedzi. Powiedział:„Kochanie, uwielbiam przypalone tosty”. Później, tego wieczoru,
poszedłem dać buziaka tacie na dobranoc i zapytać go, czy naprawdę
smakowały mu przypalone tosty.
Posadził mnie na kolanach i powiedział: „Twoja mama dzisiaj naprawdę miała trudny dzień i była strasznie zmęczona. A poza tym, przypalone tosty nikomu krzywdy nie
robią, a niemiłe słowa, owszem”.
I dalej kontynuował: „Wiesz, życie
jest pełne nieidealnych rzeczy i nieidealnych ludzi, sam w niczym nie
jestem najlepszy, ciągle zapominam
o rocznicach i urodzinach, tak jak
większość. To, czego się nauczyłem
przez lata, to to, iż akceptowanie

cudzych błędów i czerpanie radości
z różnic, jakie są między nami, jest
jednym z fundamentów szczęśliwego i długiego związku. Życie jest
zbyt krótkie, by budzić się z żalem
do całego świata. Kochaj ludzi, którzy dobrze Cię traktują i współczuj
tym , którzy tego nie potrafią”.
Czy nie o takiej postawie
względem nas samych marzymy,
czy nie czujemy, że mieć blisko
siebie osobę, taką jak bohater
opowiadania, to znaleźć skarb?
A przecież my możemy się stać takim skarbem dla innych. I nie potrzebujemy do tego niczego, tylko
serca, patrzenia sercem.
Bardzo fajne jest to, że w języku
polskim na drugą osobę, na innego
człowieka mamy określenie: bliźni. Bardzo kojarzy się ono z dwoma
innymi słowami: bliźniak oraz blizna. Dwa, jakże różne wymiary bliskości. Ktoś niezwykle bliski, a jednocześnie mogący być powodem
blizn. Jest prawdą, że najwięcej
ranimy tych, którzy są nam najbliżsi i najwięcej od nich otrzymujemy
zranień. Ale być może druga strona medalu wygląda tak, że właśnie
dlatego, że mamy możliwość wielokrotnie przebaczyć i otrzymać
przebaczenie – stajemy się dla siebie rzeczywiście bliźnimi. Bo chyba jednym z największych darów,
jaki możemy ofiarować człowiekowi, jest przebaczenie. I myślę, że
w tej przestrzeni określenie „dając,
otrzymujemy”, może znaleźć jedno z najpiękniejszych i najbardziej
ludzkich miejsc jego realizacji.
Być może sednem wywodu powinna być zmiana perspektywy.
Może chodzi o to, żeby dawać coś
z siebie, nie myśląc o tym, czy coś
w zamian otrzymam, ale dlatego,
że drugi człowiek, który jest moim
bliźnim, jest w potrzebie.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Bóg daje
ludziom możliwość dobrowolnego uczestniczenia w swojej
Opatrzności (…). Mogą [oni]
wejść w sposób dobrowolny
w Boży zamysł przez swoje
działania, przez swoje modlitwy, a także przez swoje cierpienia. Stają się więc w pełni

CHYBA JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH DARÓW,
JAKI MOŻEMY OFIAROWAĆ
CZŁOWIEKOWI, JEST
PRZEBACZENIE. I MYŚLĘ,
ŻE W TEJ PRZESTRZENI
OKREŚLENIE „DAJĄC,
OTRZYMUJEMY” –
MOŻE ZNALEŹĆ JEDNO
Z NAJPIĘKNIEJSZYCH
I NAJBARDZIEJ LUDZKICH
MIEJSC JEGO REALIZACJI.
pomocnikami Boga (1 Kor 3,9;
Tes 3,2) i Jego Królestwa (por.
KKK 307).
Zatem, posiadając jakiekolwiek
dobra duchowe czy materialne,
jesteśmy tylko ich depozytariuszami, a nawet, jak powie Ewangelia:
zarządcami obcych dóbr (por.
Łk 16, 12). One nie są naszą własnością, one są nam dane czasowo, byśmy dysponowali nimi, mając przed oczyma dobro wspólne.
Dzieląc się z innymi, możemy
się stać narzędziami Opatrzności
Bożej. Osobami, które są przedłużeniem Bożych rąk. Czy mając
tego świadomość, warto zastanawiać się nad tym, co otrzymam
w zamian? Wydaje się to czymś raczej małodusznym. Może największą nagrodą jest sama możliwość
uczynienia dobra i szczęście bliźniego jest największą radością.
Myśl ta w istocie nawiązuje
i jest swoistą interpretacją słów
Jezusa przekazaną nam przez
księgę Dziejów Apostolskich:
Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu (Dz 20,
35). Oby te słowa stały się dla nas
nie tylko ulubionym cytatem biblijnym (choć niewątpliwie są one
ulubionym mottem bokserów), ale
także naszą codzienną inspiracją
na drodze odnajdywania osobistego szczęścia w relacji z innymi.
Br. Jarosław Kubera
OFMCap
teolog i pedagog
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Okiem terapeuty

C

o jest sednem cierpienia? Ból
przeżywany w samotności i poczuciu,
że nie ma on żadnego sensu. Kiedy
cierpisz w ten sposób, twoja uwaga
i energia karmią ból. Ból jest zatem
z natury egocentryczny, skupia uwagę na sobie, rodzi bunt żal i rozgoryczenie. Wcale nie musi uszlachetniać.
John Bolwby brytyjski lekarz
i psychoanalityk obserwował dzieci
opuszczone i pozostawione na długo
w szpitalu. Przeżywały one charakterystyczny wzór porzucenia: szok,
strach, żal, bunt, smutek, rezygnację, depresję. Niektóre dzieci jednak
próbowały uniknąć przejścia z rezygnacji do trwałej depresji, opiekując
się innymi dziećmi. Był to malutki
substytut więzi z rodzicami.
To bardzo smutna obserwacja
i żadne dziecko nie powinno być
skazane na taki rodzaj zastępczego
emocjonalnego pokarmu. Jednakże
troszczenie się o innych było jakimś
ocaleniem dla dzieci pozbawionych
rodzicielskiego oparcia.
Jako dorośli i bardziej niezależni ludzie mamy więcej możliwości
reagowania na ból opuszczenia.
Zdążyliśmy już przetestować, a potem utrwalić, strategię unikania
i blokowania cierpienia. Potrafimy
korzystać z uśmierzaczy: narkotyków, alkoholu, seksu, zakupów, jedzenia, ryzyka. To, co jest strategią
radzenia sobie, staje się psychologiczna pułapką. Im bardziej szarpiesz siecią, chcąc się z niej wydostać, tym bardziej sieć się zaciska.
W pewnym sensie wspomniane
wcześniej opuszczone dzieci,
„opiekunowie” innych dzieci ze
szpitala, były mądrzejsze. Pozbawione możliwości wyboru, odwoływały się do najprostszej strategii emocjonalnego przetrwania
– opiekując się innymi, tworzyły
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doświadczenie więzi, budowały
wspólnotę dzieci opuszczonych.
Los ma to do siebie, że mało
kogo oszczędza. Z tej czy innej strony wydarzają się sytuacje zamieniające nasze pragnienia i oczekiwania w pył. Marzenia się spełniają,
owszem, ale mało kto mówi, jakim
kosztem. Życie jest piękne, ale bywa
też obiektywnie okrutne i bardzo
trudne. Jest ćwiczeniem z otrzymywania i straty. Wcześniej czy późnej
pojawi się na naszej ścieżce pytanie, co z tym zrobimy, jaką postawę
zajmiemy wobec tego. Czy skupimy
się na zabezpieczaniu i braniu, czy
na zaufaniu i dawaniu.
Najpierw słów kilka o pułapkach
dawania. Uzdrawiające dawanie nie
może być przyzwoleniem na wykorzystywanie, usłużnością lub niewolniczym obsługiwaniem
cudzych oczekiwań
swoim kosztem.
Nie chodzi tu o toksyczne samopoświęcanie się. Są osoby,
które czują się odpowiedzialne za życie innych dorosłych osób. Już jako
dzieci zostały obarczone przymusem poświęcenia własnych potrzeb
na rzecz opiekowania się innymi
i zmuszone do wzięcia na siebie obowiązków dorosłego opiekuna. Kiedy
rezygnują z samopoświęcenia, czują
się winne, złe i nieodpowiedzialne,
wydaje im się, że krzywdzą.

Fot. Joanna Bronikowska

Uzdrawiające
dawanie

DAWANIE
NIE MOŻE BYĆ
PRZYZWOLENIEM
NA WYKORZYSTYWANIE,
USŁUŻNOŚCIĄ LUB
NIEWOLNICZYM
OBSŁUGIWANIEM CUDZYCH
OCZEKIWAŃ SWOIM
KOSZTEM. NIE CHODZI TU
O SAMOPOŚWIĘCANIE SIĘ;
ONO TWORZY TOKSYCZNĄ
WIĘŹ. W EFEKCIE
WYCZERPUJE I WYJAŁAWIA.

Toksyczne
samopoświęcenie,
napędzane przez poczucie winy
i strach przed karą, powiększa
poczucie emocjonalnego niezaspokojenia (deprywacji). Tworzy toksyczną więź, w efekcie wyczerpuje i wyjaławia. Samopoświęcenie
bywa też sprytnie zamaskowaną
forma egocentryzmu i kontroli.
Nadopiekuńczy rodzic może uzależnić swoje dziecko od siebie poprzez pozbawienie go samodzielności i poczucia zaradności życiowej.
Matki i ojcowie domagają się dozgonnej wdzięczności za poświęcenie,
czyniąc swoje dzieci zakładnikami rodzicielskich wyborów. Samopoświęcenie tego typu – jest mega braniem
pod płaszczykiem mega dawania.
Uzdrawiająca służba to co innego. Jesteś świadomy, że dając
bierzesz, a więc nie masz pretensji, nie czujesz się wykorzystany.
Dobrowolnie i świadomie ofiarowujesz swój czas, uwagę, wysiłek,
cierpienie drugiemu człowiekowi,
jeśli on tego potrzebuje. Możesz widzieć tu swój zysk, to jest ok. Może
poczujesz się lżejszy, lepszy albo
godniejszy. Zdrowa interesowna
bezinteresowność. Dawanie nie powinno wynikać z wewnętrznego lub
zewnętrznego przymusu. Jest trudne, ale lekkie, chcemy dawać, ale
wiemy, że nie musimy. Takiego dawania potrzebuje świat i potrzebujesz ty. Na przykład podjęcie służb
na mityngu pomoże ci w trzeźwieniu, ponieważ osłabi pożerającego
cię wampira egocentryzmu i pychy.
Z kolei ofiarowywanie niezawinionego cierpienia Bogu – w modlitwie w czyjejś intencji – nadaje cierpieniu sens i fundamentalnie może
zmienić sposób jego przeżywania.
Mam czelność o tym pisać,
bo sprawdziłam na sobie. Kiedy
ujawniła się moja genetyczna choroba grożąca kalectwem, przeżyłam załamanie psychiczne. Bardzo bałam się niepełnosprawności
i utraty samodzielności. Byłam
pełna żalu do siebie i do Boga,
nie potrafiłam pogodzić się ze
stratą fizycznego bezpieczeństwa.
Im bardziej koncentrowałam się
na myśleniu – „dlaczego właśnie
mnie to spotkało” – tym bardziej

cierpienie wydawało mi się nie
do wytrzymania i bez sensu…
W końcu dotarło do mnie, że koncentracja na cierpieniu i użalanie
się zamyka mnie w JA, a sens tkwi
w MY. Nic ponad to, nic nowego
pod słońcem nikt nigdy nie wymyśli.
Dotarło do mnie, jak egocentryczna
jestem w moim cierpieniu, jak łatwo
zwalnia mnie ono ze współczucia,
empatii, myślenia o innych. Wszak
to ja byłam niesprawna i to mi należała się uwaga i troska.
Koniec końców, przełamałam się.
I choć dziwnie to brzmi – najlepszym
psychologicznym sposobem przetrwania okazała się modlitwa za innych. Modliłam się o zaprzestanie
użalania się nad sobą. Modliłam
się o zdrowie i konkretne łaski dla
konkretnych osób, ale też bardziej
ogólnie, idąc za radą jednej świętej
kobiety, ofiarując swoje cierpienie
za dusze czyśćcowe. I choć może
ktoś, czytający te słowa, postuka
się teraz palcem w czoło, myśląc
„psychologu, lecz się sam”, pragnę
podkreślić, że to była moja służba.
A najlepsze jest to, że pomogła. To
znaczy nie wiem czy innym, wierzę,
że tak. Sama poczułam się dużo lepiej – najpierw psychicznie, a potem
fizycznie. Miałam jeździć na wózku
inwalidzkim, a tu rok później przebiegłam swój pierwszy maraton.
Wiem, że moje modlitewne zaopiekowanie się innymi ludźmi było
w tamtym czasie najlepszą formą
zaopiekowania się sobą.
Sama zadecydowałam, w co
będę wierzyć, i wpłynęłam na swoje przeznaczenie. Zachęcam zatem
do wiary w mądrą służbę, w uzdrawiające dawanie. Może w ten sposób ocalimy siebie i jeszcze kogoś
od pogrążenia się w samotności
i bezsensie, przemieniając najczarniejszą noc w jasny nowy dzień, a to
jest dopiero coś, jak pisał poeta…
Agnieszka
Bartoszewicz
psycholog,
psychoterapeuta,
współpracuje z OAT
www.agnieszkabartoszewicz.pl
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awanie i otrzymywanie jest
w relacjach związane ze sobą tak
mocno jak wdech i wydech. Nie potrafię sobie wyobrazić zachowania
w relacji z drugim człowiekiem,
które nie pozostawałoby bez reakcji. I nie mam na myśli wyłącznie
słów i czynów, ale również brak
czynów czy postawę.
W informatyce jest takie powiedzenie – „garbage in, garbage out”
– obrazujące zasadę, że kiedy nawet
najlepszy system komputerowy dostanie na wejściu dane niskiej jakości, rezultat też będzie byle jaki. Tym
samym nawet najbardziej rokująca
relacja, do której zaczniemy wkładać przytoczone „śmieci”, przyniesie obu osobom śmieci. Banał? Jak
mawia mój przyjaciel: „Otóż nie”.
Wydaje się, że nie ma nic szlachetniejszego niż dawanie. Dawanie
jest uważane za dobre, a niedawanie często jest uznawane za egoizm.
Problem w tym, że żadna skrajność
nie jest dobra, nawet jeśli na samym
początku wydaje się dobra. Tak jak
nie można jedynie wydychać powietrza, jeśli równowaga pomiędzy
dawaniem i otrzymywaniem jest
zaburzona, to relacja to pokaże.
Genialnie to zagadnienie ilustruje trójkąt dramatyczny Karpmana.
Wierzchołki trójkąta symbolizują
trzy role, w które tak często nieświadomie i bezwiednie wchodzimy: ofiara, prześladowca i ratownik.
Sam trójkąt zazwyczaj rysowany
jest „do góry nogami”, jako stojący
na jednym wierzchołku – wierzchołku ofiary. Symbolizuje to z jednej
strony stan chwiejności i nierównowagi pomiędzy rolami, jak również
wynikającą z tej nierównowagi dynamikę pomiędzy rolami.
Ofiara kojarzy mi się z osobą,
która została skrzywdzona, która
straciła coś w wyniku wrogiego czynu oprawcy. W trójkącie dramatycz-
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nym rola ofiary jest szersza w tym
sensie, że dynamika relacji w trójkącie często zaczyna się właśnie
od ofiary. Ofiarę charakteryzuje stan
niemocy i bierności. Osoba, która
weszła w rolę ofiary, nie potrafi wykorzystać własnych zasobów i własnej siły, swoje potrzeby i pragnienia wyraża nie wprost, a zamiast
tego użala się nad sobą i obwinia
innych za swój los. Ofiara przyzwala
na złe traktowanie, a czasem uważa
nawet, że zasługuje na cierpienie.
W przypadku wyrafinowanej ofiary, możemy dostrzec w jej postawie
szantaż emocjonalny, manipulację,
prowokowanie i brak brania odpowiedzialności za siebie.
Jaki sygnał DAJE ofiara? W skrócie: „Skrzywdź mnie”. I niestety
często ostatecznie OTRZYMUJE
cierpienie. Dlaczego się tak dzieje?
Przecież nikt z nas świadomie nie
chce zostać skrzywdzony. Na poziomie świadomym chcemy dobra dla
siebie i innych. Będąc w roli ofiary,
szukamy uwagi i pomocy, szukamy
ratunku, liczymy na to, że ktoś się
domyśli i nas przytuli. Chcemy dobra, ale bez wysiłku wzięcia odpowiedzialności za siebie albo bez jasnego wyrażenia własnych potrzeb.
Tym samym oddajemy poniekąd
kontrolę nad swoim życiem drugiej
osobie – to druga osoba dostaje
od nas niejasny sygnał i to od jej
interpretacji zależy, co nam odda.
I czasem zdarza się, że w naszym
życiu pojawia się ratownik, który
w „magiczny sposób” rozpoznaje
nasze skrywane potrzeby i nagle
nasze życie staje się piękniejsze.
Będąc w roli ratownika, chcemy
natomiast pomagać, wspierać, widzimy potencjał i możliwości, jakie
ma ofiara. Wystarczy przecież tylko
„lekko” to wszystko uporządkować
i wówczas życie ofiary odmieni się,
a my zasłużymy na chwałę i podziw.

Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Chcemy dobrze i DAJEMY to, czego
– tak myślimy – ofiara potrzebuje.
Teoretycznie w takiej relacji obie
strony dają to, co chcą i otrzymują
to, czego chcą. Ofiara daje swoim
zachowaniem lub postawą ratownikowi sygnał (nie wprost) i otrzymuje pomoc. Ratownik jest spełniony,
bo ma się kim opiekować i czerpie
z tego dużo satysfakcji. Często filmy i bajki kończą się na tym etapie:
księżniczka jest uratowana, a książę czuje się spełnionym mężczyzną.
W życiu jednak relacje podlegają dynamice, a upływ czasu stopniowo zabiera chemię początkowej
fascynacji drugą osobą. Gdy działanie hormonów słabnie, na pierwszy
plan wychodzi proza życia. Ratownik, który początkowo dawał z wielką chęcią i radością, stopniowo
daje mniej albo oczekuje dowodów
wdzięczności za coś, co dotychczas
było „normą”. W ofierze niepostrzeżenie wyrosła natomiast wyuczona
bezradność: skoro ratownik o nią
dbał, to logicznie zakłada, że to się
nie zmieni i będzie trwało. Co więcej – to, co ofiara otrzymuje, może
jej powszednieć, a więc z jej strony

Dajmy sobie szansę

mogą pojawić się wobec ratownika
nowe oczekiwania lub nawet roszczenia. Gdy wszystko przybierze
na sile, to w którymś momencie
jedna z osób naturalnie przechodzi
w rolę prześladowcy. Jeśli w tę rolę
wcieli się ofiara, która na przykład
czuje, że ratownik nie poświęca się
dla niej tak jak kiedyś, to wówczas
„wypycha” ratownika do roli ofiary.
Równie dobrze ratownik – sfrustrowany ciągłym dawaniem – może
przejść w rolę prześladowcy.
Patrząc na moją rodzinę przez
pryzmat trójkąta dramatycznego, widzę ją zupełnie inaczej niż kiedyś. Obraz, który kiedyś był wyraźnie czarno
-biały, wypełnia się różnymi odcieniami pokoleniowej szarości. Krzywdy,
które są faktami, pozostają na tym
obrazie czarnymi kropkami, ale tło
miesza się i gubi w szarościach. Nie
potrafię określić dobrych i złych postaci. Okazuje się, że wszyscy są dobrzy i wszyscy są źli. Wszyscy tańczą
ze sobą jak na balu maskowym, co
jakiś czas wymieniając się strojami
ofiary, kata i ratownika.
Czy można inaczej? Czy można
prosić o pomoc wprost, a nie liczyć
na to, że ktoś się domyśli i mnie
uratuje? Czy można pomagać bez
ratowania? Czy będąc atakowanym
albo bojąc się ataku, można znaleźć
rozwiązanie inne niż rola prześladowcy? Oczywiście tak.
Mówi się, że najcenniejsze, co
możemy dać drugiej osobie, to nasz
czas. Dawajmy więc w relacjach

DAWAJMY INNYM PRZEDE WSZYSTKIM
SWOJĄ OBECNOŚĆ, CHĘĆ WYSŁUCHANIA,
ZROZUMIENIA I POZNANIA. DAJĄC TO, MAMY
SZANSĘ NA OTRZYMANIE TEGO SAMEGO, CO
DAJE FUNDAMENT ZDROWEJ RELACJI.
przede wszystkim swoją obecność,
chęć wysłuchania, zrozumienia
i poznania. Dając to, mamy szansę na otrzymanie tego samego, co
moim zdaniem daje fundament dobrej, zdrowej relacji. Wiedząc, że
ratowanie jest szkodliwe dla nas
jak i osób ratowanych – nie ratujmy,
lecz dążmy do wyklarowania oczekiwań drugiej osoby. Oddzielajmy
wyklarowanie potrzeby od decyzji
o jej spełnieniu. Zauważajmy, że
kluczowe jest okazanie zrozumienia i otrzymanie zrozumienia. Że
nie musimy „więcej”. To „więcej”
może nawet szkodzić i nam, i drugiej osobie. Bądźmy uważni na własne granice i nie dawajmy za dużo,
bo z roli ratownika jest bardzo
blisko do roli prześladowcy. Jeśli
zauważamy siebie w którejkolwiek
z ról, mówmy o tym i zwracajmy
się o pomoc. Wyraźne proszenie
o pomoc, szczególnie o pomoc profesjonalną, jest bardzo dobre. Gdy
ofiara prosi o konkretną pomoc,
przestaje być ofiarą.
Sztuką udanej relacji jest wypracowanie wzajemnego rytmu oddychania, w której obie osoby mogą

oddychać swobodnie i bezpiecznie.
Wdech i wydech jest w takiej relacji
dawaniem i otrzymywaniem. I nie
chodzi też o to, żeby było zawsze
„po równo”. Czasem ktoś może
złapać zadyszkę i oddychać głośno
i zachłannie, a czasem może mieć
płytki i wręcz niezauważalny oddech. Dawanie przestrzeni na różne rodzaje oddechu, włącznie z oddechem nieświeżym, to na pewno
wyzwanie. Budowanie bezpiecznej
przestrzeni do wspólnego oddychania, daje jednak szansę na budowanie bliskości i dlatego jest to trud
wart poniesienia. Dajmy więc tę
szansę… przede wszystkim sobie.

Rafał Stolarek
prowadzi blog
NaszeRelacje.pl
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Kolorowe pisanki

Podziel, aby pomnożyć
Podaj mi rękę. Tylko tyle mamy
Ciepła co sobie jak kubek podamy
Z wrzącą herbatą. Zapal jakieś słowo,
A ja zapalę inne jak lampę naftową.
Może ten mróz podniebny jakoś przeczekamy.
Podniosę lampę, zobaczę – a może
Ktoś jeszcze obok czuwa choć go nie widzimy,
Może ten blask mu usta zamknięte otworzy

Zdarza się, że jesteśmy skąpi.

Że żałujemy innym dobrego słowa,
komplementów, fajnych pomysłów,
ciekawych planów. Często myślimy
za innych: „i tak mu się nie przyda,
to głupie, pomyśli, że się narzucam,
uzna, że czegoś chcę”. Bywa, że odmawiamy, poproszeni o pomoc: „o,
czego to się zachciewa, niby dlaczego miałabym to robić?! Mam swoje
sprawy, mnie też nikt nie pomagał”.
Otóż, spieszę niniejszym donieść,
że po pierwsze – NIE WIEMY, CO
SIĘ STANIE, gdy zrobimy to, przed
czym tak się wzdragamy. A przede
wszystkim: że w ogóle nieważne
jest, co zrobi ten drugi. Ważne jest
to, co my zrobimy. Może uprzyjemnimy komuś dzień. Może dziś odrzucony pomysł zostanie wykorzystany
jutro. Może otworzy to komuś jakieś
klapki i odsłoni kawałeczek dobrego
świata. Tak czy inaczej – my na pewno poczujemy się lepiej, bo puściliśmy dobro w świat, nie zatrzymaliśmy go przy sobie.
A po drugie – nie zapominajmy,
że DAWANIE INNYM: NAJWIĘCEJ DAJE NAM SAMYM.
Być może mieliśmy w życiu tak,
że nasze propozycje były ignorowane czy negowane. Być może nikt
nas nigdy nie komplementował
i życie nie szczędziło nam ciosów.
Być może zaciskaliśmy zęby i robiliśmy wszystko sami, bo nasi bliscy
zamiast nas wspierać, rzucali nam kłody
pod nogi – bo sami mieli takie doświadczenia
i nie potrafili inaczej. Tylko że sytuacja się zmieniła,
jesteśmy w otoczeniu innych
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I powie: Obok nas czuwają inni.
Zaszeptaj. Niech odszepcą.
Krzyknij. Niech odkrzykną.
Popatrzmy dobrze w tę noc trzaskającą,
Podnieśmy płomyk, niech wszyscy przeliczą,
Ilu nas jest...

ludzi, nie mamy już 5, 8 albo 16 lat
– mamy za to: fantastyczną możliwość zrobienia czegoś po swojemu,
wyjścia z tamtej przestrzeni, w której mentalnie tkwimy.
A więc nawet jeśli kiedyś było
jakoś, teraz może być zupełnie
inaczej. Nie od dziś mówi się
o przepływie energii i nieblokowaniu kanałów tego przepływu.
Wiadomo, że im bardziej się zamykamy, tym więcej problemów generujemy. I na odwrót – im szerzej
się otwieramy, tym więcej dobrego
zdarzy się nam i wokół nas.
Dziesiątki razy w życiu swoim
i okolicznym miałam okazję obser-

Ernest Bryll, Podaj mi rękę
wować, co dzieje się, gdy pozwalamy energii płynąć. Gdy dzielimy się
pieniędzmi, bo ktoś jest w nagłej
potrzebie, gdy dajemy komuś to,
czego może mamy niewiele, ale ten
ktoś dużo nie potrzebuje. Jak bardzo czujemy się wtedy silni, gdy widzimy, że nie jest z nami tak źle, że
potrafimy dać coś z siebie! I jak jest
nam ciężko, gdy (sobie) tego odmawiamy. Jak potem rozpamiętujemy,
czujemy się winni, i w końcu mamy
pretensje do tego kogoś, że wmanewrował nas w tę sytuację, że to
przez niego tak namy teraz źle!
Jako osoba, która stosunkowo
niedawno zaczęła nabywać wyż-

sze umiejętności społeczne, czyli
włączać się w akcje charytatywne
i dawać innym swoje umiejętności
(na miarę możliwości), jestem zafascynowana dawaniem. Ile rzeczy
można zrobić z tym wszystkim,
czego mamy w nadmiarze! Z książkami, ubraniami... doświadczeniem… Tyle osób, tyle instytucji jest w potrzebie, tyle domów
dziecka czy rodzin jest na granicy
ubóstwa! Tyle ludzi, którym nasza
opowieść może zapalić światełko.
Tyle siebie do dania...
Wyższym poziomem, przynajmniej dla mnie, jest dzielenie
się z tymi, co najbliżej. Ponieważ
w ogóle miałam tendencję nie
tylko do myślenia za innych, ale
i do myślenia, że „inni” źle o mnie
myślą, było mi bardzo trudno zacząć. Nie startowałam z poziomu
podłogi (okey, mam zasoby, więc
zobaczę, czym mogę się dzielić),
tylko katakumb (nie ma głupich,
nie dam się wykorzystać!). A jednak zdołałam z tego wyjść (ergo:
empatii można się nauczyć).
Zawsze też miałam wrażenie,
że to JA mam problemy, potrzeby,
nieumiejętności, że co ja mogę,
skoro sama ze sobą sobie nie ra-

dzę. Z perspektywy czasu widzę,
że moje życie wyglądało tak, jakbym próbowała grać w szachy,
siedząc w kucki pod stolikiem,
patrząc na szachownicę od spodu.
Jednak im jestem zdrowsza, im
dłużej patrzę na rozgrywkę z właściwego miejsca, tym wyraźniej
widzę, że gra jest prosta – nie mówiąc już o tym, że zawsze można
ją przerwać i zacząć grać w bierki.
A im lepiej jest mi ze sobą, im prościej mi się żyje, tym bardziej zauważam, jak innym może być ciężko. I jak niewielkim kosztem mogę
innym dać bardzo dużo – jeśli tylko nie wrócę do zasklepiania się
w sobie (nie mogę, nie mam czasu,
dajcie mi spokój). Mogę przyjąć
zastępstwo koleżeńskie w szkole.
Wesprzeć zbiórkę książek dla oddziału pediatrycznego. Pojechać
do rodziców na cały dzień. Niedawno nauczyłam tatę (lat 78)
smażenia naleśników. Podzieliłam
się tą umiejętnością z człowiekiem, z którym dopiero teraz uczę
się podstawowej bliskości. I co?
Było nam obojgu miło, gdy tata
prawie sam zrobił pyszną kolację.
Dobro, którym się dzielę, wraca
pomnożone. Doświadcza tego każdy,

kto próbował się dzielić, bo tak to po
prostu działa. Dobro mnoży się przez
podział – im więcej swobodnie daję,
tym więcej do mnie przychodzi.
Podzielę się z tobą słowem –
I tak zaczniemy nową rozmowę.
Podzielę się z tobą lustrem –
Razem zapełnimy odbicie puste.
Podzielę się z tobą światem –
Gdzie człowiek człowiekowi
będzie bratem.
Tak bardzo się z tobą dzielę –
I nadal zostaje o wiele za wiele.
Dzielenie się dobrem jest dobre. Dzielenie pomnaża. Dajemy
coś z siebie innym, a inni (nawet
jeśli będą to „inni” inni) nam się
odwdzięczą. I na Światowej Mapie Dobra zapali się nowe zielone
światełko. I zrobi się trochę lepiej.
Czego sobie i wszystkim życzę.

Ewa Skórka

PS. Oprócz przemyśleń, dzielę się w tym artykule kawałkiem
poezji Ernesta Brylla, który odnalazłam w starych pamiętnikach,
oraz wierszem, który przyszedł
do mnie o czwartej nad ranem.
Może komuś się przyda.
Z noworocznymi życzeniami – wielu okazji do dzielenia się choćby okruchami
dobra, światłem doświadczenia.
Ewa

Fot. Małgorzata Rutkiewicz
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Służba dla innych
Słowo

służyć to obecnie
chyba jedno z najmniej lubianych
słów. Raczej kojarzy się z czasami
niewolników albo z przedmiotowym traktowaniem drugiej osoby,
albo co najwyżej z wykonywaniem
prostych czynności, np. sprzątanie. Czasem używa się określeń:
służba ojczyźnie, służba zdrowia,
służba życiu, służyć Bogu, ale
ogólnie być na służbie kojarzy nam
się dość pejoratywnie – jako ograniczenie czy niewola. I nic dziwnego, żyjemy w czasach kultury
postmodernistycznej, która lansuje wolność osobistą, kreatywną
ekspresję, możliwość rozwoju własnych zasobów i autopromocję.
A jednak chyba boimy się ludzi,
którzy są zapatrzeni w siebie, skupieni na własnej karierze, którzy
nieustannie chcą być w centrum
uwagi. Postawa egocentryczna
budzi nieufność. I czy sobie to
uświadamiamy, czy nie, jesteśmy
przekonani, iż życie bez uwagi
na potrzeby bliźnich stałoby się
katorgą, a świat choćby mienił się
cywilizowanym, stałby się planetą
bezdusznych robotów w ludzkiej
skórze. Chyba po prostu nie da
się być prawdziwie człowiekiem,
nie wchodząc w postawę służby.
Jak dzisiaj służyć, żeby to
przynosiło dobro – i mnie, i tym
którym służę? Czy jest jakiś wzór
osoby, która służąc innym, doszła
do harmonijnego, pełnego rozwoju samego siebie w taki sposób, że
jej człowieczeństwo stało się piękne i budzi nasz podziw?
Próbując odpowiedzieć na te
pytania, zacznijmy od zwrócenia
uwagi na pewną skrajność. Pismo
Święte ukazuje, że istnieje możliwość radykalnego odrzucenia postawy służby. Przez proroka Jeremiasza Bóg zwraca się do Izraela
mówiąc: Powiedziałeś sobie: „Nie
będę służyć!” (Jr 2,20). Chociaż te
słowa odnoszą się do służby Bogu,
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który czuje się odrzucony, to w połączeniu z fragmentami proroctwa
Izajasza (Iz 14,12‒15) i Ezechiela
(Ez 28,12‒19) zostały przez Tradycję przypisane Lucyferowi, który,
według apokryfu „Życie Adama
i Ewy”, odmówił posłuszeństwa
Bogu i służby człowiekowi jako
bytowi stworzonemu później niż
on sam i cielesnemu, mówiąc:
non serviam! Karą za odrzucenie służby człowiekowi było strącenie do piekieł. Wniosek wydaje
się oczywisty: jest czymś niemalże
szatańskim postawa pychy, buty
i odrzucenia jakiejkolwiek opcji
służby na rzecz człowieka.
Postawę zupełnie przeciwną
przyjmuje Syn Boży, który, jak zauważa autor Listu do Hebrajczyków, przychodząc na świat, mówi:
ofiary ani daru nie chciałeś, aleś
Mi utworzył ciało (Hbr 10, 5).
Chrystus przychodzi na świat
niejako ze słowami psalmu 40.
na ustach, spełniając starotestamentalną zapowiedź. Przyjmuje ciało, by służyć człowiekowi,
a służba ta oznacza dokonanie
dzieła jego zbawienia i uświęcenia. I to jest najdoskonalsza
forma służby człowiekowi (i jednocześnie Bogu) oraz odpowiedź
na nasze pytania: służyć człowiekowi w najgłębszym znaczeniu
tych słów oznacza – troszczyć się
o jego zbawienie, pomagać mu,
aby zrealizował plan, który Bóg
ma względem niego od początku.
Wzorem tej postawy służby człowiekowi jest Chrystus, o którym św.
Jan Paweł II nie wahał się napisać
w Encyklice Redemptor Hominis,
że objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu
najwyższe jego powołanie (RH
8;10). Zatem, w najbardziej globalnym sensie służyć człowiekowi – to
przyjąć postawę Chrystusa, czyli
dbać o to, by ciągle odnawiać się
w byciu chrześcijaninem, a innymi

słowy – nawracać się nieustannie,
czyli odnawiać się w swym myśleniu (Ef 4,23) tak, aby ono coraz
bardziej przypominało Jezusowe.
W praktyce oznacza to pytanie samego siebie, co w danej sytuacji
zrobiłby na moim miejscu Jezus.
Myśl tę podkreśla przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie,
który stał się bliźnim poranionego
przez zbójców człowieka (Łk 10,
25-35). Czyż nie tak postępowali
wszyscy, którzy osiągnęli miłość
bliźniego w stopniu heroicznym,
czyli święci? Oni są powszechnie dostępnym przykładem pięknie przeżytego człowieczeństwa.
A kandydatów na ołtarze nazywa
się sługami Bożymi.
Br. Jarosław Kubera
OFMCap
duszpasterz OAT

Służba dla mnie

Paradoksalnie

niektórym
z nas łatwiej jest służyć innym,
poświęcać się dla innych, niż
przyjmować od innych – bez wstydu, zażenowania – taką służbę.
Niektórzy z nas potrafią wejść
nawet w wielkie uniżenie, aby kogoś uratować. Robią wszystko, by
pomóc innym, nawet jeśli to tak
bardzo im nie służy.
Może piszę te słowa o sobie, a może o Tobie? Sprawdźmy! Odpowiedz sobie szczerze,
razem ze mną, na kilka pytań:
Iloma ludźmi się opiekuję, a ilu
opiekuje się mną? Czy przyjmowanie opieki, wsparcia, zrozumienia od innych było lub jest
dla mnie trudem? Czy potrafiłem/am brać i przyjmować coś,
co sprawia mi przyjemność?
Wiecie, jak trudno kocha się
ludzi, którzy niczego nie potrzebują?! Którzy niosą ze sobą nie-

werbalny przekaz: „nic tu po tobie, sam sobie poradzę”?
Bóg pozwala nam uczestniczyć
w swoim życiu, również w swoim krzyżu, ale to On jest Bogiem
daru, łaski, ukojenia. Lubi i potrafi przyjmować Twoje dobre
uczynki, ale chce, aby zadziało
się to przede wszystkim w drugą
stronę. Bóg jest źródłem – nie Ty
i nie ja. On jest żywym źródłem,
ale żeby zaczerpnąć z niego, musisz dopuścić Go do siebie.
Bóg wzbudza w wielu sercach
wsparcie dla Ciebie, bez którego
nie doznasz szczęścia. Czyż miłości Bożej nie definiuje się jako:
umiejętność brania i umiejętność
dawania?! I to ze stanowczym
zaznaczeniem, że najpierw dar,
a później odpowiedź, najpierw
branie, później dawanie.
Można lubować się w cierpieniu i z Boga – który jest Bogiem

„kult”, który uruchamia Jezusowe serce w stanowczym sprzeciwie. Serce kochające, które
widzi tę nieustającą próbę zdobycia aprobaty nieistniejącego
boga poprzez samopoświęcenie
i zadowalanie innych.
Jezus ma moc i che Cię dziś pocieszyć. Pozwolisz mu na to? Masz
odwagę przestać chować się za łzami i wybrać Boga prowadzącego
do zmartwychwstania, do życia?
Na Drodze Krzyżowej jest stacja o pocieszeniu. Ubiczowany,
wzgardzony, niosący krzyż Jezus
– pociesza innych. Pociesza, bo
widzi inaczej, głębiej; widzi z Boskiej, a nie ludzkiej, perspektywy.
Tak, jakby chciał powiedzieć:
Przyjrzyj się sobie, bo z Tobą
jest gorzej, niż ze mną. Ja jestem
Bogiem, Ty stworzeniem. Wprawdzie czujesz się do mnie przywiązany/a, a nawet czujesz mój ból,

JEZUS MA MOC I CHE CIĘ DZIŚ POCIESZYĆ.
POZWOLISZ MU NA TO? MASZ ODWAGĘ PRZESTAĆ
CHOWAĆ SIĘ ZA ŁZAMI I WYBRAĆ BOGA
PROWADZĄCEGO DO ZMARTWYCHWSTANIA, DO ŻYCIA?

Fot. Joanna Bronikowska

daru, łaski, miłości – uczynić
„sadystycznego karła”, który żądałby tylko ofiar, poświęcenia,
uwagi i współczucia. Wyznawcy
tego „kultu” podświadomie szukają wokół siebie takich osób,
które nie odwzajemnią miłości,
które będą wobec nich krytyczne i odrzucające. Tak bardzo łączą cierpienie z miłością, że nie
ma tam nawet odrobiny miejsca na szczęście, na uśmiech,
na światło. Raczej swymi łzami usprawiedliwią wszelki sadyzm, niż pozwolą sobie na nadzieję czy siłę, które mogłyby
przynieść zmianę na lepsze. To

ale widzę, że trudno Ci okazać
przy mnie swoją słabość i poczuć swoje potrzeby. Pozwól się
kochać, możesz polegać na mojej odpowiedzialności za Ciebie
i uwierz, że nie zawiodę, udźwignę Ciebie i wypełnię misję bez
Twoich łez i poświęcania się dla
innych, dla mnie.

Br. Adam Michalski
OFMCap
duszpasterz OAT
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Emocjonalnie o książkach
Ewa Skórska

Ku pokrzepieniu serc
Pewnego szarego poranka na Dolinę Muminków spadł pierwszy
śnieg. Padał miękko i cicho – w parę godzin wszystko było białe.

Co można czytać, gdy na dwo-

rze przejmujący ziąb, dominujący
kolorem jest szarość, a do wiosny
zbliżyliśmy się dopiero na barani
skok? Może coś dającego nadzieję,
coś krzepiącego, mądrego i przytulnego? Coś, co da nam wrażenie
siedzenia przy kominku, pod kocem na kanapie, z kubkiem gorącego napoju w rękach.
Nie znam mądrzejszej, bardziej
uniwersalnej i pochłaniającej lektury (oprócz Biblii) niż opowieści
z Doliny Muminków.
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Tove Jansson
Wiem, co teraz powiecie: „No błagam, chyba nie każe nam czytać
Muminków?! Czytałem to jako dziecko i nie chcę do tego wracać! Oglądałam filmy i strasznie się bałam. Nie, dzięki, mam ciekawsze zajęcia
i bardziej wartościowe lektury”.
I w porządku, rozumiem wszystkie argumenty. I mimo to – i mam nadzieję, że te osoby, które pokochały Muminki, mnie poprą – nadal uważam, że książki o nich niosą ze sobą mnóstwo dobrej energii i kojącego
spokoju. I jeśli już nie chcecie czytać Muminków, przeczytajcie chociaż
ten artykuł. Jest krótszy niż najkrótsze nawet opowiadanie z Doliny
Muminków (poza tym, oswojony wróg jest mniej groźny).
Nie czytałam muminkowej serii jako dziecko, co może było zrządzeniem losu, bo nie zdążyłam się zrazić i uprzedzić. Mając lat kilka, otarłam się o nią w animowanej wersji. Opowiadania zachwyciły
mnie tajemniczością, plastycznością i charakterystyczną dla okresu

lat siedemdziesiątych stylistyką.
Po książki sięgnęłam, gdy miałam kilkuletniego syna (nomen
omen, teraz jego dziewczyna też
jest muminkofilem!) – i czytałam
je z zapartym tchem, bardziej
sobie niż jemu. Podobało mi się
wszystko: że są takie podobne do i takie inne od naszego
świata. Że bohaterowie mieszkają nad morzem (niespełnione
na razie moje marzenie), że postacie świetnie sobie radzą i są
tak niezależne. Że tworzą dobry,
rodzinny nastrój (wszyscy DDA/
DDD rozumieją, co mam na myśli). Że choć dzieją się różne
dramatyczne historie, to zawsze
znajduje się rozwiązanie. Podobał mi się język (słowa uznania
dla tłumaczek – Teresy Chłapowskiej i Ireny Szuch-Wyszomirskiej): prosty, choć pełen zaskakujących zwrotów, wyrażający
mądre myśli i zabawne pomysły.
Oczarowała mnie wyobraźnia
autorki i lekkość jej opowieści;
zachwyciłam się bohaterami,
z których każdy był indywidualnością, i każdy miał jakieś cechy,

które mogłyby wydawać się męczące, gdyby nie fakt, że inni po prostu przechodzili nad nimi do porządku dziennego. Nie przejmowali
się wszystkim! Co za odkrycie – że można tak żyć!
Jako DDA, wtedy przed jakąkolwiek terapią i bez świadomości
i znajomości syndromu, pokochałam muminkową rodzinę całym sercem. Mamę, która spokojnie przyjmuje kolejnych gości, po prostu
dostawiając talerz. Tatę, który nie robi awantur i ma wiele szacunku
dla swojej żony. Muminka, który jeśli się czymś przejmował, to zawsze mógł z tym pójść do mamy (scena, w której ociera nosem o jej
nos budzi moje rozczulenie). Włóczykija, który po prostu gdzieś wyrusza, bo wie, że to dla niego dobre (chociaż Muminkowi jest smutno!). A także innych bohaterów: drobinkę leśną z jej uwielbieniem
dla Paszczaka, psa Ynka, który tęsknił za tym, co omal go nie zabiło.
I nawet Bukę, która nigdy nie mogła się ogrzać.
Przeczytaliśmy z synem wszystko, na co mieliśmy wtedy gotowość:
Kometę nad Doliną Muminków, Lato Muminków, Zimę Muminków i W Dolinie Muminków. Zaśmiewaliśmy się przy rozrabianiu
ciasta na naleśniki w wannie i wożeniu już usmażonych taczkami. Denerwowaliśmy, gdy przychodziła Buka i zastanawialiśmy, co też zrobi
Czarodziej. Czuliśmy respekt przed Emmą i nie lubiliśmy Paszczaków
(w każdym razie, niektórych typów Paszczaków). Zachwycał nas kapelusz Czarodzieja, a jego możliwości działały na wyobraźnię. A już to, co
zrobił ze Słownikiem Wyrazów Obcych…

Kartki robiły się podobne do zeschłych liści, a spomiędzy nich zaczęły wypełzać wszystkie obce słowa i rozłazić się po całym domu (…).
– Nie mam pojęcia jak pozbędę się tych słów (...),
nie ma miejsca, gdzie by ich nie było! Wprowadziły
wszędzie okropny nieporządek!
Całkiem jak w życiu.
Przy Opowiadaniach z Doliny Muminków, syn wymiękł, prosząc
spokojnie: nie czytajmy tego… Faktycznie, powiało mrokiem i niezgłębionymi tajemnicami ludzkiej natury; Igor wyczuł chyba, że i ja nie
czuję się w tym zbyt pewnie. Co dopiero mówić o Dolinie Muminków w listopadzie! – sam tytuł budził dreszcze. O Tacie Muminków
i morzu czy Pamiętnikach Tatusia Muminka nie
wspominam – po te części nie miałam
zamiaru sięgać, mając wtedy
bardzo trudny kontakt z ojcem.
Co innego, gdyby to były Opowieści Mamy Muminka, wtedy
rzuciłabym się na nie z zapałem –
żeby dowiedzieć się, jak być taką
mamą jak ona.
Ze znajomym tłumaczem, redaktorem i molem książkowym
w jednej osobie, zgodnie ustaliliśmy,
że w Listopadzie… i w Opowiadaniach… panuje atmosfera tak gęsta,
jak u Bergmana albo Strindberga.
Jeśli chodzi o Igora, raczej zakończył
swoją przygodę z Muminkami (chyba że
dziewczyna namówi go na kontynuację),
a dla mnie fascynacja dopiero się zaczęła.
Kubki z Muminkami, kolczyki z Włóczyki31

jem – rozgościłam się w tym świecie na dobre. Jednak musiało minąć
kilkanaście lat, żebym odważyła się
na Tatusia Muminka i morze –
i zobaczyła, jak bardzo jest to książka o mnie; każdy bohater ma jakieś
moje cechy. Czytałam z wypiekami
na twarzy i rosnącym żalem, że
opowieść – o zmianie, nowych decyzjach, zostawieniu wszystkiego –
zaraz się skończy. Rozochocona, sięgnęłam po Opowiadania z Doliny
Muminków z ich galerią typów (jak
najbardziej ludzkich); przeglądałam
się w nich jak w lustrze (polecam,
można odnaleźć też postacie znajomych). Potem wypożyczyłam z biblioteki Dolinę Muminków w listopadzie – i połknęłam jednego
październikowego dnia, zaznaczając co ciekawsze cytaty (po latach
ciekawie jest popatrzeć, co nas kiedyś bawiło, zachwycało albo bolało). Następnie poszłam za ciosem
i machnęłam również grafomańskie Pamiętniki… I potem kilka
osób z mojego otoczenia stało mi
się o wiele bliższych.

Kiedyś z całej serii najbardziej lubiłam W Dolinie… – jako najspokojniejszą i najbardziej bajkową pozycję. Obecnie, mając większą gotowość na dawkę dramatyzmu, przekierowuję się na Tatusia Muminków
i morze. Muszę też przyznać, że jako teatroman i reżyser-amator trochę
tęsknię za Emmą z Lata Muminków, co pewnie oznacza, że wkrótce
do niej powrócę. No i co roku sięgam po Zimę Muminków – nic nie
działa tak krzepiąco na ściśniętą w imadle chłodu świadomość, jak fakt,
że gdzieś komuś może być jeszcze zimniej, samotniej i trudniej.

– Chciałam ci tylko powiedzieć, że idzie wielki mróz –
rzekła Too-tiki.
– Jeszcze większy? – spytał Muminek.
No i jaka to przyjemność czytać o miejscu, w którym śniegu jest tyle,
że trzeba wychodzić oknem, i to tym w dachu!
Rozmawialiśmy kiedyś ze znajomym, których bohaterów lubimy, podziwiamy, z którymi się utożsamiamy. Otóż, na początku, sama mając dziecko,
zachwycałam się mamą Muminka – tak bardzo chciałam być odpowiedzialna, pogodna i wyrozumiała jak ona! Niestety, bliżej mi było do znerwicowanej i histerycznej Filifionki, magazynującej rzeczy ponad miarę. Z czasem polubiłam zadziorną indywidualistkę Małą Mi (biorąc pod uwagę, ile
razy wykorzystano jej wizerunek w popkulturze, nie czuję się odosobniona
w swoich sympatiach). Potem zrozumiałam Włóczykija – niezależnego samotnika, aż wreszcie zbliżyłam się do Too-tiki – z jej spokojnym przyjmowaniem tego, co niesie życie i wiarą, że robi to, co robić powinna.
Są artykuły poświęcone analizie psychologicznej Muminków: kto jest
kim, co chciała uzewnętrznić autorka, kim były tak naprawdę mama Muminków czy Too-tiki. Wszystkich zainspirowanych zachęcam do rzucenia
się w odmęty sieci, a tymczasem powiem tylko tyle, że nawet bez tej
wiedzy można spokojnie żyć i czerpać z Muminków tyle, ile się da. Bo
Muminki są dobre na wszystko. Na każdą okazję. Zobaczcie sami:

Spokojne przechodzenie jesieni w zimę wcale nie jest
przykrym okresem. Zabezpiecza się wtedy różne rzeczy,
gromadzi się i chowa jak największą ilość zapasów. Przyjemnie jest zebrać wszystko, co się ma, tuż przy sobie, możliwie najbliżej, zmagazynować swoje ciepło i myśli i skryć
się w głębokiej dziurze, w samiutkim środku, tam gdzie
bezpiecznie, gdzie można bronić tego, co ważne, cenne
i swoje własne. A potem niech sobie sztormy, ziąb i ciemności przychodzą, kiedy chcą. Niech się tłuką o ściany, szukając po omacku wejścia, i tak go nie znajdą, bo wszystko
jest zamknięte, a w środku siedzi ten, kto był przezorny,
siedzi i śmieje się, zadowolony z ciepła i samotności.
Wymagało to trochę czasu, ale decyzja została powzięta. A decyzja to zawsze rzecz pożyteczna.
– Samotność szybko się nudzi!
– Zdziwiłbyś się, jak wielu ją lubi.
Panuje na ogół opinia, że geniusze są niesympatyczni, lecz
jeśli o mnie chodzi, jakoś nigdy tego nie zauważyłem.
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Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim
woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak
deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
Jedyne co miało jakiekolwiek znaczenie, to fakt, że znalazłem prawdziwego przyjaciela, a tym samym zacząłem
naprawdę żyć.
– Hej! – powiedział Ryjek. – Odkryłem ciekawą ścieżkę.
Wygląda niebezpiecznie.
– Jak niebezpiecznie? – spytał Muminek.
– Powiedziałbym, że niezwykle niebezpiecznie – odparł
poważnie Ryjek.
– W takim razie musimy wziąć ze sobą kanapki i sok –
postanowił Muminek.
Był strasznie stary i łatwo zapominał. Obudził się któregoś ciemnego, jesiennego ranka i nie mógł sobie przypomnieć, jak się nazywa. Trochę to jest smutne, kiedy
nie pamięta się cudzych imion, natomiast zapomnieć
swoje należy wręcz do przyjemności.
Są tacy, co zostają w domu, i tacy, co odchodzą. Zawsze
tak było. Każdy może sam wybrać, ale musi to zrobić,
póki jeszcze czas, i w żadnym razie nie rozmyślić się.

Nawet jeśli nadal myślicie jak
Ryjek, że cała ta rodzina [jak
również autorka artykułu] cierpi
na brak kontaktu z rzeczywistością! – to sięgnijcie po jakąś
część muminkowej serii. A skoro już mamy zimę, to zachęcam
do Zimy Muminków – czytając,
dużo przyjemniej znosi się to, co
za oknem.
A tych, którzy znają i kochają
Muminki, zachęcam do odgrzania
ulubionych historii. Tylko zaopatrzcie się w kanapki i sok, będzie
wam przyjemniej.
I pamiętajcie: Jutro będzie
nowy, długi dzień. Wasz własny,
od początku do końca. To przecież
bardzo przyjemna myśl.

Ewa Skórska
muminkofil niepospolity

PS.
Zima! – myślał. – Przecież
można ją lubić!
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Czasem nawet nie
wiemy, że dajemy
Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA
Czy Program 12. Kroków ma coś wspólnego z dawaniem?
W końcu przychodzimy tam, żeby brać.
W każdym procesie rozwoju – zawsze na początku chcemy dostawać. Często właśnie to popycha nas do rozwoju. Odczuwamy jakiś brak
i chcemy go zaspokoić. Chcemy brać, chcemy dostać od innych to,
czego sami nie mamy. Często przyczyną takiej postawy jest poczucie
krzywdy, przeżywanie siebie jako osoby skrzywdzonej. Tak się rodzi
postawa roszczeniowa. Chcemy, by ktoś się nami zaopiekował, bardzo
tego potrzebujemy i wysuwamy swoje roszczenia. I to jest zrozumiałe.
Tak dzieje się w przestrzeni rodzinnej. Dziecko, które nie potrafi samo
czegoś zrobić, zwraca się do rodziców o pomoc. I podobnie jest z dorosłymi, którzy odczuwają swoją bezsilność, którzy doświadczają siebie
niejako w roli dziecka; dostrzegają, że brakuje im określonych kompetencji, że sami z czymś sobie nie radzą. Trudno oczekiwać od osoby,
która doświadcza braku, żeby coś dała z siebie. Pogram 12. Kroków
pomaga to zrozumieć. Co więcej, już od samego początku uczy dawać.
Jak to się dzieje?
Program jest posłaniem. Posłaniem do innych. Uczy dzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Podczas spotkań dzielimy się z innymi swoimi
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problemami, ale przez to dajemy
im cząstkę siebie; skłaniamy do refleksji, do dostrzeżenia analogii,
do konfrontacji z ich życiem. Często jest to nieuświadomione zaproszenie, aby w konsekwencji stać się
dawcą. To osnowa 12. kroków.
Jesteśmy powołani do tego,
żeby dzielić się miłością Pana
Boga. Program prowadzi nas ku
dojrzałości, byśmy mogli przyjąć miłość, którą Bóg nam daje.
A kiedy przyjmujemy miłość
Boga, od razu czujemy wewnętrzny imperatyw, by przekazywać ją
innym. Bo miłość ma taką właściwość, że nie nasyca, gdy jest zatrzymywana. Zatrzymywana psuje się, nie pozwala na rozwój. Dlatego odczuwamy potrzebę, by się

nią dzielić. I wtedy doświadczamy tego, że dając, otrzymujemy. Dajemy
nie ze swojego, ale z miłości Boga. Jesteśmy jak sprzedawca w sklepie.
Dajemy towar, ale on nie jest nasz.
Ale musimy na tę miłość się otworzyć…
W zetknięciu z miłością Boga nasze wnętrze samo się otwiera. To
ono jest najlepszym miejscem do spotkania z Bogiem. Nosimy w sobie
„pieczęć” Boga. Jesteśmy depozytariuszami Jego dóbr. Przychodzimy
na świat z Jego depozytem zapisanym w nas.
Co się zawiera w tym depozycie?
To, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby być szczęśliwym. To się zadzieje, gdy spotkamy Boga w sobie. Musimy poznać prawdę o Bogu w sobie
i ją zaakceptować. W wolności. Bo Pan Bóg nie determinuje. Nie wystarczy dostrzec Boga w sobie i swoim życiu, trzeba się zadeklarować i trzeba
Go przyjąć. By móc powiedzieć jak Św. Paweł: „Żyję nie ja, ale żyje we
mnie Chrystus”. Jestem Jego narzędziem i przez to realizuję swoje człowieczeństwo. Miłość Boga przepływa przeze mnie. Mogę nią żyć i dzielić
się nią albo się od niej oddzielić. Wtedy zapadam się wewnętrznie, niszczeję. W dawaniu istotne jest to, że daję nie z siebie. My chcemy zazwyczaj mieć „zwrot” z dawania siebie. Jeśli daję coś z siebie, to czegoś się
pozbywam. W miłością Boga jest inaczej. Jeśli daje z niej, to mnie ożywia.
Ale do takiego dawania trzeba dojrzeć.
Oczywiście. W kroku 11. odwołujemy się do modlitwy św. Franciszka, która pokazuje, do czego możemy dojrzewać, dorastać. Na początku nie jesteśmy gotowi do dawania. Ten proces trwa. Na warsztatach
12-krokowych jednak kształtuje się nasza gotowość do dzielenia się
z innymi swoim doświadczeniem, przeżyciami, emocjami, z myślą
o tym, że to, co mówimy, może pomóc innym.
A mówienie o trudnych, przytłaczających problemach to też
dawanie?
Każdy, kto doświadcza bólu czy cierpienia, może uczynić ze swoich
niełatwych przeżyć trampolinę, by wzbić się wyżej. Osobiste cierpienie
może wytyczyć ścieżkę rozwoju, może też uwrażliwić nas na cierpienie
innych. Tutaj chcę zwrócić uwagę na pasyjność, jaką jest naznaczone
chrześcijaństwo, czyli na przeżywanie cierpienia tak, jak je przeżywał
Jezus Chrystus. Jesteśmy do tego zaproszeni. Chrystus cierpiał z miłości, dlatego, że cały oddał się innym, udzielając nam miłości Boga.
On nam wyraźnie pokazuje, że wielka miłość Boga, jaka jest naszym
udziałem, skłania nas do dawania się innym.
Ale czy zawsze dawanie musi się wiązać z trudem?
Nie zawsze. Podczas warsztatów dwunastokrokowych, kiedy dzielimy się swoimi doświadczeniami, opowiadamy o sobie, przepracowujemy własne emocje, sami jesteśmy „biorcami”, bo zaczynamy czuć ulgę
po tym, jak zrzuciliśmy z siebie ciężar, a dla innych jesteśmy inspiracją
do przemyśleń nad ich własnym życiem.
A jeśli mówimy o naszych „ciemnych stronach”?
Program 12. Korków pozwala spojrzeć na siebie z boku. W jego
efekcie dostrzegamy: czy niszczymy siebie, czy niszczymy innych. Wtedy mamy się zmieniać, pokazując innym, że zmiana jest możliwa.
I to też jest „dawanie”?
Czasami nawet nie wiemy, że dajemy; obdarowujemy innych swoją postawą. Żeby dawać innym pocieszenie, otuchę, optymizm – nie musimy

ŻEBY DAWAĆ INNYM
POCIESZENIE, OTUCHĘ,
OPTYMIZM – NIE MUSIMY
DOTYKAĆ ICH TRAUMY.
WYSTARCZY, ŻE MAMY PEWNĄ
WRAŻLIWOŚĆ NA DRUGĄ
OSOBĘ, BY Z NIĄ BYĆ, OKAZAĆ
JEJ AKCEPTACJĘ, DAĆ POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA.

dotykać ich traumy. Wystarczy, że
mamy pewną wrażliwość na drugą osobę, by z nią być, okazać jej
akceptację, dać poczucie bezpieczeństwa. W efekcie warsztatów
często zupełnie nieświadomie, niespodziewanie zaczynamy dawać
siebie innym, kiedy budujemy własne poczucie wartości, zaczynamy
samych siebie akceptować, wiemy
kim jesteśmy, odkrywamy własną
tożsamość – wtedy nasza postawa
z roszczeniowej zmienia się na postawę otwartą na innych. I wtedy
zaczynamy dawać.
Nie wpadniemy w egoizm
przez to, że udaje nam się
w końcu akceptować siebie?
Musimy akceptować siebie tak,
jak Bóg akceptuje nas. Bóg nas kocha bezwarunkowo. I my nie możemy kochać czy akceptować siebie
warunkowo. Musimy zaakceptować własne ograniczenia i wymagać od siebie. Bo jeśli wpadniemy
w samozachwyt, to będzie to chora miłość własna, niezdolna, by dawać coś z siebie innym.
Monika Florek-Mostowska
publicystka, współpracuje
z Radiem Warszawa, związana
z Pallotyńską Fundacją
Misyjną Salvattti.pl

Jacek Racięcki
terapeuta uzależnień, autor
programu radiowego „Poradnia
uzależnień”, prowadzący
warsztat „Wreszcie żyć. 12
kroków ku pełni życia” według
programu „12 kroków dla
chrześcijan”
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Rodzina

Część I

W NASZEJ KULTURZE USTALIŁA SIĘ NASTĘPUJĄCA PRAWIDŁOWOŚĆ:
DZIECKO OCZEKUJE OPIEKI OD RODZICÓW I MA OBOWIĄZEK BYCIA

IM POSŁUSZNYM; RODZICE ZAŚ SĄ ZOBOWIĄZANI DO OPIEKI I PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIECI.

Osoba dorosła nie musi już

być posłuszna rodzicom, ale też
nie może oczekiwać dozgonnej
opieki. Sytuację tę można zobrazować za pomocą trójkąta. Między
rodzicami a dzieckiem rozciąga się
linia podziału, którą można nazwać
różnicą pokoleń. Ta linia jest nieprzekraczalna, wyznacza pewien
porządek, który pozwala wychowywać dzieci po to, aby stały się
kiedyś dorosłe i same zbudowały
podobny trójkąt (patrz rys. 1).

Być może określenie posłuszeństwo dzieci wobec rodziców może kogoś razić, ale trudno
sobie wyobrazić inną sytuację.
Trudno sobie wyobrazić, że dziecko je, co chce, śpi, kiedy chce,
chodzi, gdzie chce, ubiera się, jak
chce (np. w zimie). Oczywiście,
bardzo ważne jest, kiedy i w czym
rodzice egzekwują posłuszeństwo. Wszystko wygląda inaczej
w wieku lat pięciu, dziesięciu czy
piętnastu. Cały proces wychowania polega m.in. na uczeniu
dziecka odpowiedzialności za siebie, dopóki nie nabędzie ono wewnętrznej odpowiedzialności.
Na przykład pięciolatek zjadłby
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dwa kilogramy lodów, a uczennica gimnazjum chętnie chodziłaby
wiosną do parku zamiast do szkoły. Jeśli tego nie robią, to dlatego,
że ktoś im na to nie pozwala. I takiej osoby oni bardzo potrzebują.
Osoby, na której opiera się ich
poczucie bezpieczeństwa, dopóki
nie będą na tyle dojrzali, aby dbać
sami o siebie. W większości znanych nam rodzin nawet ukończenie 18. roku życia nie daje absolutnej swobody nastolatkom.
Korzystając z modelu trójkąta,
można zobrazować to, co może się
wydarzyć w przeciętnej rodzinie,
a do czego dziecko nie powinno
być wykorzystywane. Czasami
jest ono wykorzystywane do pośredniczenia w trudnych chwilach
związku rodziców, albo jest listonoszem – przekazuje między nimi
wiadomości. Oczywiste jest, że –
niezależnie od wieku dziecka – nie
są to dla niego właściwe zadania.
Można to zobrazować w następujący sposób (patrz rys. 2).

Czasami wobec faktycznej albo
psychologicznej nieobecności jednego z rodziców, dziecko zapraszane jest przez drugiego rodzica
do zajęcia jego miejsca. Staje się
ono powiernikiem, osobą do zwie-

rzeń, zajmuje się męskimi lub kobiecymi zadaniami w domu. Niezależnie od sytuacji, w jakiej dziecku
przychodzi funkcjonować, zawsze
jest mu bardzo trudno wysłuchiwać narzekań jednego rodzica
na drugiego. Oczywiście, czym innym jest narzekanie, a czym innym
informowanie o tym, co się dzieje
w domu, po to, aby się uspokoić,
a inaczej mówiąc – zaopiekować
się dzieckiem. Podstawowym kryterium jest to, kto się kim opiekuje: czy rodzic dzieckiem, czy dziecko rodzicem (po to, aby rodzice
mogli się wygadać i zaznać trochę
spokoju). Trójkątny model takiej
sytuacji obrazuje rysunek 3.

Jeszcze inną trudną sytuacją
jest zbyt wczesne zapraszanie
dziecka przez rodziców do świata dorosłych poprzez taką propozycję: „Jesteś już duży, chcemy traktować cię jak partnera
i obdarzyć zaufaniem, więc nie
będziemy cię kontrolować, a ty
nas nie zawiedź”. Jeśli odbędzie
się to zbyt wcześnie, może to być
zadanie przekraczające możliwości nastolatka, który potrzebuje
zewnętrznego ośrodka nakazów
i zakazów, bo sam jeszcze nie potrafi kierować swoim postępowa-

Możliwa jest też inna skrajność: „Nie pozwolimy ci o niczym
decydować, bo jesteś za mało odpowiedzialny, masz być posłuszny”. To stary, tradycyjny model
wychowania, który w skrajnej
postaci nie daje nastolatkowi
możliwości popełniania drobnych
błędów i uczenia się na nich.
W związku z tym trudno mu będzie przygotowywać się do dorosłej odpowiedzialności, ciągle będzie oglądał się na rodziców.
Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Jak być rodzicem nastolatka?

niem. Jest tyle niebezpiecznych
pokus na świecie, że trudno jest
nastolatkowi samemu siebie kontrolować. Model takiej sytuacji
przedstawia rysunek 4.

JEŚLI JEDNO LUB

OBOJE RODZICE NIE

WYPEŁNIAJĄ SWOICH

ZADAŃ WOBEC

RODZINY, W TYM

WOBEC DZIECKA,

MÓWIMY O RODZINIE
DYSFUNKCYJNEJ.

Wtedy też dzieci muszą
w większym stopniu troszczyć
się same o siebie. Czasami też
opiekę przejmują inni dorośli,
np. dziadkowie lub pracownicy
instytucji opiekuńczych. W skrajnych przypadkach bywa tak, że
dziecko opiekuje się rodzicami,
to znaczy robi rzeczy, które należą do nich: zajmuje się domem,
rodzeństwem, szuka możliwości
zdobycia pieniędzy itp. Mówimy
o takich dzieciach „mali dorośli”.
Oto obraz trójkąta w takim przypadku (patrz rys. 5).

Być może model trójkąta jest
zbytnim uproszczeniem, ale jest
bardzo przydatny do zrozumienia
fundamentalnych podstaw wychowania nastolatka. Dzięki niemu łatwiej zrozumieć i radzić sobie z problemami w wychowaniu nastolatka.

Anna Czerniak
Marek Czerniak
Pierwszy rozdział broszury „Jak być
rodzicem nastolatka?”; pierwodruk:
Fundacja ETOH, Warszawa 2005
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Fot. Małgorzata Rutkiewicz

Nigdy
więcej
Tadeusz Pulcyn

U

rodził się tak mizerny, że „już palili nad nim świecę”, liczyli godziny
jego życia. A jednak przeżył. – Jestem na tym świecie – tłumaczy Stanisław – m.in. dzięki mojemu ojcu, który siedem razy oddawał dla mnie krew
do przetoczenia. On wtedy naprawdę walczył o mnie. Niestety, nie potrafił
walczyć o siebie. Pił. To go niszczyło.
Wstyd i żal
Pierwsze swoje lata Stanisław z rodziną spędził w Katowicach. I z tamtego okresu nie pamięta żadnych przykrych incydentów. Wręcz odwrotnie – miło
wspomina tamten czas. Rodzina i znajomi rodziców byli bardzo muzykalni
i w domu zawsze rozbrzmiewała wesoła muzyka. Dopiero po przeprowadzce
do Chorzowa, gdzie Stanisław rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a jego
ojciec podjął pracę w Hucie Batory – sytuacja rodziny zmieniła się diametralnie.
– Ojciec – opowiada Stanisław – podobnie jak inni hutnicy w tamtym czasie,
przychodził z pracy zwykle pod dobrą datą. I nawet kiedy wrócił przed północą, ledwo wszedł, krzyczał: „zeszyty na stół!”. Mama posłusznie kładła je
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przed nim, a on je wertował, sprawdzał staranność pisma i wyłapywał
błędy ortograficzne. Jak znalazł jakiś,
budził mnie bezpardonowo z wrzaskiem i kazał wyrazy błędnie napisane poprawiać. A potem nakładał
kary, które egzekwował. Słowo „wół”,
które napisałem przez „u”, musiałem
napisać prawidłowo 300 razy. To tylko
jeden z incydentów – zaznacza Stanisław – które zdarzały się często, nazbyt często, kiedy ojciec nie potrafił
żyć na trzeźwo; był awanturnikiem
– używał przemocy wobec mnie, moich dwóch braci i mamy. Był przy tym
wulgarny i obcesowy. I któregoś dnia,
kiedy uderzył mamę w twarz, gdy
stanęła w naszej obronie, uciekłem
z domu do babci, do Katowic.
Uczeń Stanisław „ratował się
ucieczką z domu” wielokrotnie.
A gdy przebrnął przez trudny dla
niego okres szkoły podstawowej, poszedł do zawodówki i jednocześnie
pracował w hucie, tam gdzie jego oj-

ciec. – Wtedy – wspomina – miałem
prawie 18 lat i ojciec już nie mógł sobie na rękoczyny wobec mnie i mamy
pozwolić. Ale pyskówki i przemoc
psychiczna się nie skończyły. Co mogło pomóc zapomnieć o przykrych
sprawach? Oczywiście – kufel piwa,
kieliszek wina na prywatce czy potańcówce. Po kielichu byłem też odważniejszy, bez tego trudno było mi
poprosić pannę do tańca.
Stanisław nie zwlekał z założeniem rodziny. Już będąc w technikum wieczorowym, znalazł swoją
wybrankę, obecną żonę.
– Był uroczym, wrażliwym młodzieńcem – wyznaje Urszula. – Nic
nie wskazywało na to, że nasze
małżeństwo będzie przechodziło
ciężkie próby.
– Po ślubie – wchodzi żonie w słowo Stanisław – moja mama stale powtarzała: „Stasiu nie bądź taki jak
tata”. Niestety, okazało się, że w wielu sytuacjach zachowywałem się tak,

jak on. Najpierw trzeba było wypić, bo się syn urodził, a potem zawsze były
dobre okazje – chrzciny, imieniny, urodziny, święta kościelne i narodowe. To
było alibi, żeby raczyć się alkoholem. Ale i na co dzień od niego nie stroniłem.
I wtedy zdarzały się te najgorsze momenty; kilka razy uderzyłem żonę. Była
wrogiem alkoholu, reagowała ostro (i miała rację), gdy wracałem do domu
pijany. Bo przez picie stale porzucałem pracę. Chociaż w tamtych czasach
miejsc pracy było pełno, i zawsze je znajdowałem, ale nie potrafiłem w jednej
firmie zatrzymać się na dłużej. A to mi majster nie pasował, a to „nielojalni”
byli koledzy... To były moje manipulacje związane z piciem. A jak żona za bardzo mnie „ustawiała”, to potrafiłem wyjść z domu z hukiem i wrócić za kilka
miesięcy. Koczowałem u krewnych, dopóki nie mieli mnie dosyć. No, a jak
wracałem, znów nie obywało się bez draki. Dochodziło do rękoczynów. Czego
do dziś bardzo się wstydzę. I bardzo żałuję, że byłem sprawcą przemocy, że
krzywdziłem żonę, całą rodzinę. Najbardziej nie mogę sobie darować, że uderzyłem w twarz mojego – pełnoletniego już wtedy – syna. Stanął miedzy mną
a żoną, chronił ją przed moją agresją, i wtedy to się zdarzyło.
– Zapamiętałam ten przypadek – dorzuca Urszula. – Syn był w trakcie przygotowań do matury, gdy Stasiek przyszedł do domu nietrzeźwy,
syn zamknął drzwi swojego pokoju, w którym i ja się schroniłam. Gdy nieszczęśnik mimo wszystko wtargnął do nas, chciał mnie pobić, ale syn go
powstrzymał i mnie sobą zasłonił. Potem nalegał: „mamo, musisz rozwieść
się z tatą, tak dalej być nie może”. Myślałam o tym, ale rozwód to nie jest
kartka papieru, którą można przedrzeć na pół i po sprawie. Dopiero w 20.
rocznicę naszego ślubu rzuciłam w stronę męża: „Od dziś możesz robić,
co chcesz, możesz nawet zgłosić się na leczenie – ale już nie dla mnie.
Wnoszę do sądu o rozwód”. To w końcu poskutkowało – podkreśla Urszula.
– Wreszcie naprawdę poszedł się leczyć: i dla mnie, i dla siebie.
Wtedy jeszcze nie bardzo wierzyłam, że to się skończy „sukcesem”, bo przedtem były już liczne niespełnione obietnice. Ale tym razem poszedł na całość.
Telefon czynny całą dobę
– Bogu dzięki – uśmiechają się małżonkowie – przeżyliśmy razem już 46
lat, w tym 26 lat bardzo szczęśliwie: na trzeźwo, bez alkoholu.
– Dwadzieścia naszych trudnych lat – mówi Urszula – to jest już dla mnie
temat zamknięty. Kiedyś, jak Staś wychodził z domu (telefonów komórkowych jeszcze nie było), drżałam, denerwowałam się, w jakim wróci stanie,
czy w ogóle wróci. A dziś nawet jak go długo nie ma w domu i nie dzwoni,
to się nie martwię, bo wiem, że coś ważnego musiało go zatrzymać... I że
przyjdzie normalny – pogodny, uśmiechnięty. O tym zawsze marzyłam: żebyśmy mieli do siebie zaufanie. 26 lat temu myślałam, że pełne zaufanie męża
do żony i odwrotnie zdarza się tylko w filmach o miłości. A okazuje się, że
może się zdarzyć w każdej rodzinie. Można sobie to zaufanie wypracować.
Urszula i Stanisław od 26 lat są członkami Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Jędruś”, który ma swoją siedzibę w Katowicach
przy ul. Macieja 10. Oboje są współtwórcami i inicjatorami różnorakich
inicjatyw promujących zdrowy styl życia społeczności abstynenckiej, sami
również służą wsparciem i podejmują różnego rodzaju interwencje.
– Gdy podczas mojego dyżuru w „Jędrusiu” – relacjonuje Urszula – przychodzi ktoś, kto doświadcza przemocy w rodzinie, to wiem, jak reagować, co
radzić. Wiem to z doświadczenia, ale też z licznych szkoleń. Przede wszystkim sama przechodziłam terapię jako osoba współuzależniona. Niedawno interweniowałem, skutecznie, w sprawie bliskiej mi osoby; mężczyzna
awanturował się i używał przemocy wobec żony, która w sytuacjach krytycznych przyjmowała pomoc – godziła się na wdrożenie procedury „Niebieskie
Karty” – a po chwilach spokoju, po obietnicach poprawy ze strony męża,
wycofywała się z procesu zmian. Ale w końcu przeszła przez etap wahań
i ostatecznie problem domowy został rozwiązany. Już czwarty rok małżonkowie żyją w spokoju. Idą dobrą drogą. A „walczyli” ze sobą przez 16 lat.
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Najcenniejsze skarby
– Najtrudniej – mówią Urszula i Stanisław – jest pomóc matkom nękanym przez alkoholizujących się synów. Oczywiście, dzieci trzeba kochać, ale
nie można się dać przez nie wykorzystywać i stawać się ofiarami przemocy.

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie
organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Jego celem jest
ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego.
W kursie może wziąć udział każdy zainteresowany Biblią. Kurs
powadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej.
Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej www.kursbiblijny.deon.pl i pod adresem e-mailowym –
kkb.biuro@gmail.com – oraz listownie pod adresem:
Ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”

A takie przypadki zdarzają się coraz
częściej. Na szczęście w tym samym
budynku, gdzie jest „Jędruś”, znajduje się też ośrodek terapeutyczny.
I tam zwykle kierujemy zdruzgotane matki na terapię dla współuzależnionych, a potem zapraszamy
do nas na grupę wsparcia. Tu trzeba
podkreślić, że we wszystkich działaniach na rzecz pomocy ludziom
jej potrzebującym wspaniale współbrzmią z nami: MOPS i Urząd Miasta, miejscowa parafia i policja.
Z ludźmi obarczonymi uzależnieniami, wywodzącymi się z rodzin
dysfunkcyjnych, obchodzimy się –
jeśli do nas przyjdą – jak ze skarbami. I oni to czują, mówią, że u nas
jest jak w kochającej się rodzinie.
– Oczywiście – oświadcza Stanisław – najcenniejszym skarbem
dla mnie i Urszuli jest nasz syn,
jego żona i dwie wnuczki. Ja natomiast zwłaszcza synowi i żonie
zawdzięczam wybór drogi, którą
od 26 lat idę, którą doszedłem tu,
gdzie teraz jestem.
Każdy człowiek ma do wyboru co najmniej dwie drogi. Jedną może iść do celu, nie patrząc
pod nogi, czy przypadkiem kogoś
nie zdepcze, ale gdy u jej kresu
odwróci się, zobaczy ludzi z opuszczonymi głowami; będzie zdumiony, że po drodze nikt się do niego
nie odezwał, nikt się nie uśmiechnął. Ja zaś – jak i mnie podobni –
postanowiłem iść drogą, rozglądając się wokół, czy ktoś nie kuleje,
czy komuś nie jest potrzebne moje
ramię. I jak się odwracam do tyłu,
widzę uśmiechnięte twarze. Widzę
wspólnotę ludzi, którzy potrafią
na co dzień żyć w trzeźwości i razem bawić się, odpoczywać...
Mam wśród społeczności abstynenckiej – mówi na odchodnym
Stanisław – wielu przyjaciół. Oni
wiedzą, że kiedyś robiłem źle, ale
wiedzą też, że nigdy więcej nic złego nie zrobię. Nigdy Więcej! Staram się żyć jak najgodniej, aby też
godnie umrzeć.

Tadeusz Pulcyn

Pierwodruk: Świat Problemów nr 4/2016
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Samotnemu biada, gdy upadnie
C

złonkowie z grup samopomocowych dobrze znają i rozumieją stwierdzenie – „dając, otrzymujemy”. W modlitwie „po otrzymaniu daru trzeźwości”
alkoholicy wyznają: „Wiem, że ten dar
Twojej łaski zobowiązuje mnie: mam nie
tylko czuwać nad własnymi słabościami
i pokusami z zewnątrz, ale ponadto mam
obowiązek pomocy tym, którzy męczą
się jeszcze w chorobie alkoholowej”.
Mateusz Talbot (1856-1925) po uzdrowieniu z alkoholizmu bardzo przeżywał
pijaństwo swoich braci. Starał się nakłonić ich do zaprzestania picia, a nawet
do złożenia przyrzeczenia abstynencji.

dectwo, że alkoholizm można pokonać
m.in. przez powrót do Boga, wzajemne
wspieranie się w utrzymywaniu trzeźwości, dzielenie się światłem z Góry.
Często zastanawiamy się, jak postąpić wobec osób, które są oporne
w przyjmowaniu naszego wsparcia. Mateusz podpowiada: „Nigdy nie szemrać
ani nie niecierpliwić się wobec jakichkolwiek postępków innych, ale znosić
je z wewnętrznym pokojem, cierpliwością i nie ustawać w pokornej modlitwie
za nich”. W wypisach z lektur Mateusz
zanotował też: „Kiedy Chrystus ukazał
siostrze Franciszce od Najświętszego

LEPIEJ JEST DWOM NIŻ JEDNEMU, GDYŻ MAJĄ DOBRY ZYSK ZE SWEJ

PRACY. BO GDY UPADNĄ, JEDEN PODNIESIE DRUGIEGO. LECZ SAMOTNEMU
BIADA, GDY UPADNIE, A NIE MA DRUGIEGO, KTÓRY BY GO PODNIÓSŁ
(Koh 4,9-11)

Fot. Archiwum ks. Zbigniewa Kanieckiego

– Dziś dla mnie – podejmuje wątek przemocowy Stanisław – niewyobrażalne jest to, że mąż może wyrządzać krzywdę żonie. A jeśli to robi, to
wiem, że może uwolnić się od tego procederu, korzystając z pomocy specjalistów. Kierujemy do nich i ofiary przemocy, i jej sprawców.
Ja miałem szczęście, że 26 lat temu trafiłem na wspaniałego chorzowskiego
psychiatrę, dr. Jerzego Furmana, który skierował mnie na oddział Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Gorzycach. Tam najpierw, przez dwa tygodnie, zdobywałem wiedzę o chorobie alkoholowej. A później przeszedłem terapię, którą prowadziła wspaniała
terapeutka, pani Ilona. Jak ją zobaczyłem – była niewysoka, drobniutka – pomyślałem: „żona przez 20 lat nie umiała mnie zmienić, a pani chce się za mnie
brać?”. Jednak pomyliłem się co do umiejętności pani Ilony! Oprócz pracy z nią
codziennie na holu zbierała się społeczność terapeutyczna (60 osób), lekarze,
terapeuci. Tam dostałem takie lanie, że trudno sobie wyobrazić; pod moim
adresem padały słowa jak baty. Po trzech dniach chciałem wracać do domu.
Ale jednak zostałem – ścisza głos Stanisław. – Wciągnąłem się w terapię przez
pracę. Jednego dnia chodziłem do niesprawnych dzieci alkoholików – myć je,
pomagać w ubieraniu, bawić się z nimi, a drugiego dnia chodziłem na oddział
chroników czekających na śmierć; trzeba było ogolić 30-40 mężczyzn. Przez
trzy miesiące to robiłem. Jaka to była lekcja pokory, co to były za emocje!
To właśnie tam – puentuje Stanisław – w Gorzycach zaprzyjaźniłem się
z jednym z pacjentów, który zachęcił mnie, abym zaczął wpadać do „Jędrusia”. Robiłem to i robię do tej pory – podobnie jak żona – już 26 lat.
Wtedy ja otrzymałem wsparcie Jędrusiowej społeczności, a teraz ja pomagam tym, którzy pomocy potrzebują. Jestem do dyspozycji klubowiczów
permanentnie; mój telefon jest czynny całą dobę.

Niestety, bracia nie chcieli zmienić swojego stylu życia, trwali w nałogu. W związku
z tym oświadczył im, że jeśli nie opuszczą
domu, w którym mieszkali z rodzicami,
to on się wyprowadzi. Gdy bracia nie
wyprowadzili się, on to zrobił. Wynajął
mieszkanie, w którym żył do śmierci ojca
w 1892 roku. A co zrobił dla braci? Modlił
się w ich intencji i pościł. Nigdy nie jadał
do sytości, a w środy, piątki i soboty nie
jadał obiadu. Codziennie uczestniczył we
Mszy św. o godzinie 5.00.
Na początku Mateusz miał problemy
z modleniem się (wyznał to jednemu ze
swoich przyjaciół). Ale w końcu otrzymał umiejętność modlenia się. Cenił różaniec i inne modlitwy do Matki Bożej,
miał nabożeństwo do Ducha Świętego,
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i do św. Michała Archanioła. Swoją religijność umacniał przez lekturę teologicznych książek, które czytał w każdej
wolnej chwili. Czytał m.in. „Apologię”
kard. Newmana. Gdy ludzie z jego otoczenia dziwili się temu, gdyż był prostym
człowiekiem, wyjaśniał, że gdy czyta jakąś książkę z zakresu teologii, prosi Pana
Boga o światło potrzebne do jej zrozumienia. Swoimi przemyśleniami dzielił
się z byłymi kompanami od wypitki,
zwłaszcza tymi, które mogłyby wpłynąć
na zmianę ich stylu życia. Można powiedzieć, że niósł im posłanie, dawał świa-

Sakramentu, karmelitance hiszpańskiej, potępienie jednej duszy i kilkakrotnie kazał jej oglądać męki, jakie
ponosiła, ganił ją za to, że płakała. Franciszko, dlaczego płaczesz? Upadła wtedy do najświętszych stóp i powiedziała,
że płacze z powodu potępienia tej duszy
i nad sposobem, w jaki została potępiona. Chrystus powiedział wówczas: Córko, dusza ta sama wybrała potępienie,
chociaż dawałem jej wiele łask, by mogła się zbawić”.
W Piśmie Świętym. znajdujemy wiele rad odnośnie do zachowania wobec
innych. Św. Paweł pisze do Kolosan:
„Wobec obcych postępujcie mądrze,
wyzyskując każdą chwilę sposobną.
Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie
zaprawiona solą, tak byście wiedzieli,
jak należy każdemu odpowiadać” (Kol
4, 5-6). A w Księdze Koheleta znajdujemy takie słowa: „Lepiej jest dwom niż
jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej
pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie
drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy
upadnie, a nie ma drugiego, który by
go podniósł (Koh 4,9-11).
Mateusz Talbot, miał świadomość,
że „jeden może podnieść drugiego”.
Ks. Zbigniew Kaniecki
proboszcz parafii
św. Jadwigi Śląskiej
w Białej
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TO BYŁ NIEZWYKŁY WIECZÓR WSPOMNIEŃ O OJCU
BENIGNUSIE SOSNOWSKIM
W ROKU JUBILEUSZU 50-LECIA OAT, KTÓRY ODBYŁ SIĘ
24 LISTOPADA 2018 ROKU
W

KOŚCIELE

KLASZTOR-

NYM OJCÓW KAPUCYNÓW
W ZAKROCZYMIU.
TO UROCZYSTE SPOTKANIE
POPRZEDZIŁY – W CIĄGU
DWÓCH DNI – MIĘDZY INNYMI: KONFERENCJA BRACI
KAPUCYNÓW – „DZIĘKCZYNIENIE I WDZIĘCZNOŚĆ”,
KONFERENCJE,

WYKŁADY

I MITYNGI PRZEDSTAWICIELI AA, AL-ANON, DDA/DDD,
AP, NABOŻEŃSTWA W KAPLICY OAT ORAZ WSPÓLNA
MODLITWA PRZY GROBIE
O. BENIGNUSA NA ZAKRO-

Wieczór wspomnień
CZYMSKIM CMENTARZU.

– Był to człowiek urzekająco
prostolinijny – mówiła m.in. Teresa, zwana Świętą. – Gdy przyjechałam do Zakroczymia z grupą
mężczyzn, był to czas budowania
struktur AA, urzekł mnie swoją
otwartością, szczerą chęcią pomocy. Zgodził się na zorganizowanie
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w OAT konferencji przedstawicieli naszej wspólnoty. To spotkanie
za jakiś czas się odbyło. Przyjechało sporo ludzi z całej Polski. Po spotkaniu zaś, kiedy już wszyscy się
rozpierzchli, zajrzałam do kuchni,
a tam taki obrazek: nasz gospodarz stoi przy zmywaku i myje po

gościach naczynia. Pierwszy raz
wówczas zrozumiałam, czym jest
pokora. Ojciec Benignus był człowiekiem pełnym pokory.
Z czasem zaprzyjaźniliśmy się
i stał się moim pierwszym przewodnikiem duchowym. Najczęściej przyjeżdżałam do niego po

wsparcie autobusem. Zawsze
wychodził po mnie na przystanek. A po spotkaniu – niezależnie
od pogody – zawsze mnie tam odprowadzał. To było wzruszające.
Ojciec Benignus to dla mnie: pokora, otwartość, ofiarność, miłość.
Felek poznał o. Benignusa
na mityngu. – To był taki okres –
zaznaczył – kiedy postanowiliśmy
na nasze aa-owskie spotkania
zapraszać ludzi, którzy pomogliby nam trzeźwieć. Przychodzili
lekarze, psycholodzy… I któregoś dnia dr Bohdan Woronowicz
przyszedł z zakonnikiem, który
stanął obok mnie, siedzącego
na kanapie, i zapytał, czy może
się dosiąść. Powiedziałem wtedy: „Proszę bardzo, ale ja jestem
niewierzący”. A on uśmiechnął
się, usiadł i mocno złapał mnie
za rękę, tak że poczułem się bardzo normalnie, nie czułem się
gorszy. Po jakimś czasie zaprosił
mnie i kolegów do Zakroczymia.
To było akurat w stanie wojennym. Wtedy Zakroczym stał się
dla nas ostoją, czuliśmy się przy
tym zakonniku bezpiecznie.
„Felek, taki chudawy jesteś,
musisz coś zjeść” – tak często zaczynało się moje z nim spotkanie.
Nigdy nie namawiał mnie do wiary. Zawarliśmy przyjaźń, która polegała na wzajemnym szacunku.
On na pierwsze spojrzenie budził
szacunek. Miał w sobie taki ład,
że mnie do głowy nie przyszło,
żeby się z nim sprzeczać, dowodzić swoich racji. A on potrafił
słuchać. Od czasu do czasu wtrącał jakieś słowo, gdy ja gadałem,
ale robił to delikatnie.
Dodam, że na początku na naszą
wspólnotę patrzono dość lekceważąco. Bardzo chcieliśmy, aby w końcu nas ktoś docenił. Pełną akceptację o. Benignusa odczuwaliśmy.
Ja, niewierzący, z mroczną
przeszłością, czułem się przy
nim jak człowiek. Miałem pogardę do siebie, a on mnie szanował
jako człowieka. To była (wzruszył
się Felek) najwspanialsza rzecz,
jaką mógł mi ofiarować. To wielkie szczęście, gdy spotka się takiego człowieka, jakim on był.

Ania, gdy uznała, że bez Boga
nie da sobie rady ze swoim uzależnieniem, postanowiła przygotować się do spowiedzi. I akurat
podczas jednego z mityngów
przyszedł ktoś, kto powiedział,
że był u spowiedzi z całego życia
u starszego zakonnika w Zakroczymiu. – Przyjechałam tu – relacjonowała Ania – ale okazało
się, że o. Benignus wtedy źle się
czuł i spowiadał tylko mężczyzn
w swojej celi, a kobietom tam
wchodzić nie było wolno. Miałam
więc zamiar wrócić do domu,
bo nie chciałam spowiadać się
u jedynego wówczas, poza o. Benignusem, spowiednika, jakim
był młodziutki o. Krzysztof. Ale
jednak po namyśle – tu, w tym
kościele (w1993 roku) – poszłam do generalnej spowiedzi
do młokosa (i nie żałuję tego).
Następnym razem, gdy byłam
w Zakroczymiu, była podobna
sytuacja, ale byłam już tak zdeterminowana, że powiedziałam
głośno przy wszystkich, że przebiorę się za chłopaka, żeby pójść
do spowiedzi do Ojca. Ktoś mu
to powtórzył. Ponoć, gdy to usłyszał, głośno się śmiał. A potem
powiedział: „Jak już tak bardzo
chce, niech przyjdzie o 14.00 –
będę na nią czekał”. I czekał.
Po tej spowiedzi u Ojca czułam,
że mam z Bogiem coraz większy

kontakt. A gdy potem jeszcze wiele razy spotykałam się z nim – najczęściej podczas jego poobiednich
spacerów wokół ogrodu – czułam
bijący od niego spokój. Jego słowa
i spojrzenie były kojące. I to jest
opinia – zaznaczyła Ania – wielu
osób, które z nim się spotkały.
Rozmawiałam ze śp. Józefem
Janem z grupy „Ster”, który
„wynalazł” dla AA Zakroczym.
Mówił mi, że kiedy przyjechali, żeby prosić o. Benignusa
o umożliwienie im tutaj spotkań,
bo potrzebują czegoś więcej niż
tylko mityngi, Ojciec po namyśle powiedział stanowczo: „Daję
wam klucze, przyjeżdżajcie!”.
No i przyjeżdżamy od tamtej
pory do dziś – uśmiechnęła się
Ania. I dorzuciła jeszcze wspomnienie Ojca o jego pobycie
w obozach niemieckich Sachsenhausen i Dachau (miał obozowy numer 22554).
– Opowiedział mi – i moim
kolegom – o takim zdarzeniu:
kiedy obozowicze byli bardzo
wygłodzeni i prosili o podwyższenie racji żywnościowych,
Niemcy dodatkowo dawali im
szklankę wina, które wszyscy
na komendę musieli wypić. „Ja
– wspominał Ojciec – stawałem
zwykle przy węglarce i do tego
pieca wino wylewałem. Jednak
pewnego razu, gdy zobaczy-
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łem, że esesman patrzy tylko na mnie, wypiłem. Ale nie
byłem gotowy na to, żeby tak
cierpieć”. Nie był gotowy, żeby
tak cierpieć. Byliśmy tymi słowami wstrząśnięci.
Ojciec mówił nam też – ciągnęła Ania – jak wyglądała jego
praca w obozie. Zajmował się
plantacją azali (dlatego azaliami udekorowany jest dziś ołtarz). Tam to były duże krzewy.
„Pośród azalii mogłem sobie
śpiewać głośno gregoriankę. To
dawało mi siłę, żeby przetrwać
ciężkie czasy” – nie ukrywał
wzruszenia Ojciec.
Na którymś spotkaniu zakroczymskim – mówiła dalej Ania –
jedna z alkoholiczek, uczestniczka Ogólnopolskiego Kongresu AA
w Oliwie, wspomniała (w obecności o. Benignusa), że gdy przedstawiano tam znaczące osoby dla
Wspólnoty AA, każdą nagradzano
oklaskami, a gdy został przedstawiony Ojciec, wszyscy zgromadzeni wstali i brawa nie milkły
przez kilkanaście minut. Słucha44

jąc tego o. Benignus, stał przez
jakiś czas ze spuszczoną głową,
z oczu płynęły mu łzy. W końcu
wyszedł z sali.
To zdarzenie w Oliwie mocno
przeżył – podkreśliła Ania. – Miał
przed sobą setki ludzi, którzy idą
drogą trzeźwości, którzy odzyskują swoją godność. Mówił nam zawsze, „jak ważne jest odzyskanie

godności dziecka Bożego”. Dla
niego to było najważniejsze, to
w nas, alkoholikach, cenił, że potrafimy – dzięki Bogu – rozpocząć
nową drogę życia bez alkoholu.
Zakroczym za sprawą o. Benignusa – oświadczyła Ania – stał
się moim domem. Codziennie
dziękuję Bogu, że postawił na mojej drodze tego człowieka.

Sercem Wieczoru Wspomnień
była Msza św. sprawowana przez
o. Adama Michalskiego, dyrektora OAT, z udziałem ojców – Tomasza Wrońskiego wikariusza
prowincjalnego, Grzegorza Brzezińskiego ekonoma prowincjalnego, Krzysztofa Dudziaka magistra
postulatu oraz duszpasterzy OAT
– Rafała Sońty, Jarosława Kubery
i Wiesława Nasiadko.
W homilii ojciec dyrektor powiedział m.in.: Im dłużej jestem
kapłanem, tym bardziej mam
wrażenie, że nic nie wiem ponad
to, że Bóg jest miłością i że miłość
jest miłosierna.
Casami zdajemy sobie pytanie, zwłaszcza gdy przeżywamy
jakiś kryzys duchowy: Po co jestem na świecie? Odpowiedź jest
prosta. Po to, żeby nauczyć się kochać. A my często do upadłego biegamy za karierą... Bóg zaś chce,
abyśmy już tu i teraz nauczyli się
Nieba. Żebyśmy umieli przyjmować miłość i dawać ją innym.
Uśmiechnąłem się po wysłuchaniu dzisiejszej Ewangelii. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma
zmartwychwstania. To tak, jakby
ktoś przyszedł do naszego ośrodka
i powiedział, że uzależnieni od alkoholu nie mogą wrócić do trzeźwego życia, do społeczeństwa; że
to jest nie możliwe, iż Bóg może
wejść z nimi w relacje. A jednak
– to jest doświadczenie każdego
trzeźwiejącego alkoholika.
Przez nasz ośrodek przewija się około trzech tysięcy osób
rocznie, są wśród nich osoby
współuzależnione czy DDA, ale
doświadczenia mają wspólne.
Doświadczają cudu: uczą się
być w relacji na trzeźwo, z pełną gamą uczuć.
Mam nadzieję, że wszyscy
dzisiaj – w pięćdziesiątą rocznicę powstania OAT – możemy
poprzez naszą postawę wyznać
z pewnością: „Wierzę w zmartwychwstanie, byłem umarły,
a ożyłem, wierze, że mój Bóg jest
Bogiem żywych”.
Niedawno dostaliśmy od grupy Al-Anon w prezencie ikonę:

„Wskrzeszenie Łazarza”. Wiemy,
że Jezus przed jego grobem mówi:
„odsuńcie kamień, rozwiążcie
bandaże, dajcie mu jeść...”. Pomyślałem – po usłyszeniu świadectw o o. Benignusie – że ta ikona obrazuje genezę założonego
przez niego ośrodka.
Trzeba było odsunąć kamień,
nakarmić – zwłaszcza strawą duchową – zdjąć zaplątane bandaże
i postawić na nogi... I powiedzieć
każdemu tu przybywającemu:
„Twoje życie ma sens, masz siłę,
aby wstać i iść, i kochać”. Przede
wszystkim: „Wróć do Miłości!”.

tofem (który pracował kiedyś
w OAT) i czterema nowymi kandydatami do zakonu, a także liczni
dobrodzieje OAT i chór „Gregoria-

***
Wśród gości Wieczoru – serdecznie powitani przez o. Adama
byli: poseł na Sejm Andrzej Melak, dyrektor gabinetu ministra
Mariusza Błaszczaka Łukasz Kudlicki, wicestarosta powiatu nowodworskiego Paweł Calak oraz
dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Artur
Pozorek.
Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele wszystkich wspólnot samopomocowych oraz delegacja Bractwa Trzeźwości z Łomży ze wspomnianym już o. Krzysz-

nie”, który śpiewem uświetnił uroczystość. Wszystkim ojciec dyrektor wyraził ogromną wdzięczność.

Tekst: Tadeusz Pulcyn
Zdjęcia: Małgorzata Rutkiewicz
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Noworoczny tort
J

estem pewna, że znajdzie się wiele okazji w Nowym Roku AD 2019
do tego, aby obdarować kogoś tym wykwintnym torcikiem. W zamian otrzymacie uśmiech i zadowolenie obdarowanego. Czy trzeba czegoś więcej?
SKŁADNIKI
Na ciasto tortowe:
• 6 jaj
• szklanka cukru
• szklanka zmielonych orzechów
włoskich
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2 łyżeczki suchej kawy mielonej
• łyżka tartej bułki
• tłuszcz i tarta bułka do wysmarowania blachy o średnicy: 22-26cm
• łyżeczka masła lub margaryny
do wysmarowania blaszki i bułka
tarta do jej obsypania

Na krem:
• 500 ml śmietany 30% lub 36%
• 2 x 250 mg serka mascarpone
• 3 łyżki stołowe cukru pudru
• usztywniacz do bitej śmietany
• 2 garście malin (świeżych lub
mrożonych)
Na poncz do nasączenia ciasta:
• ½ szklanki czarnej herbaty (wystudzonej)
• 1-2 łyżeczki soku z cytryny
• 1łyżeczka cukru

WYKONANIE
Ciasto na tort najlepiej upiec
dnia poprzedniego. Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywną pianę, a pod koniec ubijania
dodać łyżkę cukru i dalej ubijać.
Oddzielnie utrzeć żółtka z resztą
cukru i połączyć je z orzechami,
mieloną kawą i tartą bułką wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Całość dobrze wymieszać, a następnie
ostrożnie połączyć z pianą z białek.
Ciasto delikatnie wyłożyć do tortownicy wysmarowanej tłuszczem i obsypanej bułką tartą. Piec w niezbyt nagrzanym piekarniku (150-160 stopni)
przez ok. 30-40min. Dobrze wystudzić.
Przygotować poncz, łącząc herbatę, sok z cytryny lub pomarańczy
i cukier. Poncz wystudzić.
Uwaga: boki ciasta oddzielać
nożykiem od formy dopiero wtedy,
gdy biszkopt będzie wystudzony.
Masa:
Do misy wlewamy schłodzoną w lodówce śmietanę i ubijamy ją na sztywno z dodatkiem odrobiny cukru pudru.
Do ubitej śmietany dodawać ostrożnie,
po łyżce, serek mascarpone i cały czas
delikatnie mieszać z dodatkiem reszty
cukru pudru. Powstanie sztywny krem,
o lekko słodkawym smaku.
Jeśli tort ma być od razu podawany, można do masy dodać świeżych malin, a jeśli nie, i ma trochę
dłużej postać, to raczej nie polecam
dodawania tych pysznych owoców.
Złożenie tortu:
Ostudzone ciasto rozciąć na dwa
krążki. Jeden z przygotowanych blatów tortowych położyć na paterze
i delikatnie nasączyć. Wyłożyć 2/3
masy śmietankowej. Na wierzch
położyć kolejny blat tortu i ponownie bardzo delikatnie nasączyć. Wyłożyć resztę masy śmietankowej.
Cały wierzch i boki wysmarować
masą śmietankową. Wierzch i boki
dowolnie udekorować. Ja dekoruję drobno posiekanymi orzechami
i wspomnianymi malinami.

Szczęśliwego Nowego Roku!
Szkatułka Cook
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Terminy spotkań w OAT
w 2019 roku
Spotkania
trzeźwiejących alkoholików

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT.
Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT do dwóch dni po
zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

Grupa „Nadzieja” Bydgoszcz
17-20 STYCZNIA
e-mail andrzejnadzieja@gmail.com
tel. 501 672 396

Grupa „Arka” Warszawa
31 STYCZNIA – 3 LUTEGO

Grupa „ARM”
Ostrów Mazowiecka
7-10 LUTEGO
e-mail: januszh5@gmail.com
tel. Janusz 505 674 726
Tomek 784 918 449

Grupa „Anna” Szczecin

Grupy „Linia Otwocka”

23-26 MAJA
tel. 784 326 320 lub 534 915 569

21-24 LISTOPADA
e-mail: robertkosmalla@gmail.com
tel. 663 013 113

Grupa „Jedność” Toruń
6-9 CZERWCA
e-mail: zakroczym-torun@o2.pl
tel. 607 675 341

Grupa „Witaj” Garwolin

4-7 LIPCA
(spotkania dla uzależnionych
i współuzależnionych)

19-22 GRUDNIA
e-mail: aawitaj@tlen.pl
tel. 508 159 850

Grupa „Podbeskidzie”

Spotkania trzeźwiejących kobiet

15-18 SIERPNIA
tel. 512 911 551 lub 791 918 880

Grupa „Bez Nazwy” Kraków
5–8 WRZEŚNIA

Grupa AA Kwidzyń

21-24 MARCA

19–22 WRZEŚNIA
Jacek: tel. 725 154 321

11-14 KWIETNIA

Grupa „Dobro-Wolność”
Chrzanów

Grupa „Avanti” Luboń

10-13 PAŹDZIERNIKA
e-mail: tosiuw@wp.pl

16-19 MAJA
e-mail: czwiscicki@wp.pl
tel. Czesław 502 302 404
Włodek 510 110 482

28 LISTOPADA – 1 GRUDNIA
tel. do Polski +48 691 947 052
lub 795 934 560

Grupa „Bory Tucholskie”
i „Podhale”

Grupy „Barbara” Kłodawa

Grupa „Luz” Konin

Spotkania Polonijne

Spotkania w ramach
Wieczoru Wspomnień
o Ojcu Benignusie
7-10 LISTOPADA

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT.
Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT do dwóch dni po
zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

3-6 PAŹDZIERNIKA
informacje o spotkaniu:
e-mail: julisab1@wp.pl
tel. 508 167 009

Spotkania osób uzależnionych
od hazardu i ich rodzin

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT.
Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT do dwóch dni po
zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

Grupy „Zacisze” Warszawa

11-14 KWIETNIA
email: dariusz.lew.zalewski@gmail.com
tel. 608 715 569
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Spotkania osób
współuzależnionych

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT.
Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT do dwóch dni po
zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

28 LUTEGO – 3 MARCA
grupa „Walentynki” z Przasnysza
email: joanna-michalak@wp.pl
i kolakowskarenata@wp.pl
tel. 533 698 586
12-15 WRZEŚNIA
grupa Al-Anon „Westalki”
z Wrocławia
e-mail: westalki.al-anon@wp.pl
14-17 LISTOPADA
grupy z Warszawy
e-mail: iwozali@wp.pl

2 Grupa.
Zapisy w biurze OAT. Przedpłatę
(125 zł) należy wpłacić na konto
OAT do dwóch dni po zgłoszeniu
się w biurze. Na tydzień przed
planowanym spotkaniem przedpłata
staje się bezzwrotna
2-5 MAJA

Zakroczymskie
spotkania rodzin

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt
250 zł. Przedpłatę (125 zł) należy
wpłacić na konto OAT do dwóch dni
po zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

8-11 SIERPNIA

Kurso-rekolekcje

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt
350 zł. Przedpłatę (160 zł) należy
wpłacić na konto OAT do dwóch dni
po zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

4-7 KWIETNIA
24-27 PAŹDZIERNIKA

Zakroczymskie spotkania
dzieci i młodzieży

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt
250 zł. Przedpłatę (125 zł) należy
wpłacić na konto OAT do dwóch dni
po zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna

21-24 LUTEGO

Dni skupienia
i modlitwy dorosłych dzieci
alkoholików (DDA/DDD)
1 Grupa.
Zapisy TRZY TYGODNIE przed
terminem spotkań przez zakładkę
na stronie OAT. Zgłoszenia przyjmują
organizatorzy, koszt 250 zł.
Przedpłatę (125 zł) należy wpłacić
na konto OAT. Na tydzień przed
planowanym spotkaniem przedpłata
staje się bezzwrotna

10-13 STYCZNIA * 14-17 MARCA
13-16 CZERWCA * 17-20 PAŹDZIERNIKA
e-mail:
zapisydniskupieniadda@oatzakroczym.pl
tel. 792 058 675 (po 18.00)
Terminarz oraz dodatkowe
informacje dostępne na stronie www.
dniskupieniadda.oatzakroczym.pl
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26-19 WRZEŚNIA

Rekolekcje

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT

28-31 MARCA wielkopostne
25-28 KWIETNIA dla kobiet
29 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA wakacyjne
12-15 GRUDNIA adwentowe

Rekolekcje w ciczy

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT,
koszt 250 zł. Przedpłatę (125
zł) należy wpłacić na konto OAT
do dwóch dni po zgłoszeniu
się w biurze. Na tydzień przed
planowanym spotkaniem przedpłata
staje się bezzwrotna

3-6 STYCZNIA

Kurs duszpasterski dla księży,
alumnów WSD diecezjalnych
i zakonnych oraz sióstr
zakonnych

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt
300 zł. Przedpłatę (125 zł) należy
wpłacić na konto OAT do dwóch dni
po zgłoszeniu się w biurze. Na tydzień
przed planowanym spotkaniem
przedpłata staje się bezzwrotna
19-23 SIERPNIA

Piknik rodzinny w OAT
15 CZERWCA

