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Kochani Czytelnicy
Rozpocząłem ten wstęp słowami psalmu, bo one najpełniej wyrażają moją 

radość i dumę, którymi pragnę się z Wami podzielić. Oto obchodzimy złoty jubile-
usz, 50 lat istnienia i działalności Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. 
Ośrodka, który powstał w 1968 roku za sprawą ojca Benignusa Sosnowskiego, któ-
ry nazywany jest „miejscem, gdzie dusza trzeźwieje”.

Dziękuję Bogu za dar, jakim jest dla mnie życie i praca w tym miejscu. Ja i moi 
współbracia możemy towarzyszyć szukającym drogi wyjścia z uzależnienia i potrze-
bującym naszej pomocy. Sprawować dla nich sakramenty, rozmawiać z nimi i  ich 
spowiadać. Możemy pomagać odnajdywać to, co wydaje się bezpowrotnie utracone.

Pisząc te słowa, odczuwam wzruszenie i wdzięczność w stosunku do każdego, 
kto w naszym Ośrodku pracował, tworzył go i troszczył się o niego, oddając mu swój 
czas, serce, energię – poświęcając mu swoje życie. Nazywając OAT „naszym” nie my-
ślę jedynie o pracujących tu braciach kapucynach. Myślę o wszystkich, którzy pukali 
do drzwi OAT, szukając pomocy dla siebie, swoich bliskich i znajomych. O uzależnio-
nych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieciach Alkoholików, o  małych dzieciach. 
O tych, którzy poszukiwali Siły Wyższej „jakkolwiek ją pojmujemy”, a znaleźli – żywe-
go Boga. O każdym, kto zostawił tutaj cząstkę samego siebie, swojego krętego życia.

Przez lata Ośrodek przechodził metamorfozy. Nie tylko dlatego, że zmieniali się jego dy-
rektorzy i duszpasterze. Oczywiście, wprowadzano zmiany, dostosowując program działania 
do oczekiwań naszych gości – oparty o fachową wiedzę o mechanizmach uzależnienia, ale 
także z wielu innych dziedzin (m.in. psychologii). Wszystko po to, by wspierać osoby wycho-
dzące z nałogu i pomóc im przejść przez problemy natury duchowej związanej z ich chorobą.

Nidy jednak  nie zapominaliśmy i nie zapominamy o osiągnięciach w pracy na-
szych poprzedników, bo dzięki nim przez ostatnie 50 lat OAT realizował swoją mi-
sję, łącząc w jedno przeszłość z teraźniejszością i jej wyzwaniami.

Zmiany dokonały się też w naszym piśmie „Trzeźwymi Bądźcie”, który tym razem 
w całości poświęcony jest złotym godom Ośrodka. Dziękuję obecnym redaktorom 
pisma za trud włożony w pracę nad każdym numerem, a także wam, drodzy autorzy, 
którzy nadsyłacie swoje artykuły, dzieląc się z czytelnikami własnym życiem.

Zachęcam wszystkich, kochani – zachowajcie ten numer naszego dwumiesięcz-
nika, ponieważ świętując jubileusz i  szeroko na  na  jego łamach go omawiając, 
wspominamy wielu ludzi, którzy nigdy nie powinni być przez nas zapomniani.

Jest wiele osób, którym chcę powiedzieć dziękuję i wierzę, że będę mógł uczynić to osobiście.
Obchodząc tę okrągłą rocznicę istnienia OAT,  rozpoczynamy kolejny rok jego pracy. 

Rok, z którym na pewno wszyscy wiążemy nadzieję na lepszą przyszłość i korzystne zmiany. 
Szczególnie te zmiany, które dotyczą naszego życia osobistego, rodzinnego, duchowego. 

Zmiany to także wygląd i  funkcjonowanie OAT, który przechodzi gruntowny 
remont, co podniesie jego standard i zapewne przyczyni się do poczucia większego 
komfortu uczestników poszczególnych turnusów.

Dziękuję każdemu, kto wspomagał prace remontowe finansowo, modlitewnie  
lub w jakikolwiek inny sposób.

Mam nadzieję, że nigdy nie zabraknie nam wszystkim Bożego błogosławieństwa 
i  łaski, które, pomimo tak różnorodnych historii naszego życia, jednoczą nas przy 
wspólnym, eucharystycznym stole.

Na koniec krótka refleksja o ojcu Benignusie. Traktował człowieka, jak wielką ta-
jemnicę. Ludzie, którzy  przychodzili do niego ze swym rozbitym życiem, często wsty-
dzili się siebie i swojej przeszłości. Nikogo nie osądzał, cieszył się ze spotkania i rozmo-
wy. Widział człowieka inaczej. Patrzył prosto w oczy i mówił: Jezus cię kocha! 

Ojca Benignusa dzisiaj już nie ma, ale jego wrażliwość w podejściu do człowie-
ka i styl pracy wciąż, niezmiennie nam przyświecają. 

Br. Adam Michalski OFMCap

Będę Cię sławił, [Panie], z całego serca (…), będę śpiewał Ci wobec aniołów.
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.

I będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność.
(Ps 138, 1-2)



Blisko cztery lata temu, mimo 
iż byłem już wolny od  największego 
zniewolenia – hazardu – moje życie 
nie było radosne, szczęśliwe, spełnio-
ne. To był koszmar, gdyż iluzja o cu-
downym, samoistnym rozwiązaniu 
moich problemów bez mojego udzia-
łu zderzyła się z  prawdą i  rzeczywi-
stością. Słońce nie świeciło, świat 
był tylko w odcieniach szarości. Brak 
sensu życia, brak celu przytłaczały 
mnie i w zasadzie trudno było dojrzeć 
pozytywny aspekt mojego istnienia.

Był to bolesny czas, gdyż po kilku 
latach związku i prawie trzech latach 
po zaręczynach odeszła ode mnie na-
rzeczona. Właśnie wtedy, kiedy wycho-
dziłem na prostą. Wówczas jeszcze nie 
wiedziałem tego, ale ten ból, to cier-
pienie doprowadziło mnie do  poszu-
kiwania w  sobie siły do  zmiany życia 
i zachowań. Stare myślenie i schematy 
już nie działały i nie przynosiły wymier-
nych efektów. Doskonale wiedziałem, 
co się ze mną stanie, jeśli dał bym so-
bie prawo powrotu do  starego życia. 
Tam nic już na mnie nie czekało oprócz 
śmierci, a ja chciałem żyć.

Była sobota po południu w  piękny, 
majowy weekend. W przerwie mityngu 
podszedł do  mnie przyjaciel Grzegorz 
ze wspólnoty i  zapytał mnie, czy nie 
chciałbym się wybrać do Zakroczymia 
na mszę. – A co to Zakroczym? – zapy-
tałem. Krótko wyjaśnił z ogromnym za-
pałem, jakie to cudowne miejsce. Mimo 
to bardziej chciałem zrobić coś bezwar-
tościowego, niż tam jechać. Zapaliło 
mi się czerwone światło. Pomyślałem, 
że przecież tyle już robię dla siebie; 
chodzę na mityngi, na które wcale nie 
chciałem do  tej pory chodzić... „Nie, 
nie i nie” dźwięczało mi w głowie. Ale 
patrzyłem podczas tej przerwy na oso-
by z  mityngu, które stały w  grupce 
i śmiały się, i były pogodne, miały blask 
w  oczach; miały to coś, czego ja nie 
miałem od wielu lat i tęskniłem za tym, 
wręcz pragnąłem osiągnąć taki stan du-
cha. Poszedłem potem na drugą część 
mityngu. I to, co się stało w tym czasie, 
jest niewytłumaczalne. Cichy głos prze-
ważył we mnie i  po spotkaniu mityn-

Zyskałem więcej niż trzeźwość

W OAT ZAWIĄZUJĘ PRZYJAŹNIE, OSIĄGAM 
BLISKOŚĆ I ŁATWOŚĆ BUDOWANIA RELACJI 

Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM. 

gowym ruszyłem z  kolegą w  kierunku 
OAT.  I tak  rozpoczął się czas cudów, bo 
pierwszą osobą spotkaną po przyjeździe 
na miejsce był mój, jak się później oka-
zało, sponsor Sławek. Człowiek, które-
mu zawdzięczam życie i  odbudowanie 
własnego człowieczeństwa.

Po kolacji i zaśpiewaniu dziękczy-
nienia za  posiłek, co było nowością 
w  przestrzeni mojego życia, wstał 
„największy” z braci kapucynów, brat 
Mieczysław, i donośnym, grubym gło-
sem zakomunikował: kto ma najcięż-
sze grzechy, zapraszam go do  poko-
ju na  najwyższym piętrze. Ogarnęła 
mnie ogromna chęć pójścia do  spo-
wiedzi po długim czasie nie przystę-
powania do tego sakramentu.

Co tam się działo, w  tym pokoju
-kofesjonale, trudno opisać. Płacz, łzy, 
żal, poczucie winy, emocje... W  pew-
nym momencie mój monolog został 
przerwany okrzykiem: „Adamie, gdzie 
jesteś?”. Przeraziłem się. Poczułem się 
tak, jakbym był sam na sam z Bogiem 
na pustyni. Od tamtej pory nic już nie 
było takie same, jak dotychczas. Wte-
dy jeszcze nie rozumiałem tego, ale to 
był moment, w którym Jezus dotknął 
mojego serca i  zaczął je uzdrawiać. 
To  był dotyk Miłości prawdziwej i nie-
odwołalnej, którą przecież On przy-
pieczętował swoją śmiercią na krzyżu 
ponad dwa tysiące lat temu.

Po powrocie do domu okazało się, 
że hazardziści w  czerwcu organizują 
dni skupienia w  Zakroczymiu. Cztery 
dni w  tym cudownym miejscu? – nie 
miałem już żadnych wątpliwości, żeby 
tam pojechać. Zanim pojechałem za-
trwożyła mnie wiadomość, że mogłem 
złapać ospę, na którą nigdy wcześniej 
nie chorowałem. Na szczęście nic złe-
go się nie stało; podobnie jest do dziś 
– od tamtej pory nic złego się w moim 
życiu nie dzieje. Łaska Boża jeszcze 
bardziej zaczęła działać, otworzyłem 
się; zobaczyłem znaki, które świadczy-
ły o obecności Boga w moim życiu, któ-
re były do tej pory ukryte pod warstwą 
oczekiwań i pretensji do całego świata.

Nie rozumiałem jednak, jak zaczął 
się proces mojej przemiany. Znik-
nął stres i  nienawiść, topniały rów-
nież moje destrukcyjne zachowania, 
a w to miejsce pojawiła się modlitwa, 
sakramenty, pokora. Okazało się, że 
nie muszę robić wielkich rzeczy, wy-

starczyło powiedzieć Bogu TAK.
Nie zapomnę, jak po powrocie z OAT 

ciężko było mi się odnaleźć. Świat wy-
dawał się głuchy i ślepy na miłość. Od-
wrotnie do tego, czego  doświadczyłem 
w Zakroczymiu. Za to ja miałem i mam 
do dziś w sobie chęć życia i czynienia 
dobra – służenia drugiemu człowie-
kowi. Pokochałem te zakroczymskie 
spotkania. To jest miejsce, gdzie moja 
dusza doznaje ukojenia. Z  iloma pyta-
niami bym nie jechał do Zakroczymia, 
na wszystkie otrzymuję tam, za każdym 
razem, odpowiedzi. W rozmowach z Oj-
cami zawsze spotykam się z  łagodno-
ścią i  wnikliwym spojrzeniem na  całe 
moje życie. Łagodność i  spokój, jaki 
tam otrzymuje, później procentują – już 
za bramą ośrodka.

W OAT zawiązuję przyjaźnie, osią-
gam bliskość oraz łatwość budowania 
relacji z drugim człowiekiem.  Pozna-
łem tam cudownych ludzi; Bóg posta-
wił na  mojej drodze Rafała, Teresę, 
Aldonę, Sławka, Anię, Malwinę, Pio-
tra, Agnieszkę i wiele innych (wszyst-
kich nie sposób wymienić), za których 
jestem Bogu  wdzięczny.  Byłem sam 
prawie 28 lat – mimo że byli ludzie wo-
kół. Dlatego jeżdżę  do Zakroczymia – 
jeśli nie na kilka dni, to przynajmniej 
na jedną mszę i czerpię mnóstwo siły 
z każdego spotkania, z kazań ojców ka-
pucynów, z bliskości z  innymi ludźmi. 
Doceniam takie momenty, jak wspólne 
śpiewanie – z trzymaniem się za ręce 
– „Abba, Ojcze”, a szczególne przeka-
zywanie sobie znaku pokoju podczas 
mszy. Dzięki temu, czego doświadczam 
w  Zakroczymiu, świat nabrał barw, 
moje życie zyskało nowy sens i cel.

Wiem, kim jestem i  dokąd zmie-
rzam. Nauczyłem się kochać, mimo 
że wiem, iż  ludzie nie są idealni. 
W  Zakroczymiu zyskałem więcej niż 
trzeźwość; dostałem w  darze miłość, 
a wspólnota, od której tak bardzo się 
wzbraniałem, stała się moją rodziną. 
Zaskakujące i niesamowite jest to: że 
decyzja o przyjeździe na mszę do OAT 
w słoneczne, majowe, sobotnie popołu-
dnie tak bardzo odmieniła moje życie.

Myślę sobie, iż ważniejsze od po-
wiedzenia TAK jest niemówienie so-
bie kategorycznie NIE, by stworzyć 
Bogu przestrzeń do działania. 

Adam
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Zanim przyjechałam do  OAT 
w  Zakroczymiu, cztery lata zdro-
wiałam w Klubie Abstynenta. Cho-
dziłam na terapię dla współuzależ-
nionych, grupę wsparcia, warszta-
ty, na których uczyłam się stawiania 
granic, zdrowych zachowań, odsu-
nięcia się od choroby alkoholowej. 
Mimo że z  pozoru radziłam sobie 
coraz lepiej, w środku narastał kon-
flikt wewnętrzny, pogłębiany przez 
moich bliskich, którzy nie rozumieli 
problemu alkoholowego. 

Wychowana w rodzinie religij-
nej, udzielającej się we wspólno-
tach, będącej w środowisku „wzo-
rową rodziną”, ulegałam głęboko 
zakorzenionym stereotypom, że 
picie męża to wina żony. Znałam 
krytyczne opinie o żonach: „gdy-
by umiała z  nim postępować, 
to by nie pił”; „gdyby więcej się 
modliła, to by się zmienił”. Czę-
sto słyszałam, że zgoda w  mał-
żeństwie jest najważniejsza. Dla 
tej pozornej zgody ustępowałam, 
przymykałam oczy, starałam się 
nie pamiętać złego, udawałam, że 
wszystko jest w porządku, ale po-
koju w moim sercu nie było.

„Twarda miłość” była nie do po-
godzenia z  tymi przekonaniami. 
Moja zmiana postępowania i kon-
sekwencja nie były dobrze wi-
dziane przez najbliższe otoczenie. 
O  zachowanie status quo walczył 
nie tylko mój uzależniony mąż, ale 
także moi bliscy. Ujawnienie pro-
blemu, odmowa udawania na  ze-
wnątrz zgodnego małżeństwa 
burzyły mit wspaniałej rodziny. 
Chociaż rozum mówił mi, że ta 
droga jest właściwa, w środku ro-
sło poczucie bycia „trędowatą”; 
złą żoną, złą córką, osobą niechęt-
nie zapraszaną bez męża. Trudno 
było mi zaakceptować opinie, któ-
re do mnie docierały: „odbiło jej”, 
„taka niby wierząca, a jak traktuje 
męża”. Obawiałam się, że Bóg tak-
że nie akceptuje mojego postępo-
wania. Bałam się samej siebie. 

Odkrywam radość życia
Rósł lęk, że stanę się cyniczna, 

bezwzględna. Myślałam o  separa-
cji, ale bałam się utraty tego, co 
miałam – rodziny, domu. Bałam się 
zostać sama. Krążyłam po warszaw-
skich parafiach, szukałam rady 
podczas spowiedzi. Dostawałam 
słowa pocieszenia, ale nadal nie 
widziałam drogi. Byłam zmęczona 
każdorazowym naświetlaniem mo-
jej sytuacji. Marzyłam o tym, żeby 
mieć takie miejsce, gdzie nie mu-
siałabym wyjaśniać, jak to jest żyć 
z  aktywnym alkoholikiem o  gwał-
townym temperamencie.

Cztery lata temu koleżanka 
z grupy wsparcia zaproponowała 
mi wyjazd do Zakroczymia na Dni 
Skupienia Al-Anon. Zgodziłam 
się od razu. Widziałam wcześniej 
w  internecie, że w  Zakroczymiu 
jest Ośrodek Apostolstwa Trzeź-
wości. Przeczuwałam, że to jest 
właściwe miejsce, gdzie znają 
problem alkoholowy i pomogą mi 

otwartość, ciepło, nieukrywane łzy, 
przytulanie przez osoby, których 
nigdy wcześniej nie widziałam. Dzi-
wiła pełna akceptacji rozmowa z oj-
cem Piotrem, który rozumiał mnie 
bardziej niż ja samą siebie. Mówił 
o tym, jak patrzy na mnie Bóg – Bóg 
jakiego dotąd nie znałam. Czułam 
niepokój, ból, nie mogłam spać. 
Miałam wrażenie, że przez wiele lat 
chodziłam sztywna z sercem pełnym 
cierni, bojąc się mocniej ruszać, bo 
przy każdym rychu wbijały się głę-
biej. Na tym wyjeździe odczułam, że 
Pan Jezus wyciągnął jeden z  nich. 
Bolało, ale poczułam ulgę.

Zaczęłam przyjeżdżać regu-
larnie 8-10 razy w  roku. Każdy 
przyjazd to było nowe doznanie 
akceptującej miłości Boga, do-
tknięcie i  uzdrowienie kolejnych 
ran, wyciąganie kolejnych cierni 
z mego serca. Rozpadały się moje 
dotychczasowe przekonania. Bóg 
przestawał być dla mnie kimś kon-

trolującym, czyhającym na każdy 
mój błąd. Stawał się kimś, kto 
mnie rozumie, bo sam doznał 
każdego zranienia, każdego bólu 
i  cierpienia. Stopniowo zmieniał 
się mój obraz Boga, obraz siebie 
i obraz świata wokół mnie. Pozna-
łam wiele wspaniałych osób – cie-
płych, otwartych, szczerych, nie 
oceniających, rozumiejących wię-
cej i głębiej. Już nie muszę zasłu-
giwać na akceptację Boga, powoli 
odpuszczam sobie potrzebę akcep-
tacji przez innych ludzi. 

Długo nie mogłam pogodzić się 
z określeniem „współuzależniona”. 
Czułam je jak pieczęć na czole, jak 
piętno, na  które nie zasłużyłam. 
Na  jednym z  pobytów w  OAT by-
łam na mityngu spikerskim kobie-
ty z  AA. Poruszyło mnie jej świa-
dectwo, a zwłaszcza pewne wątki, 
które bardzo przypominały mi 
moją bolesną historię. Poczułam 
wtedy, że tak naprawdę niczym się 
nie różnimy; ona alkoholiczka i  ja 
współuzależniona. Obie doznały-
śmy podobnych ran, tylko w  inny, 
niszczący nas sposób próbowały-
śmy radzić sobie z  bólem. Stop-
niowo zaczęło do  mnie docierać, 

że bycie osobą współuzależnioną 
nie jest moim przeznaczeniem. To 
moja dysfunkcja, prawda o  części 
mnie i mojej historii, ale nie powo-
łanie. Bóg nie po to powołał mnie 
do życia. Jestem Jego umiłowanym 
dzieckiem, kobietą. Bóg dał mi god-
ność Jego córki i  wyposażył w  to, 
co mi potrzebne. Doświadczenie 
współuzależnienia i praca nad nim 
jest wartością, którą mogę wyko-
rzystać dla dobra siebie i  innych. 
Próbuję więc angażować się w nie-
sienie posłania w Al-Anon, w  inne 
inicjatywy dla kobiet. Każda służba 
innym rozwija mnie i uczy czegoś 
o mnie samej.

W ciągu czterech lat w moim 
życiu zaszło dużo zmian. Od pew-
nego czasu także mąż zachowuje 
abstynencję. Na  razie uczymy 
się być dla siebie dobrymi, po-
mocnymi sąsiadami.

Co jakiś czas, kiedy moja sytu-
acja się poprawia i  odczuwam ra-
dość życia, przychodzi coś trudne-
go, z  czym znowu sobie nie mogę 
poradzić. Przejście przez kolejne 
doświadczenia (choroby nowotwo-
rowej męża i jego picia w jej trakcie, 
utrata relacji z  bardzo bliskimi mi 

JESTEM WDZIĘCZNA 
BOGU I MOIM 

KOLEŻANKOM, ŻE 
ZAPROSIŁY MNIE 

DO ZAKROCZYMIA. 
CHCIAŁABYM, ABY 

JAK NAJWIĘCEJ 
ZRANIONYCH OSÓB, 

KTÓRE POGUBIŁY SIĘ 
PODOBNIE JAK JA, 

MOGŁO DOŚWIADCZYĆ 
TUTAJ MIŁOŚCI 

I UZDROWIENIA.

osobami, pozostawanie przez ponad 
rok bez pracy) było możliwe dzięki 
temu, że systematycznie przyjeż-
dżam do OAT nie tylko na dni sku-
pienia i  rekolekcje, ale korzystam 
także z  kierownictwa duchowego. 
W  każdej przeciwności Bóg poka-
zuje mi moje schematy, obszary 
uwikłania potrzebujące uwolnienia, 
a początkowe zagubienie i lęk zastę-
puje pokój i siła. Coraz częściej do-
ciera do mnie, że Bóg chce dla mnie 
więcej. Nie wystarczy nauczyć się 
lepiej funkcjonować w  konkret-
nych i  znanych okolicznościach. 
Okoliczności się zmieniają. Potrze-
buję stale się rozwijać i powierzać 
opiece Boga. A  On weźmie mnie 
za rękę i przeprowadzi przez każ-
de trudne doświadczenie, uzdra-
wiając przy tym z  jakiegoś de-
strukcyjnego mechanizmu. 

Jestem wdzięczna Bogu i moim 
koleżankom, że zaprosiły mnie 
kiedyś do  Zakroczymia. Chciała-
bym, aby jak najwięcej zranionych 
osób, które pogubiły się podobnie 
jak ja, mogło doświadczyć tutaj 
Jego Miłości i uzdrowienia.

Alicja, Al-Anon

rozeznać, co dalej robić. Nie mia-
łam jednak odwagi, aby zgłosić 
się sama.

Mój pierwszy pobyt w  OAT był 
trudnym przeżyciem, mimo że przy-
jechałam w  asyście dwóch koleża-
nek. Byłam oszołomiona tym, co 
widziałam i słyszałam. Dziwiła mnie 

Fot. Archiwum OAT



OAT jest miejscem Mocy
DOSTAŁAM OD KOLEŻANKI ESEMESA Z PYTANIEM, CZY NIE WYBIERAM SIĘ DO 
ZAKROCZYMIA. PISAŁA, ŻE MA POTRZEBĘ POROZMAWIANIA Z TAMTEJSZYMI 
BRAĆMI, BO: „TYLKO ONI ROZUMIEJĄ NASZE POKRĘCONE MYŚLENIE”. 

Tak, poza mityngami, tylko w OAT byłam w stanie poczuć się ro-
zumiana. Najpierw jako dziecko w alkoholowej rodzinie, później żona 
alkoholika czułam się jak kosmita mówiący językiem suahili; odnalezie-
nie miejsca, gdzie są ludzie podobni do mnie, gotowi mnie wysłuchać 
i zrozumieć, było odnalezieniem Atlantydy. 

Umęczona życiem bez nadziei, przytłoczona poczuciem winy, wsty-
du i niewystarczalności trafiłam na mszę do zakroczymskiej kaplicy. To, 
co tam zobaczyłam i poczułam, było zaskakujące. Serdeczność, otwar-
tość, radość, wspólnota. Miałam poczucie, że Bóg z odległego, kamien-
nego ołtarza zszedł pomiędzy nas, uczestniczących w tej mszy świętej.

 Doświadczyłam, jak blisko życia i  normalnego człowieka jest Je-
zus i Jego nauka. Usłyszałam brata Adama mówiącego kazanie nie tak, 
aby powiedzieć, ale tak – aby zostać zrozumianym. Kazanie, w którym 
dysfunkcje, zranienia, nieumiejętności pokazane w perspektywie nauki 
Jezusa stawały się łatwiejsze, prostsze. 

Każdy pobyt w OAT – czy to na dniach skupienia, warsztatach, czy 
też po prostu na mszy – uczył  mnie możliwości wyjścia poza myślenie 
i zachowania schematyczne, niszczące mnie jako człowieka. Konferen-
cje braci otworzyły mnie na poznanie Jezusa, historii Jego życia, Jego 
nauki, jako czegoś rzeczywistego. To tu pierwszy raz usłyszałam, że 
Bóg mnie kocha i nie muszę na miłość zasłużyć. 

Do dziś nawet, kiedy piszę te słowa, czuję ogromne wzruszenie i po-
tężną ulgę. Ja, taka niewystarczająca, winna, nic nie znacząca – jestem 
kochana bezwarunkowo. Dużo czasu upłynęło, zanim przyjęłam tę praw-
dę do siebie. Nie wiem, czy jestem w stanie pojąć lub poczuć Jego Miłość, 
ale w miarę jak dopuszczam ją do siebie, czuję coraz większą radość. 
Czuję nadzieję – życie ma sens, głęboki, radosny sens, nie jest pasmem 
udręk i cierpienia zakończonym niezauważoną przez nikogo śmiercią.

Powoli, z  wielką uważnością, bracia przekonują mnie do  uznania 
własnej wartości, nie takiej budowanej na perfekcjonizmie, ale po pro-
stu wartości dziecka Bożego, człowieka. Cierpliwie, podczas rozmów 
i spowiedzi, pomagają zdejmować z moich barków poczucie winy. 

Są chwile, kiedy moje zapętlenie w schematy i powinności znów mocno 
daje mi w kość, kiedy życie boli nie do wytrzymania. Jadę wtedy do Zakro-
czymia i znów wszystko staje się prostsze. Przypominam sobie, że jestem 
bardzo kochana i akceptowana bezwarunkowo. A ból życia okazuje się  
oczyszczeniem kolejnej gojącej się rany. Następnym krokiem do zdrowia. 

 Wielu umiejętności  musiałam się nauczyć od momentu, kiedy 
pojawiła się świadomość niszczących schematów, które kierowały moim 
życiem. Nie było łatwo. Nadal nie jest. W pewnym sensie musiałam prze-
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kraczać siebie, swoje lęki, wyobra-
żenia ukształtowane przez lata 
życia w  chorych relacjach. Bez 
miejsca, w którym na każdym kro-
ku czuje się działanie Ducha Świę-
tego, nie dałabym rady. 

Moje pierwsze pobyty w  Za-
kroczymiu zawsze okupione były 
bólem głowy, złym samopoczu-
ciem, rozstrojem żołądka. Tak 
moja podświadomość próbowała 
zablokować zmiany, następujące 
w moim życiu po pobycie w Ośrod-
ku. Zmiany głębokie i trwałe.  

Zawsze uważałam, że do  mnie 
trafiają argumenty logiczne, popar-
te nauką fakty, przeanalizowane 
badania. Okazało się, że owszem, 
mój rozum potrafi w takiej materii 
się odnaleźć, ale moje serce i dusza 
już nie. Byłam przepełniona wiedzą 
psychologiczną, ale nie mogłam ru-
szyć z miejsca, nie mogłam zmienić 
swojego myślenia, nawykowych 
zachowań. Wiedziałam, ale nie czu-
łam. I nagle dostałam, ku mojemu 
zaskoczeniu, wiedzę popartą do-
świadczeniem duchowym. Dopiero 
taki sposób okazał się skuteczny 
w moim przypadku.

Bracia, łącząc psychologię z du-
chowością, opierając się mocno 
na nauce Jezusa, są w stanie uru-
chamiać we mnie procesy zmian. 
Teraz wyraźnie widzę, że potrze-
bowałam autorytetu, nauczyciela, 
silnego wzorca, stałej wartości, 
na której mogłam się oprzeć. War-
tości, do  której mogłam odnosić 
całe swoje życie,  stabilnej – bo 
ja byłam bardzo rozedrgana i nie-
pewna. Taką skałę pokazywali mi 
bracia w Zakroczymiu – Jezusa.  

Wielu doświadczeń potrzebo-
wałam, żeby uwierzyć. Wielu wzru-
szeń, olśnień, bólu oczyszczenia. 
Wiem, że mnóstwo we mnie jeszcze 

mrocznych zakamarków, pełnych 
bólu i cierpienia. Ale wiele również 
nadziei. Widzę i czuję, że się zmie-
niam. Zmieniam się dla siebie, dla 
najbliższych, dla przyjaciół. Zmie-
niam się, bo dzięki braciom z OAT 
więcej we mnie pogody ducha, zgo-
dy na  rzeczywistość, na moje nie-
doskonałości. Więcej radości i miło-
ści. Więcej mnie we mnie.

OAT jest dla mnie przystan-
kiem na  drodze mojego życia, 
mogę tu odpocząć, posilić się, 
odetchnąć i  pójść dalej. Za  każ-
dym razem silniejsza, radośniej-
sza, pewniejsza siebie. OAT jest 
moim miejscem Mocy.

Bracia mają wyjątkową umiejęt-
ność zdejmowania Boga z  chmur 
i wkładania Go do serc i dusz ludz-
kich; tego doświadczyłam w Zakro-
czymiu. Tu zwalniam, oddycham, 
czuję się bezpiecznie. Słyszę siebie, 
słyszę głos mojego Anioła Stróża. 
Tu zdejmuję gorset sztywności, je-
stem otwarta i elastyczna. 

Zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, 
czuję ogromną wdzięczność za  to, 
że istnieją ludzie, którzy podają rękę 
i przeciągają na jasną stronę mocy 
zagubionych, splątanych, zrozpa-
czonych. Miejsce, gdzie poranieni, 
pozbawieni nadziei i miłości ludzie 
mogą odnaleźć siebie i Boga. 

50 lat działalności OAT to mi-
liony uratowanych osób uzależnio-
nych, współuzależnionych, DDA. 
Ja tego nie dowiedziałam się z ba-
dań naukowych, ja to czuję sercem 
i duszą. Ja tego doświadczam prze-
bywając w Ośrodku. 

Dziękuję Wam Bracia,  że po-
kazaliście mi kochającego Boga 
i brata w drugim człowieku. 

Ania

DZIĘKI BRACIOM 
Z OAT WIĘCEJ JEST 

WE MNIE ZGODY NA 
RZECZYWISTOŚĆ, 

NA MOJE 
NIEDOSKONAŁOŚCI. 

WIĘCEJ RADOŚCI
I MIŁOŚCI. WIĘCEJ

MNIE WE MNIE. 

OAT JEST DLA MNIE PRZYSTANKIEM 
W DRODZE MOJEGO ŻYCIA, MOGĘ TU 

ODPOCZĄĆ I PÓJŚĆ DALEJ. ZA KAŻDYM 
RAZEM SILNIEJSZA I PEWNIEJSZA SIEBIE.

Fo
t. 

Pi
nu

s N
ig

ra



8 9

W tym roku mija 50. rocznica powstania Ośrodka Apostolstwa 
Trzeźwości, gdyby miał się Ojciec pokusić o jakieś podsumowanie 
tego dzieła, to co by Ojciec powiedział? 

Najpierw trzeba podziękować Panu Bogu za  tyle lat owocnej dzia-
łalności Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości; za wszystkich, którzy w tym 
miejscu propagowali godne i  piękne życie, wolne od  nałogu; za  tych, 
którzy dzięki zaangażowaniu braci kapucynów i wielu kompetentnych 
osób – terapeutów, wykładowców, ludzi z pasją do odkrywania piękna 
dzieci Bożych nawet w tych, którzy skomplikowali drogi swojego życia – 
umieli dokonać pozytywnej przemiany. To jest wielkie dzieło. Niemożliwe 
do dokonania bez wsparcia ze strony Boga. I za to dziękujmy Panu Bogu!

Paradoksalnie, potrzeba istnienia Ośrodka dzisiaj jest chyba jeszcze 
bardziej widoczna. Mimo już dokonanej wielkiej pracy, nowych metod 
w podejściu do problemu alkoholizmu i innych uzależnień, mimo zwięk-
szających się form pomocy – ten Ośrodek jest teraz jeszcze bardziej 
potrzebny. To pokazuje, że idea jego powołania była niezwykle celna 
od samego początku. Trzeba ją kontynuować z wdzięcznością – wobec 
tego, co już się stało – i nadzieją na dobrą przyszłość.

Gdy Ojciec myśli o ojcu Benignusie, to jakie pojawiają się uczu-
cia czy może wspomnienia?

Ojca Benignusa dobrze pamiętam. Jako młody zakonnik widziałem 
go tu, w Zakroczymiu, jeszcze jako czynnego duszpasterza, zaangażo-
wanego w dzieło trzeźwości. Z nim wiąże się także wspomnienie o jego 
wrażliwości na  piękno liturgii i  śpiewu gregoriańskiego. W  tamtych 
czasach, kiedy to propagował, było to coś nadzwyczajnego. Ojciec Be-
nignus sprawiał zawsze wrażenie kogoś statecznego, spokojnego, ale 
zarazem bardzo wytrwałego. Swoją pracę nad otrzeźwieniem narodu 
uważał za misję, za coś w rodzaju powołania. I był w tym ogromnie wy-
trwały. Początki były skromne, a teraz są tak piękne owoce. Myślę, że 
dawniej my, jako jego bracia, nie przewidywaliśmy, że tak się to wszyst-
ko rozwinie. On był dużo bardziej dalekowzroczny. Przykład jego życia 
i zaangażowania pokazuje, że dla Boga nie robi wielkiej różnicy – czy 
posługuje się jedną osobą, czy całym zastępem. Ważne jest, by oddać 
się do końca Jego woli.

Przez nasz Ośrodek przewinęło się wielu braci z naszej Prowin-
cji pracujących na polu trzeźwości, kogo by Ojciec wymienił?

Tak, w Ośrodku pracowało wielu braci; niektórzy dłużej, inni krócej. 
Wszystkim należy się wdzięczność, bo wszyscy oni swoim wysiłkiem 
budowali to samo dzieło. Nie sposób nie wspomnieć o. Apolinarego 
Kaźmieraka, o. Damiana Zawitkowskiego i innych, nieżyjących już bra-
ci, którzy nie pracowali bezpośrednio w Ośrodku, ale prowadzili popu-
larne kiedyś rekolekcje trzeźwościowe. Wśród nich był także o. Hadrian 
Nowicki – postać niezwykle barwna, misjonarz ludowy i trzeźwościo-

Początki były skromne, 
a teraz są piękne owoce
Z OJCEM DR. ANDRZEJEM KIEJZĄ – MINISTREM PROWINCJALNYM WARSZAWSKIEJ PROWINCJI 
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW –  ROZMAWIA OJCIEC ADAM MICHALSKI

wy. Wśród braci jeszcze aktywnie 
pracujących w różnych miejscach 
chcę podkreślić wkład: o. Józefa 
Łaskiego, o. Ireneusza Naumowi-
cza, o. Jana Karczewskiego, a tak-
że obecny skład wspólnoty OAT 
pod kierunkiem o. Adama Michal-
skiego. Trzeba też w  wdzięczno-
ścią pamiętać o obecnym kapłanie 
diecezji drohiczyńskiej, a  kiedyś 
naszym współbracie, ks. Krzysz-
tofie Kościeleckim. Większą odpo-
wiedzialność za działanie i pracę 
Ośrodka podejmują jego dyrek-
torzy, stąd szczególnie o  nich 
się pamięta. Ale wyrażam moją 
wdzięczność wszystkim współ-
braciom, którzy pracują i  kiedy-
kolwiek pracowali w OAT, a także 
ich świeckim współpracownikom.

TRZEBA PODZIĘKOWAĆ 
PANU BOGU ZA TYLE LAT 
OWOCNEJ DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA APOSTOLSTWA 
TRZEŹWOŚCI; ZA 

WSZYSTKICH, KTÓRZY 
W TYM MIEJSCU 

PROPAGOWALI GODNE 
I PIĘKNE ŻYCIE WOLNE OD 

NAŁOGU; ZA TYCH, KTÓRZY 
DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU 

BRACI KAPUCYNÓW 
I WIELU KOMPETENTNYCH 

OSÓB – TERAPEUTÓW, 
WYKŁADOWCÓW, LUDZI 

Z PASJĄ DO ODKRYWANIA 
PIĘKNA DZIECI BOŻYCH 

– UMIELI DOKONAĆ 
POZYTYWNEJ PRZEMIANY. Fo
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Do zakroczymskiego ośrodka przyjeżdża co roku około 3 tys. 
osób; spotkał się Ojciec w swojej posłudze prowincjała z ludźmi, 
którzy wspominali o OAT, co mówili?

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości znany jest nie tylko w całej Polsce, 
ale i poza jej granicami. Spotkałem ludzi wspominających o Zakroczymiu 
w Szwecji, na Łotwie i w wielu miejscach Polski. To są zawsze dobre wspo-
mnienia: o miejscu, w którym znajduje się fachową pomoc dla ludzi z pro-
blemem alkoholowym, o ludziach, którzy to miejsce tworzą i o konkretnej 
ich pomocy, jaką tu wielu otrzymało. To jest największe docenienie tego 
dzieła: pamięć o tym, że tak wiele osób otrzymuje tu pomoc i wsparcie, 
które często owocują wyjściem z nałogu i powrotem do godnego życia

.
Gdy myśli Ojciec Prowincjał o OAT, to jakie by Ojciec widział per-

spektywy rozwoju tego dzieła?

Perspektywy są duże, bo dzie-
ło już teraz jest imponujące. Rze-
czą niezwykle pomocną byłoby 
dokończenie obecnych remontów 
i  planowanych inwestycji, które 
pomogą w przyszłości skuteczniej 
prowadzić obecną tu misję. Baza 
materialna jest ważna. Ale jeszcze 
ważniejszy jest czynnik ludzki: po-
zostaje życzyć sobie, aby obsadę 
OAT zawsze stanowili bracia z od-
powiednim wykształceniem i przy-
gotowaniem do  tego typu pracy. 
A  do  tego powinni mieć jeszcze 

serce, czyli chęć poświęcenia się temu dziełu, które – choć nie jest ła-
twe – jest tak bardzo potrzebne wielu ludziom. Owa równowaga między 
tym, co materialne i tym, co duchowe – będzie stanowić klimat, w jakim 
zrodzą się nowe pomysły do pracy wśród osób uzależnionych. 

Jest Ojciec biblistą, dlatego zapytam o  wskazówki biblijne: 
czy nasze przeżywanie jubileuszu OAT powinno się czymś cha-
rakteryzować?

W Biblii, w Starym Testamencie, jubileusz jest świętem i odpoczyn-
kiem. O ile święto, jako dziękczynienie Bogu za Jego wsparcie dla dzia-
łalności OAT, jest jak najbardziej uzasadnione, o tyle do odpoczynku, 
w znaczeniu biblijnym, za bardzo bym nie nakłaniał. Teraz jest czas 
sposobny – kairos – do skutecznego działania. Dlatego trzeba na nowo 
podwinąć rękawy i zabierać się do pracy. Sięgając do Nowego Testa-

mentu, można przywołać w  tym 
kontekście przypowieść Pana Je-
zusa o talentach (czy w innej wer-
sji o minach). Talent podarowany 
nam przez Boga jest wezwaniem 
do  pracy, aby go pomnożyć. Tyl-
ko wtedy przynosi radość Bogu 
i  pożytek człowiekowi. Warto 
przypomnieć tu także słowa św. 
Franciszka z Asyżu, który mówił: 
„Bracia, nic do tej pory nie zrobi-
liśmy; zaczynajmy od nowa”. 

Jubileusz coś kończy i  coś 
zaczyna. Ojciec też w tym roku 
kończy 6 lat swojej posługi 
jako prowincjał, jak podsumo-
wałby Ojciec ten czas?

Warto przytoczyć słowa Pana 
Jezusa, który wykonawców dzieła 
zamierzonego przez Boga zachę-
ca do takiej postawy, jaka zawar-
ta jest w  słowach: „Tak mówcie 
i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono: »Słudzy nieuży-
teczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać«” (Łk 
17,10). Nie był to czas łatwy, ale 
we wszystkich trudnościach to-
warzyszył nam Pan Bóg i  dzięki 
Jego łasce można było wszystkie-
mu podołać. 

Na  koniec – proszę o  kilka 
słów przesłania dla naszych 
Czytelników? 

Wszystkim Czytelnikom „Trzeź-
wymi Bądźcie” życzę wrażliwości 
na obecność Boga w życiu: w chwi-
lach podniosłych i  tych codzien-
nych. Niech Jego łaska pomaga 
Wam dostrzegać więcej, rozumieć 
głębiej i  z  radością przemieniać 
swoje życie.

WYRAŻAM MOJĄ 
WDZIĘCZNOŚĆ 

WSZYSTKIM 
WSPÓŁBRACIOM, 
KTÓRZY PRACUJĄ 

I KIEDYKOLWIEK 
PRACOWALI W OAT, 

A TAKŻE ICH ŚWIECKIM 
WSPÓŁPRACOWNIKOM.

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Niech Pan
obdarzy Was
pokojem!

Br. Łukasz Woźniak OFMCap

W  księżowskich kręgach jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa 
nazywany jest wprawdzie „próbą generalną przed pogrzebem”, ale mamy 
nadzieję, że nie sprawdzi się to w przypadku naszego OAT! Zatem, na czas 
świętowania, niech wszyscy związani z zakroczymskim ośrodkiem przyjmą 
bardzo ewangeliczne i franciszkańskie życzenia prawdziwego pokoju!

Niech Pan obdarzy cię pokojem!
W swoim Testamencie, wspominając najważniejsze momenty nawrócenia, 

św. Franciszek z Asyżu napisał: „Pan objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia: 
»Niech Pan obdarzy cię pokojem«” (T 23). To przejęte z Ewangelii pozdrowie-
nie jest jednocześnie życzeniem pokoju, składanym każdemu, do kogo bracia 
Franciszka się zwracają. Podczas składania życzeń z jakiejś ważnej okazji, ży-
czy się zawsze rzeczy uważanych za ważne, konieczne lub bardzo oczekiwane. 
W naszej kulturze są to oczywiście zdrowie, szczęście i pieniądze! Ciekawe, że 
nie przyjęła się Franciszkowa propozycja życzenia pokoju! 

Pokój jest darem Boga, to On ma nim obdarzać, bo nie jest to pokój 
jako brak wojny czy jakiś inny stan, który może zostać wypracowany przez 
ludzi, poprzez negocjacje albo różne techniki. Tego pokoju, pochodzące-
go od Boga, człowiek nie ma w sobie sam z siebie i nie może go nikomu 
dać. Jest to bowiem owoc duchowej drogi – nawrócenia, którego dokonuje 
w człowieku Duch Święty. Ktoś, kto otrzymuje dar pokoju, ma tym samym 
dowód na Boże działanie w swoim sercu, bo jest to dar otrzymywany, a nie 
wypracowywany, podobnie jak cała nowa mentalność, nowy sposób patrze-
nia, wolność od sądzenia innych czy wyzwolenie się z zazdrości.

Boży pokój najpełniej objawił się w  Chrystusie, który sam jest Pokojem 
i „królem Szalemu”, czyli pokoju. Jezus stał się narzędziem pojednania i prze-
błagania, zburzył rozdzielający nas mur, czyli wrogość. Mówi o tym św. Paweł 
w Liście do Efezjan (2, 13-19): „Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy nie-
gdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest 
naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył 
rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przy-
kazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w so-
bie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,  i w ten sposób jednych, 
jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie 
zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście 
daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Du-
chu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, 
ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga”.

Człowiek sam z siebie, po grzechu pierworodnym, ma niepokój, zagubienie 
i wewnętrzny chaos. Żyje w iluzji, jest oszukiwany, widzi w innym zagrożenie, 
ma poczucie, że musi się bronić, rodzi się w nim agresja i chęć dominacji. 

Tak naprawdę świat człowieka z jego pragnieniami to świat wojen. Pozdro-
wienie: „Niech Pan obdarzy cię pokojem!” to życzenie upodobnienia do Chry-
stusa, by być nowym człowiekiem na Jego wzór, by otrzymać synowską mental-
ność pokoju, przezwyciężającą to, co w człowieku naturalne, dotknięte skutka-
mi pierwotnego nieposłuszeństwa.

Pokój w tradycji biblijnej
W Starym Testamencie pojęcie pokoju jest bardzo ważne, związane z działaniem 

Boga i z czasami mesjańskimi. Hebrajskie shalom wyraża ideę „bycia nietkniętym”, 
„pełnym”, „skończonym”, w jakiś sposób „przywróconym do pierwotnego stanu”, 

ZŁOTY JUBILEUSZ OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI TO 
DOBRA OKAZJA DO DZIĘKCZYNIENIA BOGU I LUDZIOM ZA PÓŁ 
WIEKU DOBRYCH NATCHNIEŃ, INSPIRACJI I REZONANSU BO-
ŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W SERCACH WIELU OSÓB.
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ście pokoju, także gdy uzdrawia, mówi: „Idź w pokoju”. Po 
Zmartwychwstaniu posłani apostołowie i uczniowie Pana, 
wraz ze swoją misją, niosą światu pax israelitica, który 
jest duchowy i o wiele prawdziwszy niż pax romana, nie-
siony przez potęgę Imperium Rzymskiego. 

Pokój chrześcijan to pokój otrzymywany przez Jezusa 
Chrystusa. Św. Paweł podkreśla, że Bóg pojednał ze sobą 
wszystkie stworzenia przez Syna, a „pokój Chrystusa pa-
nuje w naszych sercach” (Kol 3, 15). Teraz wszyscy wie-
rzący jesteśmy w  jednym Ciele, usprawiedliwieni dzięki 
Niemu, żyjemy w pokoju z Bogiem (por. Rz 5, 1).

Pokój to zatem owoc Ducha Świętego, to życie wieczne, 
zapoczątkowane już tu na ziemi. Podobnie głosi święty Jan, 
wskazując, że pokój jest owocem ofiary Jezusa i nie ma nic 
wspólnego z pokojem tego świata. To Jezus jest źródłem po-
koju; gdzie jest Jezus, tam jest pokój. Poza Nim nie można 
go odnaleźć. Wśród błogosławieństw, przekazanych przez 
Jezusa w Kazaniu na Górze, jest także: „Błogosławieni, któ-
rzy wprowadzają pokój!” (Mt 5, 9) – posiąść to błogosławień-
stwo, to stać się synem Boga w Synu Jedynym, Jezusie. To 
być, jak powiedział Mistrz Ekhart, „synem w Synu”. 

Ostateczny pokój nastanie, gdy Jezus Chrystus uznany 
zostanie powszechnie Panem i Zbawicielem, ale to nastą-
pi w pełni przy końcu czasu. Znakiem tego rodzącego się 
pokoju na ziemi jest Kościół, który nie zważa na różnice 
rasy, płci, klas społecznych, lecz jest przestrzenią, gdzie 
realizuje się tajemnica jedności, komunii, czyli kojnonii.

Święty Franciszek  uczy drogi pokoju
Franciszek z Asyżu, wśród komentowanych przez sie-

bie fragmentów Ewangelii, ma także błogosławieństwo 
z Kazania na Górze, które znajdziemy w piętnastym Napo-
mnieniu: „Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą 
synami Boga. Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród 
wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla 
miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój 
duszy i ciała”. Widzimy, że Franciszek umieszcza błogosła-
wieństwo w kontekście reakcji na cierpienia i przeciwności, 
które spadają na człowieka w jego codziennym życiu. Pokój 
to dla niego idealna reakcja na codzienny krzyż! Innym ra-
zem mówił do braci: „Jak głosicie pokój ustami, tak, a na-
wet jeszcze bardziej, miejcie go w sercach waszych. Niech 
nikt z waszego powodu nie będzie pobudzony do gniewu 
albo zgorszony, lecz wszyscy przez waszą łagodność będą 
doprowadzeni do pokoju, życzliwości i zgody. Do tego bo-
wiem zostaliśmy powołani, abyśmy troszczyli się o poranio-
nych, umacniali załamanych, a  błądzących przywoływali 
na właściwą drogę” (3T 58). Tu z kolei pokój pojawia się 
jako idea łagodności, cichości i zrozumienia dla drugiego 
człowieka. Wraca biblijna i ceniona przez Ojców cnota „ci-
chości”, wewnętrznej łagodności, duchowej wolności, któ-
rą widziano u Mojżesza, Dawida, a zwłaszcza u samego Je-
zusa. Franciszek nawiązuje do niej, wiążąc ją z ubóstwem 
ducha, z postawą minoritas: 

„Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modli-
twom i  obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami 
i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko słowa, któ-
re zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś 
rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają 
w gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Kto bowiem jest rze-
czywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie samego 
i kocha tych, którzy uderzają go w policzek” (Np 14). We-
wnętrzny pokój i duchowe ubóstwo stają się upragniony-
mi wartościami franciszkańskimi.

Naśladowcy św. Franciszka powołani są do głoszenia 
pokoju, który nie polega na  zaprzestaniu użycia broni, 
ale na uznaniu ojcostwa Boga jako podstawy braterstwa 
wśród ludzi. Odkrycie tajemnicy ojcostwa Boga i  swoje-
go synostwa wobec Niego – to centralna koncepcja fran-
ciszkańskiego (i nie tylko) nawrócenia. Przeżył ją bardzo 
głęboko sam Franciszek, co zamanifestował na  rynku 
w Asyżu, ogłaszając, że tylko Boga chce nazywać swoim 
Ojcem i od Niego chce otrzymywać życie, a nie od ojca 
rodzonego. W jego duchowości Chrystus stał się centralną 
postacią, bo On jest modelem ukazującym ideał stawania 
przed Ojcem Niebieskim, wzorem składania się w ofierze, 
wzorem synostwa. Maryja natomiast uczyła Go, jak przyj-
muje się dar płynący od Boga, stała się wzorem gościnno-
ści dla daru wiary w sercu człowieka. 

Jeżeli odrzucenie ze strony pierwszych rodziców zro-
zumienia siebie jako synów i  córki przyniosło w  konse-
kwencji nienawiść bratobójczą, to przywrócenie pokoju 
dokona się poprzez wejście w pojednanie z Bogiem, źró-
dłem braterstwa i  harmonii. Dla Franciszka stanowi to 
pragnienie, którego realizacja prowadzić ma do tego, że 
pokój królestwa staje się rzeczywistością. 

Aby ukazać tę misję Franciszka, brat Tomasz z Celano 
przekazał świadectwo o wyrzuceniu w Arezzo demonów nie-
zgody: „Otóż zdarzyło się, że Franciszek przyszedł do miasta 
Arezzo w czasie, kiedy cały gród był trapiony wojną domową 
i groziła mu bliska zagłada. Mąż Boży zatrzymał się w zamku 
poza miastem. Ujrzał nad tym terenem radosne demony, pod-
żegające obywateli do wzajemnych mordów. Zawołał brata, 
imieniem Sylwester, męża Bożego godnej prostoty, i nakazał 
mu, mówiąc: „Idź przed bramę miasta i w imieniu wszech-
mogącego Boga nakaż demonom, żeby jak najszybciej wy-
szły z miasta”. Brat w zbożnej prostocie usłuchał. Najpierw 
złożył chwalby Panu, a potem zawołał potężnie przed bra-
mą: „W imieniu Boga i z rozkazu ojca naszego Franciszka, 
zaraz stąd odejdźcie, wszystkie demony!”. Wkrótce potem 
pokój powrócił do miasta, a mieszkańcy z wielkim spokojem 
przestrzegali wzajemnych praw obywatelskich” (2Cel 74). 
Podobnie ideę tę ukazuje doprowadzenie przez Franciszka 
do zgody pomiędzy burmistrzem Asyżu a biskupem Gwido-
nem (ZbA 84). Z  tej okazji miała powstać zwrotka Pieśni 
słonecznej mówiąca o przebaczeniu.

Także spotkanie Franciszka z  sułtanem Melek-el-Kame-
lem, podczas wyprawy krzyżowej, stało się ważnym wyzna-
niem, że dialog i  spotkanie z  człowiekiem jest narzędziem 
pokoju i afirmacją wzajemnej godności. Spotkanie to ukazuje 
Franciszkową myśl misyjną, która zbudowana jest na wyjściu 
do ludzi, na wejście pośród (inter) nich, a nie przeciw (con-
tra) komuś, co praktykowali krzyżowcy. Dialog i spotkanie są 
szansą dawania świadectwa i uczenia się od siebie nawzajem. 
Poznanie i zrozumienie tego drugiego jest ponad przekony-
wanie i walkę na argumenty, co ma miejsce w dyskusji, gdzie 
dominuje chęć zwyciężania i pokonania przeciwnika.

Pan Jezus, jako pierwszy dar po swoim Zmartwychwsta-
niu, przynosi uczniom pokój, ukazując się w  Wieczerniku 
i mówiąc trzy razy: „Pokój wam!” (J 20, 19-21.26). Ten pokój 
jest znakiem nadejścia królestwa Bożego, dowodem działania 
Ducha Świętego w Kościele. Św. Franciszek i jego naśladowcy 
pragną w Kościele na ten Boży dar jak najlepiej się otworzyć. 
Kierowane do innych pozdrowienie pokoju ma pomóc otwie-
rać serca na pokój, czyli duchowy dar, odnawiający wnętrze 
człowieka i jego relacje z Bogiem i innymi ludźmi.

POZDROWIENIE – „NIECH PAN OBDARZY CIĘ 
POKOJEM!” – TO ŻYCZENIA UPODOBNIENIA DO 

CHRYSTUSA, BY BYĆ NOWYM CZŁOWIEKIEM 
NA JEGO WZÓR, BY OTRZYMAĆ SYNOWSKĄ 
MENTALNOŚĆ POKOJU, PRZEZWYCIĘŻAJĄCĄ 

TO, CO W CZŁOWIEKU NATURALNE, DOTKNIĘTE 
SKUTKAMI PIERWOTNEGO NIEPOSŁUSZEŃSTWA.

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność, 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 pociech, 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.

(Modlitwa franciszkańska z początku XX wieku)

„do  dawnej nieskazitelności”, która charakteryzowała stan 
egzystencji pierwszych ludzi i ich więź ze Stwórcą. 

Pokój w Biblii, jak podaje Słownik Teologii Biblijnej, 
to dobrobyt codziennego istnienia, harmonia człowieka 
wobec przyrody, wobec Boga i siebie samego. Wyraża bło-
gosławieństwo, odpoczynek, chwałę, bogactwo, zbawienie, 
życie, wzajemne zaufanie, bezpieczeństwo, zwycięstwo nad 
wrogiem, urodzajność, płodność, czyli to wszystko, co mówi 
o tym, że Bóg jest z nami. Dlatego często występuje w takich 
połączeniach jak: „pokój i  szczęście”, „pokój i  zbawienie” 
oraz „pokój i sprawiedliwość”. 

Gedeon buduje ołtarz dla „Boga pokoju” (Sdz 6, 24), idealny 
król Izraela nazywa się Salomon (od shalom), to on zjednoczył 
narody Północy i Południa, i w myśli chrześcijańskiej jest figurą 
Chrystusa i Jego misji jednania. Bóg chce, by ludzie budowali 
pokój przez współpracę, by w Narodzie Wybranym realizowała 
się wola Boża. Izrael jednak często próbuje oprzeć pokój nie 
na zaufaniu Bogu, ale na sile militarnej lub na układach po-
litycznych. Prorok Izajasz marzy o „Księciu Pokoju” (Iz 9, 5), 
o którym dopowiada Micheasz, że „On sam będzie pokojem” 
(Mi 5, 4). Czasy Mesjasza są oczekiwane jako czasy pokoju: 
„Oto skieruję do Jerozolimy pokój jak rzekę i chwałę narodów 
jak strumień wezbrany” (Iz 66, 12).

W  Nowym Testamencie zwłaszcza św. Łukasz przed-
stawia Jezusa jako oczekiwanego Króla przynoszącego 
pokój. Przy Jego narodzeniu aniołowie zwiastują pokój, 
gdy wjeżdża do Jerozolimy, witający Go ogłaszają nadej-

Br. Łukasz Woźniak
OFMCap
doktor teologii misji
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Znamy telewizyjny teleturniej, w którym spośród dziesięciu uczestników tyl-
ko jeden może zostać zwycięzcą. Droga eliminacji rywali wiedzie przez zadawa-
nie pytań dotyczących wielu dziedzin wiedzy. Zwycięża ten, który udzieli najmniej 
błędnych odpowiedzi. Pozostali kolejno odpadają z rywalizacji. Chociaż tytuł tego 
artykułu mógłby sugerować jakieś związki z tym  teleturniejem, to jednak źródło 
inspiracji w  jego sformułowaniu jest inne – ewangeliczne. A metoda wyłaniania 
zwycięzcy w „konkursie” zainicjowanym przez Jezusa, który chcę tutaj opisać, jest 
niekonwencjonalna. Można by mówić o  sukcesie w tym „konkursie” dopiero wtedy, 
gdyby wszyscy spośród dziesięciu jego uczestników byli zwycięzcami. Tak się nie 
stało, bo tylko jeden z nich „chciał” zwyciężyć. 

Otóż,  tytuł  tego artykułu zrodził się ze zdumienia, które szybko zamieniło się 
w nurtujące mnie pytania: Dlaczego tylko jeden z dziesięciu trędowatych wrócił 
do Jezusa, aby Mu podziękować za cud oczyszczenia? Czy wdzięczność sprawiła 
w nim coś więcej niż tylko oczyszczenie? Dlaczego pozostali oczyszczeni  z trądu 
nie wrócili? Co uniemożliwiło im przeżywanie swojego uzdrowienia z wdzięczno-
ścią względem Jezusa? Czy każdy z osobna, podejmując decyzję, że nie będzie wra-
cał, aby podziękować Jezusowi, nie stracił szansy na jeszcze głębsze uzdrowienie? 

Próbując zaktualizować historię oczyszczenia dziesięciu trędowatych, można 
jeszcze zapytać: Jaką rolę odgrywa w moim życiu wdzięczność? 

Wdzięczny Samarytanin
Spośród czterech ewangelistów tylko św. Łukasz zamieścił rozważane niżej wy-

darzenie w  swojej Ewangelii i  uczynił to w  bardzo ciekawym kontekście. Jezus 
wchodzi w  kolejny, trzeci już, etap podróży do  Jeruzalem. Zmierza do  świętego 
miasta, które w przekonaniu św. Łukasza bardziej oznacza miejsce w sensie teolo-
gicznym niż geograficznym. Tam bowiem dopełni misję głoszenia Ewangelii i uwol-
ni świat od niewoli grzechu. Jako pierwszy spośród ludzi przejdzie przez śmierć 
do życia z Ojcem, niejako przecierając nam szlak. 

Zatem, uczyniona przez ewangelistę wzmianka o Jeruzalem na początku rozważa-
nego przez nas tekstu odnosi nas do paschalnego przejścia Jezusa i skłania ku temu, 
żeby nie tylko w rozważanym tekście, ale również w następującym po nim kontekście 
(Łk 17,11-19,28) odszukać jakiś uszczegóławiający synonim dla słowa „pascha”. 

W naszych rozważaniach trzeba nam uczynić jedno ważne założenie. Po uważ-
nej lekturze dłuższego passusu tekstu (Łk 17,11-19,28) można przyjąć, że opowia-
danie o oczyszczeniu dziesięciu trędowatych zapowiada temat każdego kolejnego 
fragmentu, aż do Łk 19,28. Jest nim wdzięczność. Oznacza to, że każdy z dziewięciu 
oczyszczonych przez Jezusa niewdzięczników ma swojego „bliźniaka” wśród boha-
terów kolejnych opowiadań – aż do uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

 Dzięki takiemu podejściu możemy również z dużym prawdopodobieństwem od-
kryć przeszkody, jakie mogły stanąć im na ich drodze, do przyjęcia daru oczyszcze-
nia przez Jezusa z wdzięcznością. Prawdopodobnie to właśnie wdzięczność mogła 
dokonać w nich prawdziwego, paschalnego „przejścia” ku wolności. Zanim jednak 
przeanalizujemy motywacje niewdzięczników – przyjrzyjmy się procesowi przemia-
ny, jaki dokonał się we wdzięcznym Samarytaninie. 

Nasz bohater na początku rozważanego opowiadania nie jest w żaden sposób 
wyeksponowany. Ukrywa się w tłumie trędowatych, którzy wyszli na spotkanie Je-
zusa, gdy On przybył do jakiejś wsi, której nazwy ewangelista nie zanotował. Za-
pewne, jak pozostali towarzysze jego niedoli, głośno wołał, pragnąc przynajmniej 
krzykiem pokonać odległość, jaka dzieliła go od Jezusa, ale i w tym krzyku, i nazy-
waniu Jezusa Mistrzem nie wyróżniał się niczym. Nawet rozpoczynając wędrówkę, 
aby spełnić polecenie Jezusa i pokazać się kapłanom, postępuje tak jak wszyscy 
i tak jak oni ostatecznie doznaje oczyszczenia z trądu. 

Jednak w czasie tej wędrówki dzieje się z nim coś tak wyjątkowego, że w końcu 
chce postąpić inaczej – wyłamać się z przymusu „robienia jak wszyscy”. I nie chodzi tu 
o oryginalność, ale właśnie o wdzięczność. 

Tylko Samarytanin przystanął, zatrzymał się i dlatego miał czas potrzebny na to, 
aby zobaczyć więcej. Wtedy ujrzał nie tylko na sobie, ale i w sobie uwolnienie z trądu. 

Jeden z dziesięciu
Br. Michał Deja OFMCap

I w naturalny sposób zrodziła się w nim 
wdzięczność. To ona sprawiła w  nim 
„coś więcej”; nazwaliśmy to „paschal-
nym przejściem” z niewoli ku wolności. 

Wdzięczność sprawiła w nim właści-
we uzdrowienie, które trzeba  rozumieć 
jako przejście z mentalności człowieka 
trędowatego w swoich oczach i oczach 

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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innych – do życia w wolności dziecka Bożego. Wdzięczność jest tutaj pełnym mocy 
motorem, który inspiruje Samarytanina, aby podjąć życiową decyzję, czyli wrócić 
do Jezusa i sercem, i głosem, całym ciałem podziękować Mu. Gdy wraca do Niego,  
już nie krzyczy. Jego głos nie jest jak poprzednio wołaniem desperata, krzykiem 
rozpaczy. Przeciwnie, „wielki głos”, o  którym pisze ewangelista, jest okrzykiem 
radości, wyrazem uwielbienia, a przede wszystkim objawieniem wdzięczności. 

Samarytanin pada Jezusowi do nóg, oddaje Mu pokłon, który  jest wyznaniem wia-
ry. A jego wiara w tym wydarzeniu otrzymuje imię: WDZIĘCZNOŚĆ. Jezus mówi, że 
ona właśnie przyniosła Samarytaninowi uzdrowienie. Odwołując się do słów Jezusa, 
możemy stwierdzić, że  dziękczynienie pozwoliło Samarytaninowi odnaleźć w sobie 
nowość życia, jakiej udzielił mu Chrystus.

A co z pozostałymi oczyszczonymi? Jezus mówi o nich, że nikt spośród nich „nie 
znalazł się”, aby wrócić i oddać chwałę Bogu (Łk 17,16).

 Dlaczego tak się stało? Jakie przeszkody utrudniły im odnalezienie w  sobie 
powodu do wdzięczności Bogu? Dlaczego żaden z nich nie zatrzymał się? Nie dał 
sobie czasu, żeby dostrzec i przeżyć fakt obdarowania? 

Opowiadanie o uzdrowieniu trędowatych nie daje na te pytania odpowiedzi. Jednak, 
jak zauważyliśmy wyżej, istnieje prawdopodobieństwo, że następujące po tym opowia-
daniu kolejne fragmenty Łukaszowej Ewangelii dają na postawione pytania odpowiedź. 

Siedem przeszkód w przeżywaniu wdzięczności1

(Łk 17,20-19,28)
Spróbujmy potraktować symbolicznie dziewięciu trędowatych, którzy zostali przez 

Jezusa oczyszczeni z trądu, ale nie podjęli decyzji, aby wrócić i Mu podziękować. Uczyń-
my takie założenie, że będą oni symbolizować przeszkody, które uniemożliwiły im rozpo-

nianiu tego, co jest obdarowaniem, a co nim nie jest. Stereotypy bywają przeszko-
dą dla przeżywania swojego życia z wdzięcznością.

Ofiara złośliwego losu
Bez względu na to, czy ktoś pełni ważną społecznie funkcję, czy nie, czy jest bogaty, 

uczony, bardzo zdolny lub wręcz przeciwnie – może samego siebie uważać za ofiarę 
wszelkich ludzkich poczynań. 

Jako przykład takiej postawy może nam posłużyć ewangeliczny, niesprawiedliwy 
sędzia, który posiadał tak ogromne poczucie siły i władzy, że ani Boga się nie bał, 
ani z ludźmi się nie liczył, a mimo wszystko czuł się ofiarą wdowy, która przychodziła 
do niego z prośbą, aby obronił ją przed jej przeciwnikiem (Łk 18,1-8). To przekona-
nie o byciu ofiarą stało się dla niego przeszkodą w rozpoznaniu, jak wielkim darem 
dla ludzi może być władza, którą posiada i jak wiele może otrzymać od tych, którym 
przyszedłby z pomocą. Nie zobaczył tego ani nie przeżył, gdyż poczucie bycia ofiarą 
skutecznie mu w tym przeszkadzało.

Poszukiwacz należności
Kolejną przeszkodą w rozpoznaniu faktu obdarowania jest utrwalone przekona-

nie, że coś mi się od Boga, od ludzi i życia należy. Taką postawę zauważyć można 
wśród apostołów, których reprezentuje Piotr wypowiadający na głos ich obawy: 
„Oto my opuściwszy swoją własność, poszliśmy za Tobą” (18,28). Ewangelista Ma-
teusz dopowie: „Cóż więc otrzymamy? (Mt 19,28)”. Słowa Piotra objawiają  ukrytą 
za uległością Jezusowi mentalność uczniów; moglibyśmy ją nazwać – kupiecką. Nie 
ma w niej miejsca na bezinteresowne obdarowanie, a prawem, którym się kierują 
uczniowie, jest zysk, oczekiwana należność. Taka mentalność może uniemożliwiać 
człowiekowi rozpoznanie i uznanie prawdy, że wszystko co mamy i kim jesteśmy, 
począwszy od własnego życia, jest darem. 

Ślepiec sercowy 
Gdy rozważam przypowieść Pana Jezusa o modlitwie faryzeusza i celnika, rodzi się 

we mnie przekonanie, że faryzeusz zdolny jest wszędzie, nawet na modlitwie, szukać 
argumentów za tym, jak jest wyjątkowy pośród tych wszystkich pożałowania godnych 
ludzi, którzy go otaczają, jak chociażby ten celnik z przypowieści. Nawet Boga chce 
przekonać, że godzien jest Jego podziwu i przytacza konkretne argumenty za tym, że 
ten podziw mu się słusznie należy. Człowiek tak skoncentrowany na sobie, nie umiejący 
dostrzec potrzeb innych ludzi nie jest zdolny do przeżywania i wyrażania wdzięczności. 

Ktoś, kto ma  braki w wychowaniu
Postawa Jezusa wobec dzieci bardzo dziwiła ludzi Mu współczesnych, nie wy-

łączając apostołów. Zabraniali oni dzieciom przychodzić do Jezusa, a ewangelista 
podkreśla, że byli przy tym wyjątkowo szorstcy (Łk 18,15-17). Tymczasem Jezus 
przywoływał dzieci do siebie, kładł na nie swoje ręce, a nawet podawał za przykład 
ich postawę w przyjmowaniu królestwa Bożego. Może czynił to z takim przekona-
niem, że do okazywania wdzięczności trzeba dzieci wychowywać, aby jako ludzie 
dorośli posiadali umiejętność obdarowywania i przyjmowania daru? Nauka Jezusa 
była tak samo pożyteczna dla dzieci, jak i dla ich rodziców.

Miłośnik zawartości portfela
Ostatnią przeszkodą na drodze życia cnotą wdzięczności, jaką pomaga nam 

zauważyć św. Łukasz, jest zaabsorbowanie dobrami materialnymi. Może ono bar-
dzo utrudniać człowiekowi przeżywanie dziękczynienia, ponieważ niekontrolo-
wany pęd do tego, aby posiadać coraz więcej dóbr materialnych – może wynikać 
z ogromnego lęku przed przyszłością.

Wymownym przykładem takiej postawy może być pewien bogaty dostojnik, który po-
szukiwał odpowiedzi na pytanie, co ma zrobić, aby osiągnąć życie wieczne (Łk 18,18-27). 
Kiedy w dialogu z Jezusem dowiaduje się, że aby pójść za Nim, ma sprzedać wszystko, co 
posiada, i rozdać ubogim, odchodzi zasmucony. Większą wartością było dla niego złudne 
poczucie bezpieczeństwa, jakie dawały mu pieniądze, niż bliskość i przyjaźń Jezusa. 

Natomiast pozytywną postawę 
przejścia od  skoncentrowania na  tym, 
co materialne, ku bogactwu obdaro-
wania bliskością Pana Jezusa – ukazuje 
nam św. Łukasz na przykładzie Zache-
usza (Łk 19,1-10). Ten bogaty zwierzch-
nik celników, gdy rozpoznał w  Jezusie 
przyjaciela, nie tylko przyjął Go do sie-
bie w  gościnę, ale hojnie obdarował 
ubogich, a  ludzi, których skrzywdził, 
obdarował poczwórnie. Wdzięczność, 
jaka w nim się zrodziła jako owoc obda-
rowania bliskością Jezusa, zmotywowa-
ła go do wielkiej hojności jako zadość-
uczynienia za popełnione krzywdy. 

***
Skoro wdzięczność ma tak wielką 

moc wewnętrznego uzdrawiania, że 
sam Chrystus powiedział do  Samary-
tanina, iż to ona go uczyniła zdrowym, 
to warto zapewne starać się, aby życie 
przeżywać z wdzięcznością. 

Cnota wdzięczności to umiejętność, 
której nie posiadamy w pakiecie naszego 
człowieczeństwa od  momentu naszych 
narodzin. Rozważane teksty Ewange-
lii św. Łukasza przekonują nas, że aby 
rozpoznać fakt obdarowania i  przeżyć 
go z  wdzięcznością, trzeba się formo-
wać. Nasza formacja do tej cnoty może 
przebiegać najpierw przez rozpoznanie 
w  sobie przeszkód umożliwiających jej 
zaistnienie. To one udaremniły doświad-
czenie cudu uzdrowienia wewnętrznego 
dziewięciu oczyszczonym z  trądu lu-
dziom. Nawet na ewidentny cud, jakiego 
doświadczyli, pozostali ślepi. Natomiast 
Samarytanin – jeden z  dziesięciu – to 
człowiek szczęśliwy, ponieważ potrafił 
być autentycznie wdzięczny. 

znanie cudu oczyszczenia jako obdarowa-
nia lub stanęły na przeszkodzie przeżycia 
zaistniałej sytuacji z wdzięcznością.

 
Ubogi w refleksyjność
Gdy prześledzimy wypowiedzi Pana 

Jezusa, szczególnie te, w  których po-
sługuje się On przypowieściami, można 
odnieść wrażenie, że pragnie obudzić 
w  słuchaczach zdolność do  refleksji. 
W  kontekście naszych rozważań moż-
na stwierdzić, że jest ona konieczna, 
aby rozpoznać i  uznać fakt obdarowa-
nia. Zatem, uboga refleksyjność będzie 
przeszkodą na  drodze wdzięczności. 
Działanie Jezusa na rzecz obudzenia re-
fleksyjności w  faryzeuszach i uczniach 
można zauważyć we fragmencie o przy-
chodzącym i  już obecnym pośród nich 
królestwie Bożym (Łk 17,20-21) oraz 
o  znakach zapowiadających przyjście 
Syna Człowieczego (17,22-25). Charak-
terystyczną właściwością wypowiedzi 
Jezusa w obu tych przypadkach jest ich 
enigmatyczność, którą rozpoznać moż-
na jako zaproszenie do pogłębionej re-
fleksji nad darem, jakim jest obecność 
Chrystusa pośród nich.

Niepoprawny konformista
Kiedy Pan Jezus mówi o okoliczno-

ściach nadejścia dnia Syna Człowie-
czego, odwołuje się do  dwóch intry-
gujących postaci biblijnych: Noego 
i Lota (17,26-37). Każdego z nich na tle 
społeczności, w  której żył, można by 
uważać za  dziwaka niemieszczącego 
się w przyjętych schematach myślenia 
o tym, co jest wartościowe, a co nie jest. 

Lot jako jedyny mieszkaniec w całej 
Sodomie gotów był ryzykować swoje ży-
cie, aby ochronić gości, których przyj-
mował w swoim domu, aby nie stała im 
się krzywda. Ich obecność pod jego da-
chem przeżywał jako obdarowanie i nie 
chciał, aby je ktoś zniszczył.

Podobnie oryginalny, wymykający się 
ze stereotypów pokolenia, w którym żył, 
był Noe. Budowa arki z daleka od morza 
na  pewno wydawała się ludziom jego 
czasów czymś niemądrym. A on poucze-
nie Pana Boga odczytał i  potraktował 
jako obdarowanie i  nie pozwolił na  to, 
aby je ktoś w nim zniweczył. 

Lot i Noe ze swoimi rodzinami ura-
towali się przed śmiercią, bo rozpoznali 
i przyjęli z wdzięcznością dar Bożej mą-
drości. Nie ulegli stereotypom w  oce-

1 Klasyfikację przeszkód w  przeżywaniu 
wdzięczności zaczerpnąłem z  artykułu Pio-
tra Kwiatka OFMCap: http://bazhum.muzhp.
pl/media//files/Seminare_Poszukiwania_na-
ukowe/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r-
2012-t32/Seminare_Poszukiwania_nauko-
we-r2012-t32-s151-163/Seminare_Poszu-
kiwania_naukowe-r2012-t32-s151-163.pdf 
(pobrane 2 listopada 2017). 

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości

Autentycznej wdzięczności nic 
nie wymusza. Wola jej sobie nie pod-
porządkuje, wdzięczność ta bowiem 
stanowi spontaniczną reakcję. Nikt 
jej nie wymyśli ani nie zaplanuje. 
Ona rodzi się w ciele człowieka i wy-
raża stanem jego ducha. Jest w isto-
cie odpowiedzią serca żywo reagują-
cego na obecność łaski Bożej.

Gdy myślę o pięćdziesięciu latach 
istnienia Ośrodka Apostolstwa Trzeź-
wości, zastanawiam się, za co może 
we mnie lub w każdym z nas rodzić 
się wdzięczność Bogu. W  jakich sy-
tuacjach Bóg dawał odczuwać swoją 
obecność? Przez które doświadcze-
nia dotykał każdego, kto tylko prze-
kroczył zakroczymskie progi.

Jako pierwsze wybrzmiewa we 
mnie zdumienie, że uczestnicy OAT
-owych spotkań chcą się rozwijać. 
Do ośrodka przyjeżdżają osoby bar-
dzo świadome potrzeby pracy nad 
sobą. Poznają swoje wady i  cnoty. 
Cnoty rozwijają, a wady starają się 
odkryć, nazwać i przekuć ich pogu-
bioną siłę na dobro. Zdumienie tymi 
ludźmi rodzi w moim sercu niezwy-
kłą wdzięczność Bogu za  rozwija-

Pewien gospodarz wyprawił 
wielką ucztę i  zaprosił wielu, lecz 
nikt nie przyszedł, bo dla jednego 
ważniejsze było pole, dla innego 
woły, a dla jeszcze innego nowo po-
ślubiona żona. Wtedy rozgniewany 
pan domu nakazał zaprosić ubogich, 
ułomnych i  chorych. Rzekł do  po-
słańca: „Wyjdź na  drogi i  między 
opłotki, i  zmuszaj do  wejścia, aby 
mój dom był zapełniony. Albowiem 
powiadam wam: żaden z owych lu-
dzi, którzy byli zaproszeni, nie skosz-
tuje mojej uczty” (zob. Łk 14,15-24).

Ciekawe jest to, że ten gospodarz, 
w którym Jezus ukazuje swojego Ojca, 
nigdy nie zmusza nikogo do czegokol-
wiek. Co zatem skłoniło ludzi do przyj-
ścia do  Niego? Sprawił to przymus 
zmierzenia się z własną niedolą i cho-
robą. Tenże przymus wszedł też w ży-
cie każdej osoby uzależnionej i współ-
uzależnionej, stając się drogą bezsilno-
ści, ucisku i walki przez wiele lat.

W  przypadku wszystkich odwie-
dzających Zakroczym trud przeżytego 
cierpienia przyniósł bilet na ucztę („bo 
przez wiele ucisków trzeba nam wejść 
do królestwa Bożego” – Dz 14,22). Ro-

Wdzięczny Bogu Wdzięczny człowiekowi
gającą odwagi. Rozważam to w głę-
bi siebie i  podziwiam każdego, kto 
zmierzył się z historią obecności zła 
we własnym życiu lub doznawanej 
krzywdy. Bóg w  takich spotkaniach 
zdaje się najbardziej zaskakiwać – im 
większy ciężar grzechu, tym delikat-
niejsza Jego czułość w przebaczeniu, 
im przypuszczalnie silniej pogma-
twana sytuacja życiowa, tym większa 
Jego bliskość. Ta natomiast nie zna 
ograniczeń, przez nią spływa hojnie 
Jego nieprzebrana łaska. Wdzięczny 
jestem Bogu, że Jego miłosierdzie 
wyprzedza moje zrozumienie i prze-
wyższa moją cierpliwość.

Kolejny krok prowadzi mnie do sa-
mego Boga. Jakby pośród tylu osób 
dotkniętych problemem uzależnia był 
jakiś inny… Jakby odkrywał swoje naj-
prawdziwsze oblicze. Swoją miłość, 
która daje się odczuć w pełni swojej 
bezinteresowności. Otwarta na kato-
lików i chrześcijan innych kościołów, 
tych, którzy wierzą, ale nie prakty-
kują, wątpiących i  poszukujących, 
ateistów i  agnostyków, buddystów 
i  różnego rodzaju wyznawców, żyją-
cych w  związkach sakramentalnych 

i rozwiedzionych, gorliwych działaczy 
ruchów kościelnych i zbuntowanych, 
świeckich i  duchownych bądź osoby 
zakonne, znających Jezusa i odwołu-
jących się do  Siły Wyższej. Na  nich 
wszystkich On – Bóg pełen ojcowskiej 
miłości, obficie rozlewający swoje 
czułe miłosierdzie – wiernie oczekuje.

Bóg, któremu zależy na każdym 
z nas. Bóg, dla którego nie ma zna-
czenia, kim byłem wcześniej i  kim 
jestem teraz. Bóg, który widzi, kim 
dopiero mogę się stać. Każdy dla 
Niego jest najważniejszy. Nie ma 
lepszych lub gorszych, mocniej bądź 
słabiej wierzących. Dla Niego je-
steśmy i pozostaniemy ukochanymi 
dziećmi bez względu na to, jak dale-
ce oddaleni od Jego miłości. Jestem 
wdzięczny Bogu przede wszystkim 
za to, że im dalej jestem od Niego, 
tym bliżej On jest przy mnie. 

DO OAT PRZYJEŻDŻAJĄ OSOBY 
BARDZO ŚWIADOME POTRZEBY 

PRACY NAD SOBĄ. POZNAJĄ 
SWOJE WADY I CNOTY. CNOTY 

ROZWIJAJĄ, A WADY STARAJĄ SIĘ 
ODKRYĆ, NAZWAĆ I PRZEKUĆ 

ICH POGUBIONĄ SIŁĘ NA DOBRO. 
ZDUMIENIE TYMI LUDŹMI RODZI 
W MOIM SERCU WDZIĘCZNOŚĆ 

BOGU ZA ROZWIJAJĄCĄ SIĘ 
CZĄSTKĘ KOŚCIOŁA.

KAPUCYŃSKI OŚRODEK 
DUCHOWY W ZAKROCZYMIU 

PORÓWNAŁBYM DO 
GIGANTYCZNEGO DRZEWA, 

KTÓRE WYDAŁO JUŻ OGROMNĄ 
LICZBĘ OWOCÓW NA 

PRZESTRZENI 261 LAT SWOJEGO 
ISTNIENIA – W OSTATNICH 

50. LATACH JAKO OŚRODEK 
APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI. 

zumiemy więc, że ten przymus nie po-
chodzi od Gospodarza uczty, a jedynie 
od  naszej, noszonej od  dzieciństwa 
słabości, której nie podano odpowied-
niego lekarstwa we wczesnym sta-
dium życia. Owa słabość, pokonana, 
stała się jednak radością gościa uczty, 
który czuje się godny, aby na  niej 
zasiąść i nią się cieszyć. Ta błogosła-
wiona wina jest życiem, radością Za-
kroczymia, mimo że w obecnym życiu 
jeszcze  niedoskonałą.

Na  ostatnich rekolekcjach po-
lonijnych br. Marcin powiedział 
do uczestników: „Zakroczym to Wy. 
Bez Was OAT byłby opuszczonym bu-
dynkiem bez życia. Ośrodek tętni ży-
ciem, gdy Wy przyjeżdżacie. Czynicie 

to każdego tygodnia w roku. Zanim 
jednak zaczęliście przyjeżdżać, był 
obok Was człowiek, który przez wie-
le lat miał swój gigantyczny wkład 
w Wasze uzdrowienie. To była żona, 
mąż, dzieci, rodzice i  inni. Każda 
z  tych osób, wciągnięta w  machinę 
bolesnego i  długiego procesu zdro-
wienia ma w  tym swój, często nie-
doceniony, wkład. Niedoceniony, bo 
przez długi czas uznawany za wrogi”.

Kapucyński ośrodek duchowy 
w Zakroczymiu porównałbym do gi-
gantycznego drzewa, które wydało 
już ogromną liczbę owoców na prze-
strzeni 261 lat swojego istnienia 
– w ostatnich 50. latach jako Ośro-
dek Apostolstwa Trzeźwości. Zakro-
czymskie drzewo ma swoje korze-
nie, które dostarczają mu życia. Są 
nimi: uzależnieni, współuzależnieni, 
terapeuci, lekarze, przyjaciele, ale 
też i  wszystkie osoby prowadzące 
Ośrodek i w nim pracujące.

Nie można zapominać o  funda-
mencie położonym przez bł. Honora-
ta (XIX w.), o jego wielkich zasługach 
dla trzeźwości narodu polskiego wła-
śnie na tym miejscu, a także o bł. Fi-
delisie, o. Benignusie i wielu innych 
kapucynach, aż po dzień dzisiejszy.

Konarami zaś wyrosłymi z  tego 
zakroczymskiego drzewa są ci 
uczestnicy spotkań w Ośrodku, któ-
rzy sami już prowadzą działalność 
trzeźwościową. Owocami natomiast 
są abstynenci promieniejący ra-
dością i  cieszący się odzyskanym 
życiem oraz godnością uczestnika 
wspomnianej uczty. Sam OAT  zaś 
jest owym pniem, przez który każde-
go tygodnia przepływają soki życia. 
Czymże byłby sam pień drzewa bez 
korzeni, konarów i liści – umożliwia-
jących owocowanie całego drzewa?  
Właśnie  ów „przymus” sprawił, że 
to drzewo tak się rozrosło.

Br. Piotr Wardawy
OFMCap
duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości

jącą się cząstkę Kościoła. Jedno-
cześnie nie pozwala mi być tylko 
profesjonalistą – duszpasterzem, 
ale inspiruje mnie samego do  nie-
ustannej pracy nad sobą.

Jako druga klaruje się myśl, iż oto 
roztacza się przede mną świat ludzi 
pokornych. Wiele rozmów, wspólne 
odkrywanie prawdy o  życiu, często 
bardzo trudnej, przyjmowanej nie za-
wsze z łatwością, ale z pokorą wyma-

Fot. Br. Jan Karczewski OFMCap



Ojcze, daj mi… Przeszy-
wające echo wybrzmiewające 
wewnątrz, niczym w próżni, woła 
o  odpowiedź. Byleby nie odbijać 
się bez końca od  nagich ścian, 
konkretu się dopomina. Niechże 
jakaś obietnica się ucieleśni, należ-
ność jakaś się urzeczywistni. Chcę 
choćby tę cząstkę, o której wiem, 
że moja. Namacalnie, potrzebuję 
bowiem ją poczuć. Poczuć, że oto 
coś mam, wobec tej obsesji, że 
mam jedynie… brak. Ojcze, daj mi 
wreszcie, daj teraz, natychmiast! 
Nalega we mnie coś, co uwierzyło, 
że mi skąpisz, że rezerwujesz lep-
sze dla innych. A jeśli hojnie [spra-
wiedliwie?] napełnisz moje dłonie, 
uobecnisz się w  moich oczach. 
Czyżby naprawdę chodziło o  Cie-
bie? A może garnę się ku temu, by 
posiąść coś, aby znieczulić ból, iż 
siebie nie posiadam?

Roztrwonił swój majątek… 
Przyjąć, by porzucić. Zbudować, 
by zniszczyć. Wypielęgnować, 
by zaniedbać. Co/kto krzyczy po-
przez tę ambiwalencję, której 
nie potrafię zatrzymać? Zagubio-
ne, nieodnalezione „ja” uwikłane 
w dynamikę wstrząsów i uderzeń, 
niczym pisklę szamoczące się 
w  zaroślach. Ono, choć nie wie, 
czym jest wolny lot w  przestwo-
rzach, w  tej matni właśnie ku 
niemu intuicyjnie się zrywa. Ono 
poszukuje w  swym błądzeniu. 
Gdy spostrzegam, jak dotkliwie 
rozmieniam siebie samą na drob-
ne, jak trwonię siebie, świadomie 
przeżyte poczucie straty otwiera 
we mnie nową przestrzeń.

Zaczął cierpieć niedostatek 
i  poszedł do  swojego ojca… 
Rozczarowały mnie moje ma-
jętności. Do  cna się wyczerpały. 
Gdy przyznaję, że nic z  tego, co 

rozpisane przeze mnie, nie syci, 
albowiem nasycić nie zdoła, nie 
kryję się przed sobą z  własnym 
niedostatkiem. Moje motywacje 
do  powrotu wciąż niedoskonałe. 
Jeszcze kreślę scenariusze, mowę 
zgrabną do wygłoszenia układam. 
Ojcze, nie poznałam Cię dotąd… 
W  istocie odeszłam od  swoich 
wyobrażeń o Tobie. W drodze po-
wrotnej pomału odkładam ukute 
koncepcje i fałszywe przekonania. 
Potrzebuję tej drogi, gdyż zamęt 
we mnie potężny. Idę.

roli, z  dawnych ról. Nie insceni-
zować siebie ani na bohaterstwo, 
ani na  nieudolność. W  alterna-
tywne światy nie uciekać. Żar-
tem rozpaczy nie przykrywać. 
Utulić zranione dziecko, ale cho-
dzić konsekwentnie jako dorosły. 
Trzeźwo widzieć rzeczywistość. 
W  takim patrzeniu odzyskiwać 
klarowność. Wejść w realność, za-
akceptować odmienność tego, co 
wokół. Uznać, że nie trwam w nie-
bycie, ale pochodzę od… Ojca.

Ubierzcie go! Będziemy 
ucztować. Ten mój syn był 
umarły, a  znów ożył… O błogo-
sławiona bezsilności! W  tobie ku 
zdrowej zależności krok pierwszy 
stawiam. Gdy naddany ciężar z sie-
bie zdejmuję, gdy z banicji ku praw-
dzie o sobie wracam, czuję lekkość. 
Nie chcę dłużej nosić łachmanów 
osamotnienia, pozwalam się przy-
odziać. Wygłodniałego serca dłużej 
nie ignoruję, zaczynam je karmić. 
Łyżeczką łagodności zamieszam 
dziś świeżo parzoną kawę dla mo-
ich bliskich. Spotkamy się przy 
skrzypiącym, drewnianym stole 
pokrytym niewykrochmalonym 
obrusem. W  zwyczajnym posiłku 
rozsmakujemy się jak nigdy dotąd. 
Ktoś łzę otrze, wysłucha ktoś. Je-
den z dzieckiem na kolanach usią-
dzie, swymi marzeniami podzieli 
się drugi. I pobędziemy razem tak, 
że każdy poczuje się przyjęty. I oto 
celebrujemy święto… 

Anna Kaszubowska
redaktor i copywriter, 

od 2006 roku 
związana z Drogą 

Neokatechumenalną

Sześć kroków na święto
Młodszy [syn] rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. […] Niedługo potem 

[…] odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, […] 
zaczął cierpieć niedostatek. […] Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 
go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn 
rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie 
mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować 
i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (Łk 15,12-14.20-24).

GDY NADDANY CIĘŻAR 
Z SIEBIE ZDEJMUJĘ, GDY 
Z BANICJI KU PRAWDZIE 

O SOBIE WRACAM, CZUJĘ 
LEKKOŚĆ. NIE CHCĘ DŁUŻEJ 

NOSIĆ ŁACHMANÓW 
OSAMOTNIENIA, POZWALAM 

SIĘ PRZYODZIAĆ.

Ujrzał go jego ojciec, wy-
biegł naprzeciw niego… Obec-
ność. Tak prosta, że najtrudniej-
sza. Wyczekiwana, ale przeniknię-
ta lękiem. Gdy dotychczasowym 
standardem pozostawało bywanie 
z  kimś, wobec kogoś, bycie jawi 
się jako niewiadoma. A  jednak 
właśnie tęsknota za  obecnością 
wiedzie mnie do domu, do siebie 
samej mnie zaprowadza. Jako oso-
ba ludzka potrzebuję osób. W tym 
współistnieniu odkrywam Istnie-
nie. Rozchwianie między obecno-
ścią a  nieobecnością odpoczywa 
w  Tej jednej Obecności. Ojcze, 
nikt nigdy tak na mnie nie czekał, 
wiedząc, że przyjdę z pustymi rę-
kami. Jestem. Jakże pragnę być.

Ojcze, już nie jestem go-
dzien nazywać się twoim sy-
nem… Gdyby tak wyjść z dawnej 
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Wdzięczność – kocham i rozumiem
Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności.

św. Ambroży z Mediolanu

Kolorowe „pisanki”

Zastanawialiście się kiedyś, 
czemu wdzięczność jest tak nie-
chodliwym, żeby nie powiedzieć: 
niewdzięcznym tematem? Tyle 
mówi się o wewnętrznym dziecku, 
tyle miejsca poświęca kochaniu 
siebie (i  bliźnich), tyle pary idzie 
w inspirowanie, zdrowienie, wyba-
czanie, zadośćuczynienie nawet! 
A  wdzięczność wciąż traktowana 
jest po macoszemu. Dlaczego? Nie 
kwestionując skupiania się na po-
wyższych kwestiach i  działaniach 
(zwłaszcza wybaczaniu!), dobrze 
byłoby poświęcić wdzięczności 
choć kilka akapitów – na początek. 

Na  Strzyżynie, w  czasie pra-
cy nad krokami 6-7 dostaliśmy 

Ewa Skórska
pracuje w bibliotece w gimnazjum, współtwo-
rzy księgarnię w cukierni, wyżywa się teatral-
nie w  gok-u, udziela się społecznie lokalnie, 
tłumaczy literaturę tu i  ówdzie oraz działa 
z młodzieżą – wszędzie

W ZAKROCZYMIU SPOTKAŁAM 
SIĘ Z TERMINEM; „PRAKTYKOWANA 

WDZIĘCZNOŚĆ”. CZY TO NIE WSPANIAŁY 
POMYSŁ, ŻEBY CODZIENNIE POMYŚLEĆ 
ALBO ZAPISYWAĆ TO, ZA CO JESTEŚMY 

WDZIĘCZNI? NAWET W NAJBARDZIEJ 
PARSZYWYM DNIU ZNAJDĄ SIĘ JASNE 

CHWILE, ZA KTÓRE WARTO DZIĘKOWAĆ.

zadanie: napisać pięćdziesiąt rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, tu 
i teraz, szybko, linijka pod linijką: jestem wdzięczny za… i znowu: 
jestem wdzięczny za…  I  tak pięćdziesiąt razy. Patrzyliśmy na sie-
bie oszołomieni, bo do  głowy przychodziły nam dwa, najwyżej trzy 
punkty. Po czterech przykładach wpadliśmy w  stupor. Po dziesiątym 
nabraliśmy rozpędu – wyhamowując w okolicach sześćdziesiątego. Póź-
niej, aż do końca turnusu, mieliśmy codziennie znaleźć i zapisać pięć 
rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Jestem wdzięczna za jaskółki 
nad boiskiem. Jestem wdzięczna za późniejszą pobudkę. Jestem 
wdzięczna za kryzys na grupie. I tak dalej. 

Na Strzyżynie nie pytasz: po co mi to, czemu ja to robię; po prostu 
działasz, bo ufasz. Tysiące ludzi przede mną wykonały takie zadania 
i tysiące po mnie będą je wykonywać, widocznie ma to sens. Często się 
mówi: zrób, a zobaczysz, co się wydarzy. 

A  dzieją się różne rzeczy. W   przypadku szukania wdzięczności 
dzieje się coś nieokreślenie dobrego: wynajdywanie w  pamięci do-
brych, wartościowych, duchowych przeżyć budzi radość i wywołuje 
ciepło. To tak, jakbyśmy przeglądali wspominkowe drobiazgi, cenne 

już przez samo to, że są okru-
chami pamięci, miłych chwil, do-
brych rzeczy. Podobnie dzieje się, 
gdy patrzymy na chwilę utrwalo-
ną na  zdjęciu, wtedy może nie-
koniecznie radosną, a teraz war-
tościową przez sam fakt bycia 
częścią nas. To właśnie dzieje się 
z  nami, gdy szukamy powodów 
do wdzięczności: uśmiechamy się 
bezwiednie, robi nam  się ciepło, 
na twarzy pojawia się rozmarze-
nie. Jesteśmy skierowani do we-
wnątrz, wypatrujemy drobinek, 
które uprzyjemniły nam dzień, 
zachwyciły nas lub po prostu 
nam się udały. Przeglądamy prze-
zrocza pamięci, przytrzymując 
te, za które chcemy podziękować 
i  znów przeżywamy tę chwilę, 
i znowu czujemy się dobrze. 

I  po to właśnie jest wdzięcz-
ność, dlatego dziękujemy: żeby 
znów zanurzyć się w miłym wspo-
mnieniu i dobrze poczuć. Stać się 
częścią wszechświata, który obda-
rzył nas tą chwilą. Przeżyć to jesz-
cze raz, świadomie. Zrozumieć, ile 
dobrych rzeczy dzieje się z  nami 
każdego dnia. Ilu pięknych chwil 
doświadczamy na każdym kroku.

Możemy być wdzięczni 
za  wszystko – dosłownie. Nawet 
za  coś niemiłego, bo w  efekcie 
dało nam do  myślenia, wyszło 
na dobre czy wzbogaciło nas o do-
świadczenie. „Przekuj przykrość 
na  wdzięczność” tylko z  pozoru 
wydaje się hasłem absurdalnym, 
w rzeczywistości ma głęboki sens 
– przecież często zdarza się, że 
coś, co kiedyś wydawało nam się 
katastrofą, z  biegiem czasu oka-
zało się wybawieniem. Możemy 
to przyspieszyć: już dziś mogę 
być wdzięczna, że w sklepie była 
kolejka do kasy i mogłam poczy-
tać książkę. Za to, że pies wyrwał 
mnie ze snu o piątej i zobaczyłam 
płatki śniegu wielkości połowy 
dłoni. Za to, że rudy kot, którego 
musieliśmy przygarnąć, okazał 
się przytuliskiem. Za  odwołane 
zajęcia, które oznaczają godzinę 
wytchnienia, nie pracy.   

Codziennie przed snem szukam 
w pamięci i całym dniu trzech chwil, 
kiedy czułam spokój – i zwykle przy 

W  Zakroczymiu spotkałam się z  terminem: praktykowana 
wdzięczność.  Czy to nie wspaniały pomysł, żeby codziennie, w do-
wolnym punkcie dnia, pomyśleć albo zapisywać to, za  co jesteśmy 
dziś wdzięczni? Nawet w najbardziej parszywym dniu znajdą się jasne 
punkty i chwile, za które warto dziękować. 

Dlatego na pragmatyczne pytanie: „po co nam wdzięczność?” od-
powiadamy najprościej: żeby poczuć się lepiej, żyć dłużej i  czerpać 
przyjemność z życia. Jak pisał David Steindl-Rast: „w codziennym ży-
ciu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz 
wdzięczność – szczęśliwymi”.

I od razu propozycja: zacznijmy od teraz. Najlepiej zaraz po przeczy-
taniu tego artykułu wyłączmy się na chwilę i spróbujmy znaleźć pięć 
(pięć to niedużo!) rzeczy/ludzi/spraw, za które możemy być wdzięczni. 
Potem dziesięć. Potem zmierzmy się z  listą pięćdziesięciu. I każdego 
dnia (w samochodzie, na spacerze, przed snem) znajdźmy pięć minut 
na pięć wdzięczności. 

Dziękujmy za to, co dostajemy. I praktykujmy wdzięczność, bo „być 
wdzięcznym oznacza rozpoznanie miłości Boga we wszystkim, co nam 
dał – a przecież dał nam wszystko” (Thomas Merton).

***
Jestem wdzięczna za OAT i ludzi, którzy go tworzą. 
Jestem wdzięczna za wszystkie zawarte w nim znajomości.
Jestem wdzięczna za artykuły w „Trzeźwymi Bądźcie”. 
Jestem wdzięczna za śnieg i za to, że stopniał. 
Jestem wdzięczna za wszystkich, którzy się uśmiechnęli. 
Jestem wdzięczna za słońce za ołowianą chmurą.
Jestem wdzięczna za wiarę, nadzieję i za miłość.

drugiej zasypiam martwym bykiem (sposób znaleziony w książce CALM, 
którą skądinąd polecam). Jak to działa? Ano tak, że mózg odwołując się 
do wspomnień spokojnych chwil, zanurza się w nich i spokój rozlewa się 
po całym ciele, odprężając je i wyciszając. Podobnie jest z wdzięcznością: 
gdy znajdujemy wydarzenia, za które jesteśmy wdzięczni, gdy za nie dzię-
kujemy, rozlewa się w nas radość. Pojawiają się myśli: ile miłych/dobrych 
rzeczy się dziś zdarzyło! Napawa nas to optymizmem. Stajemy się ser-
deczniejsi. Trenujemy uważność. 
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To jest mój dom… Zdarza 
się, że ludzie tak mówią o  OAT. 
Dom w  swojej istocie to punkt 
odniesienia, matryca, do  której 
przykładamy nabywane doświad-
czenia, żeby je zweryfikować. Ilu 
z nas miało takie domy rodzinne? 
Ilu z nas miało taki dom w swoim 
parafialnym kościele? Jesteśmy 
podejrzliwi, nie chcemy słuchać, 
bo nie ufamy. Wszak ci, którzy nas 
napominali, na naszych oczach czę-
sto sami stawali się zaprzeczeniem 
prawd, które głosili. Jakże często 
na  własnej skórze sprawdzaliśmy 
powiedzenie „możesz być czysty 
jak anioł, ale nadal będziesz dumny 
jak diabeł”. Jakże często, pomimo 
chrztu i Komunii, nie odnajdywali-
śmy przestrzeni, w której mogliby-
śmy odkryć się przed sobą, przed 
innymi i przed Bogiem. 

Zakroczym dla wielu z  nas 
był miejscem, w  którym po raz 
pierwszy naprawdę modliliśmy 
się wspólnie z  tymi, z którymi łą-
czyło nas podobieństwo doświad-
czeń. Uczuciowa moc tej modli-
twy pobudziła serce – sprawiła, że 
chcieliśmy tu wrócić, jeszcze raz 
zaśpiewać radosne „Abba, Ojcze”. 
Potrzebujemy tego wspólnego 
śpiewania, bo ono wyrywa z  nar-
cystycznego poczucia, że nasze 
cierpienie jest odizolowane, wyjąt-
kowe. Pragniemy odrzucić oddzie-
lające nas wyniosłe „zimne i kan-
ciaste”, żeby otworzyć się na jed-
noczące „ciepłe i puchate”. To nie 
jest możliwe wszędzie. Chcemy, 
czy nie chcemy, te 50 lat wspólnej 
modlitwy, rozmawiania, przeży-
wania sakramentów stworzyło tu 
mikroklimat, który przenika przez 
pory i  transformuje nałogowe ko-
mórki wszelkiej maści. Pierwszy 
haust zakroczymskiego powietrza 
bywa trudny, można zakrztusić się 
lękiem przed bliskością, przerazić 
się odkryciem, że nasze „fasony 
i przykrywki” tutaj nie działają.

Trzeźwiejesz to znaczy… świa-
domie doświadczasz, że jesteś 

Rocznicowo o OAT i trzeźwości
Okiem terapeuty
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w sobie podzielony. Twoje poczu-
cie siebie tworzą zmienne i falują-
ce pragnienia, oczekiwania, myśli. 
Jednego dnia wiesz na pewno, że 
już nigdy nie sięgniesz po pierw-
szy kieliszek, a  za  parę godzin 
walczysz z myślą, że jeśli się nie 
napijesz, to zwariujesz. Jednego 
dnia jesteś pewna, że nigdy już 
nie pozwolisz, by rozpacz i strach 
zatruły twoje życie, a  następ-
nego ukradkiem przeszukujesz 
jego kieszenie i  kryjówki. Jedne-
go dnia jesteś dla siebie łagodny, 
a  kolejnego, po przypadkowym 
stłuczeniu szklanki na  przyjęciu, 
odczuwasz wstyd, jakbyś kogoś 
ograbił i okradł. Bez różnicy, czy 
jesteś DDA, czy nałogowcem, czy 
osobą współuzależnioną –  jeśli 
trzeźwiejesz, to stajesz się świa-

i  zawsze będziemy wewnętrznie 
skonfliktowani, bo chcemy różnych 
rzeczy. Jeśli wiesz, czego chcesz, 
oznacza to tylko tyle i  aż tyle, że 
dokonałeś wyboru jednej rzeczy 
kosztem drugiej. Np. w trudnej sy-
tuacji postanawiasz pisać dzienni-
czek uczuć, zamiast uciec w granie 
na  komputerze lub objadanie się. 
Oznacza to, że sfrustrowałeś siebie, 
zabrałeś sobie ulgę, żeby dać sobie 
coś innego – rozwój.

Definiowanie, czym jest trzeź-
wość, jest redukowaniem wielu 
jej aspektów. Tutaj chciałabym za-
proponować uproszczenie, które 
wyrzuca na  głębię. Richard Rohr 
(franciszkański mędrzec) pisze: 
„Jeśli w ogóle istnieje coś takiego 
jak ludzka doskonałość, wydaje 
się, że jest ona właśnie owocem 

byle jaki i  pokręcony. Ani mądry, 
ani roztropny, ani spokojny. Jesteś 
sobą, ale czujesz się bezpiecznie.

Pytają mnie czasem ludzie, 
na czym polega emocjonalna trzeź-
wość. – Nie istnieje – odpowiadam 
prowokacyjnie. Uczucia są zjawi-
skiem całkowicie subiektywnym. 
Jeżeli się złościsz, twoje uczucie nie 
mówi o  tym, jaki jest obiektywnie 
ktoś albo świat. Twoja złość mówi 
tylko, że coś idzie nie tak z punk-
tu widzenia twoich chciejstw. 
CHCESZ być szanowany, więc zło-
ści cię, kiedy jesteś lekceważony, 
CHCESZ, by ludzie byli kulturalni, 
wiec oburza cię chamstwo.

Naiwnie wierzymy, że emocje 
mówią coś obiektywnego o drugim 
człowieku (np. „jest chamem”, „jest 
dobry”) lub sytuacji (np. „to zło-
dziejstwo”, „to prawdziwa miłość”). 
Niestety, nasze uczucia same w so-
bie nie opisują dobrze rzeczywi-
stości. Sprawiają takie wrażenie, 
ponieważ silnie przykuwają naszą 

i cudzą uwagę. Podstawowe nega-
tywne emocje ze swej natury nie są 
subtelnym sitkiem, lecz mają szar-
pać silnie jak młot pneumatyczny, 
żeby prowokować do  działania, 
bezruchu lub ucieczki. Odcinają 
od  racjonalnego myślenia, bo ich 
funkcją nie jest reagowanie oparte 
na rozpoznaniu sytuacji, lecz zmu-
szenie nas do  błyskawicznego, in-
stynktownego zareagowania na bo-
dziec sprawiający wrażenie groźne-
go lub ponętnego. Trzeźwość zaś to 
zdolność do  wprowadzenia reflek-
sji pomiędzy bodziec a reakcję.

Pozwólmy zatem naszym uczu-
ciom przykuć naszą uwagę, ale nie 
do  automatycznych myśli i  zapro-
gramowanych zachowań (te zigno-
rujmy), lecz do pytań, które rozum 
chce postawić. Pytania są mniej 
więcej takie: co czuję teraz, czego 
potrzebuję teraz i  co mogę z  tym 
zrobić? Przykład: ktoś mnie obra-
ża –  czuję wściekłość, bo moja po-
trzeba godności i szacunku właśnie 

Agnieszka
Bartoszewicz
psycholog,
psychoterapeuta
współpracuje z OAT
www.agnieszkabarto-
szewicz.pl

ZAKROCZYM DLA WIELU Z NAS 
BYŁ MIEJSCEM, W KTÓRYM PO RAZ 

PIERWSZY NAPRAWDĘ MODLILIŚMY SIĘ 
WSPÓLNIE Z TYMI, Z KTÓRYMI ŁĄCZYŁO 

NAS PODOBIEŃSTWO DOŚWIADCZEŃ. 
UCZUCIOWA MOC TEJ MODLITWY 

POBUDZIŁA SERCE – SPRAWIŁA ŻE 
CHCIELIŚMY TU WRÓCIĆ, JESZCZE RAZ 
ZAŚPIEWAĆ RADOSNE „ABBA, OJCZE”.

domy tego, jak mało masz oparcia 
w sobie samym. Zauważasz rozdź-
więk pomiędzy tym, jaki chciałbyś 
być, a jaki jesteś oraz to, że jakaś 
część ciebie sabotuje twoje kon-
struktywne wysiłki i starania. 

Kiedy wewnętrzny chaos i  dez-
orientacja straszą eksplozją – wpa-
dasz w  panikę, marzysz o  uldze, 
uciekasz w znane kompulsje, ale też 
coraz częściej piszesz dzienniczek 
uczuć, dzwonisz do  przyjaciela ze 
swojej wspólnoty albo idziesz na mi-
tyng. Mówisz szczerze, jak napraw-
dę doświadczasz siebie, ludzi i zda-
rzenia.  Wzorowa Wewnętrzna Moc 
czy Mityczny Wewnętrzny Błogo-
stan nie istnieją. Jesteśmy, byliśmy 

sposobu, w  jaki obchodzimy się 
z  otaczającą nas zewsząd niedo-
skonałością, szczególnie z  naszą 
własną”. W tym kontekście trzeź-
wość nie jest tym, co się OSIĄGA 
sportową metodą wyznaczania 
sobie celów. Jest raczej tym, co się 
ODKRYWA w sobie niedoskonałym 
i „maluczkim”. Tam, gdzie są twoje 
szczere dziecięce intencje pełnie-
nia Bożej woli, zawsze będą jakieś 
błędy, potknięcia, niedoróbki. Jeśli 
potrafisz się do nich uśmiechnąć, 
będziesz potrafił się do nich przy-
znać. Wyznasz je innym bez lęku 
i wstydu. Oto w relacji z NIM  je-
steś sobą, nie udajesz, nie pozu-
jesz, nie napinasz się. Jesteś goły, 

została brutalnie obudzona. Czego 
potrzebuję w tej sytuacji? Na czym 
polega mój problem? Jak mogę od-
zyskać równowagę? Co mogę zro-
bić, by poczuć szacunek do siebie?

Zadajesz sobie pytania, zamiast 
rozkręcać automatyzmy. Rozkrę-
canie myśli automatycznych  – „co 
to za  cham ”, „ale z  niej zdzira” 
– oraz negowanie rzeczywistości  
(„to nie do  pomyślenia”) jest po-
zbawione sensu. Przecież i tak nie 
mamy wpływu na to, jaki ktoś jest, 
a sytuacja już się wydarzyła. Zada-
nia sobie właściwych pytań pomię-
dzy tym, co się wydarzyło, a naszą 
reakcją na to – życzę sobie samej 
i Wam z okazji Rocznicy.

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap



Skarb
Bajki z odczarowanego kufra 
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Magdalena Kowalska
absolwentka Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego, magister edukacji muzycz-
nej i nauk o rodzinie. Lubi grać na  forte-
pianie i flecie podłużnym. Jej pasją jest mu-
zyka, teatr, pisanie bajek... Wychowała się 
w  Dolinie Drwęcy, tamtejsze krajobrazy 
inspirują ją do pracy twórczej. 
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Szczurek Genio ukończył właśnie muzyczne dzieło i gna do filhar-
monii przez  leśne miasto. Pośliznąwszy się na mokrym liściu papro-
ci, słyszy budowniczego, który reperował dach jednego z grzybowych 
domów: – Fajtłapo! Jak chodzisz! Ha, ha, ha! –  rozległ się szczurzy 
śmiech. Genio biegł dalej leśnym duktem, rozważając te słowa, nie wie-
dział, co bardziej go męczy – bieg, czy to rozmyślanie.

Wreszcie kompozytor dobiegł do celu – w opasłym dębie rozdaje my-
sim filharmonikom partytury, chwyta cienką batutę jak różdżkę i już roz-
lega się  czarująca muzyka: skrzypki cicho dźwięczą niczym świerszcze, 
altówki grają prawie szeptem, flety brzmią figlarnie – snują się niezwy-
kłe leśne opowieści, których ozdobą są wielobarwne wirujące motyle.

– Genio to geniusz, cóż za idealne dzieło! –  rozległy się pełne za-
chwytu piski myszek i innych mieszkańców lasu.

Po koncercie szczurek rozważa słowo „idealne”. Myślał, że będzie 
musiał jeszcze to i owo dopracować, ale słowo „idealne”, zabrzmiało 
mu prawdopodobnie i słodko.

– Jestem więc fajtłapą, czy geniuszem? – zastanawiał się, podśpie-
wując sobie koncertowe frazy. Nagle na jego drogę wyskoczył ogromny 
pająk, zbir z włochatymi odnóżami, z czarną przepaską na oku. – Za-
mknij się szczurze, drzesz się jak stara wrona, przeszkadzasz mi w po-
siłku! – wykrzykiwał.

szybko, jesteś cały mokry od rosy!
Przyjaciel Genia szybko rozpalił 

małe ognisko, żeby niespodziewa-
ny gość mógł się przy nim ogrzać.

Gdy cała nora zajaśniała cie-
płym blaskiem ognia, Genio wy-
rzucił z  siebie: – W mojej głowie 
kłębią się nieznośne myśli i brzę-
czą jak stado much. Jedne mówią, 
że jestem fajtłapą, inne, że ide-
ałem, a jeszcze inne, że moja mu-
zyka brzmi jak darcie się wrony.

Boję się, że będę musiał zanie-
chać komponowania i porzucić le-
śną filharmonię. 

– Mhm – westchnął Benio z de-
likatnym rozumiejącym uśmie-
chem. – A  czego najbardziej się 
obawiasz? – zapytał spokojnie.

– Najbardziej? Najbardziej, 
boję się, że  nie wiem, jaki na-
prawdę jestem – odparł Genio.

– Ale ja wiem, kto wie – zawołał 

przyjaciel i  drobniutkim kroczkiem 
udał się po Wielką Księgę leżącą 
na  dębowym pieńku. Usiadł przy 
ogniu, poprawił binokle i  czyta: „Je-
steś moim umiłowanym synem; stwo-
rzyłem cię do  radości, do  miłości... 
kocham cię”.

– O kim to jest? – zapytał zain-
trygowany Genio.

– O tobie, o mnie, o każdym ze 
stworzeń.

–  A kto to mówi? 
– Ten, który nas stworzył, który 

mieszka w niebie. Ludzie nazywają 
go Ojcem,  który stworzył całą zie-
mię i który daje nam życie z nieba.  

– Chcesz powiedzieć, że to na-
prawdę było o mnie!? – uśmiech-
nął się Genio. – A  jest tam coś 
jeszcze na mój temat?

– Jasne.  Proszę, zobacz sam – 
Benio podał Geniowi Wielką Księ-
gę i odszedł na spoczynek.

Genio czytał łapczywie kolejne zdania z niezwykłej księgi; one roz-
grzały jego serce jeszcze bardziej niż ogień i napełniły go światłem.

O poranku Benio zastał Genia przytulonego do księgi. Przyjaciel 
chciał ją odłożyć, lecz ramiona Genia były tak zaciśnięte, jakby ści-
skał największy skarb. I rzeczywiście tak było, gdyż słowo Stworzycie-
la Nieba i Ziemi jest skarbem, który wyraża całą prawdę o nas. Nikt 
jej nie zna w pełni – ani rodzice, ani przyjaciele, ani nawet my sami. 
Zna ją tylko Ten, który dał nam życie. Dlatego Jego słowo powinno być 
zawsze dla nas na pierwszym miejscu, a nie opinie innych, zwłaszcza 
tych, którzy nie potrafią patrzeć na nas z miłością. Stwórca nazywa nas 
„umiłowanymi córkami i synami”.

Słowo Stworzyciela Nieba i Ziemi est skarbem, 
który wyraża całą prawdę o nas. Nikt jej nie zna 
w pełni – ani rodzice, ani przyjaciele, ani nawet 
my sami. Zna ją tylko Ten, który dał nam życie. 

Genio przestraszył się tych wrzasków i zaczął biec, ile sił w łapkach. 
Schował się za  kamieniem i  zerkał ukradkiem; na  szczęście pająko-
wi nie chciało się go gonić. Ale pajęcze słowa – „drzesz się, jak stara 
wrona” – nie dawały Geniowi spokoju. Gdy wrócił do domu, nie  mógł 
zasnąć. W głowie kłębiły mu się głosy: „fajtłapa...”, „geniusz...”, „ideal-
ne...”, „drzesz się jak stara wrona...”.

W końcu zerwał się z łóżka i, nie zważając na późną porę, wybrał 
się do przyjaciela Benia, który mieszkał nieopodal w przytulnej norze. 

„Stuk, puk” – zapukał do drzwi  szczurek ze zwieszonym noskiem.
Otworzył zdziwiony Benio: – Co robisz o tak późnej porze! Czyżbyś, 

zapomniał, że las jest nocą niebezpieczny? –  westchnął. –  No wchodź, 

Fot. Elżbieta Kuźmiuk
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Gdy byłam mała, uwielbiałam 
słuchać, jak mama czyta mi Bajki 
czeskie i Baśnie śpiewającej lip-
ki; do upojenia oglądałam te same 
obrazki w  Wierszach dla dzieci 
Danuty Wawiłow i  suszyłam liście 
w  Przygodach Narizini. Tajem-
nicę zielonej pieczęci zaczyta-
łam doszczętnie, serię o  Emilce 
ze Srebrnego Nowiu i Telema-
cha w  dżinsach mogę cytować 
z pamięci, świat Ani z Zielonego 
Wzgórza był mi bliższy niż własny. 

Przełomowa klasyka
Ewa Skórska

JAKO TŁUMACZ OD LAT DWUDZIESTU, BIBLIOTEKARZ OD DZIESIĘCIU I  KSIĘ-
GARZ OD DWÓCH, A TAKŻE JAKO ŻARŁOCZNY MÓL KSIĄŻKOWY OD ZAWSZE, 
MOGĘ ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE ZWIĄZAŁAM SWOJE ŻYCIE Z KSIĄŻKAMI. 

Wiersze Barańczaka i  jego tłu-
maczenia, Terry Pretchett i  jego 
Świat Dysku, kryminały Chmie-
lewskiej, poezja Poświatowskiej, 
i  powieści Bornhardta, Sceny 
z życia smoków, Król szczurów, 
Mistrz i Małgorzata, książki Bah-
daja, Musierowicz i Minkowskiego – 
żeby wymienić tylko znikomą część 
– stworzyły podwaliny mojej tożsa-
mości. Poszłam na  filologię, gdzie 
na  każdym roku czytało się stosy 
opasłych tomów; zanurzałam się 

w  antykwariatach i  księgarniach, 
całe dnie spędzałam w bibliotekach 
i  czytałam, czytałam, czytałam. 
Do  dziś uwielbiam po prostu być 
wśród książek, wędrować między 
regałami bibliotek i księgarni. 

Nic więc dziwnego, że litera-
tura, tak mocno obecna w  moim 
życiu, towarzyszyła mi wiernie 
również w  chwilach trudnych, 
trzymała jak kotwica i  pomagała 
przetrwać. I ten cykl o książkach 
przełomowych chcę rozpocząć 

pozycją, która radykalnie zmieni-
ła moje życie wtedy, gdy było mi 
najtrudniej i otarłam się o śmierć. 

W styczniu 2007 roku okazało 
się, że jestem chora na raka pier-
si. Wysokie rokowania, wczesne 
stadium nowotworu oraz błyska-
wiczna interwencja chemiote-
rapeutów i  chirurgów sprawiły, 
że wyszłam z  tego obronną ręką 
– to znaczy żyję. W czasie lecze-
nia, między lutym i lipcem, dałam 
z  siebie wszystko: skoncentro-
wana na  wygranej (wyzdrowieję, 
mam ośmioletniego synka, dam 
radę), żyłam od chemii do chemii, 
która niszczyła raka i  mnie przy 
okazji – bo chemia robi z psychiką 
straszne rzeczy. Siedem miesięcy 
terapii wspominam jako koszmar. 
Emocjonalnie byłam wrakiem, fi-
zycznie – dochodziłam do  siebie. 
Ogromnie pomogła mi rodzina 
– moja i mojego byłego męża, on 
sam, moi przyjaciele i  znajomi, 

ludzie w  pracy; wsparcie napły-
wało zewsząd. I wśród pocieszeń, 
wskazówek i rad dotarła do mnie 
książka Możesz uzdrowić swo-
je życie Louise L. Hay. Nie mogło 
być inaczej: do osoby, która z lite-
ratury zawsze czerpała siłę, mu-
siała w końcu przydryfować książ-
ka ratunkowa. Przyniosła mi ją 
znajoma, z zaleceniem jak najszyb-
szego zażycia, a ponieważ łapałam 
się wtedy wszystkiego i  robiłam, 
co mi kazano (jedz winogrona, pij 
zieloną herbatę, parz miętę z me-
lisą... chemioterapia, chemiotera-
pia, chemioterapia), bez wahania 
rzuciłam się na Możesz…

Nie pamiętam już, kiedy w Pol-
sce wybuchła moda na  myślenie 
pozytywne, afirmacje oraz dobrą 
energię, ja zetknęłam się z  tym 
właśnie w połowie roku 2007 dzię-
ki Louise Hay i  przyznaję, że jej 
książka diametralnie zmieniła moje 
podejście do życia, świata i siebie.

słu i  znaleźć jedność ze światem. 
I  jak zacząć: pozbywając się lęku 
i napięcia, odbudowując poczucie 
własnej wartości, naprawiając re-
lacje z ludźmi, wybaczając i próbu-
jąc pokochać siebie.

Brzmi przytłaczająco, dlatego 
dawkowane jest stopniowe  i z roz-
wagą. Na  początku przyglądamy 
się sobie. Otwieramy na nowe idee. 
Uczymy się, jak to działa. Wreszcie: 
powoli wprowadzamy w życie. Po-
przez wizualizacje, afirmacje, me-
dytację. Sięgamy w głąb siebie.   

Louise Hay sięga bardzo głę-
boko: twierdzi, że każdą niemal 
chorobę możemy wyleczyć samo-
dzielnie przez afirmacje. W książ-
ce poświęcono temu cały rozdział, 
ze szczegółową listą rodzaju bólu/
choroby – przyczyną/wzorcem my-
ślowym – lekiem/afirmacją. Nie 
wiem, czy możliwe jest wylecze-
nie się z raka, nie zaryzykowałam 
i  nie zrezygnowałam z  ingerencji 

Poczucie własnej wartości – 
bliskie zeru. Relacje z rodzicami – 
w strzępach. Relacja z dzieckiem 
– na poczuciu winy. Do tego rak. 
Hay trafiła do mnie w najlepszym 
możliwym momencie: gdy nie 
miałam już nic do stracenia. 

Autorka, mocno skrzywdzona 
jako dziecko, nastolatka i  młoda 
kobieta, bita i  wykorzystywana 
seksualnie, z  doświadczeniem 
choroby onkologicznej, dzięki po-
mocy terapeutów zdołała odbić się 
od dna, uwierzyć w siebie i wresz-
cie – zacząć nieść swoje posłanie 
innym. Założyła ośrodek terapeu-
tyczny, napisała szereg poradni-
ków i  książek motywacyjnych, 
między innymi właśnie Możesz 
uzdrowić swoje życie, przetłu-
maczoną na dwadzieścia języków. 
Cel jest jeden: pokazać, jak odkryć 
i  wykorzystać swój wewnętrzny 
potencjał, jak uruchomić siły umy-

chirurgów (co nie umniejsza mo-
jej wiary w tę książkę), ale wiem, 
że od dawna medycyna postrzega 
człowieka holistycznie i wiele cho-
rób somatycznych ma swoje źródło 
w psyche. I wiem, że powtarzane 
afirmacje odstresowują, pozwalają 
nabrać dystansu, odprężają.

„Wokół mnie i we mnie panuje 
zupełny spokój. Jestem bezpiecz-
ny. Ufam procesowi życia. Jestem 
w zgodzie ze sobą. Kocham i ak-
ceptuję siebie”.

Chodziłam po lesie z psem i po-
wtarzałam afirmacje. Spisywałam 
je, uczyłam się na  pamięć tych 
z  książki i  wymyślałam własne. 
„Jestem zdrowa, każda komórka 
mojego ciała jest absolutnie zdro-
wa”. „W  moim świecie wszyst-
ko jest dobre”. Zagłębiałam się 
w siebie. Uczyłam odprężać ciało. 
Łatwiej zasypiałam. W czasie cho-
roby trzymałam się ich kurczowo, 

KSIĄŻKA „MOŻESZ UZDROWIĆ SWOJE ŻYCIE” 
W SWOJEJ WYMOWIE JEST ZASKAKUJĄCO 

BLISKA CHRZEŚCIJAŃSTWU. MÓWI O MIŁOŚCI: 
NIEKOCHANIE SIEBIE JEST NAJGORSZĄ KRZYWDĄ, 

JAKĄ MOŻEMY SOBIE WYRZĄDZIĆ.

Fot. Archiwum Autorki
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pomagały mi nie zapaść się w sza-
leństwo, w czasie rekonwalescen-
cji stały się stylem życia i towarzy-
szyły w  wielu trudnych chwilach. 
Działały uspokajająco i motywują-
co. Pocieszały, wspierały, wypro-
wadzały na prostą. Pomagały. 

Można do całej sprawy podejść 
krytycznie: kuglarstwo, bzdura, 
naciąganie. A  można zachować 
otwarty umysł i  zobaczyć, o  czym 
naprawdę jest ta książka: o tym, jak 
jesteśmy w  środku nieszczęśliwi. 
Jak się boimy, nie radzimy sobie, 
jak bardzo się nie kochamy. Jak nie 
umiemy wybaczyć sobie i  innym, 
jak okradamy się z uczuć, dobroci 
i  serdeczności, jakimi oprawcami 
jesteśmy sami dla siebie – a wszyst-
ko w najlepszej wierze. 

Dlaczego ta książka jest taka 

LOUISE HAY PISEZE, ŻE ROZPAMIĘTYWANIE 
PRZESZŁOŚCI I PŁAWIENIE SIĘ W SWOICH 

KRZYWDACH NAJBARDZIEJ NAS RANI. I NAJLEPSZE, 
CO MOŻEMY ZROBIĆ, TO WYBACZYĆ...

ważna – dla mnie i pięćdziesięciu 
milionów ludzi, którzy kupili ją 
od  czasu pierwszego amerykań-
skiego wydania w  1984 i  pierw-
szego polskiego w 1992 roku? Bo 
działa jak terapia i rozmowa, i nie-
sie nadzieję uzdrowienia. Przecież 
nie sięgniemy po nią wtedy, gdy 
jest nam dobrze, lecz wtedy, gdy 
nie możemy żyć jak dotychczas. 
I znajdujemy konkretne rady na te-
mat poczucia własnej wartości 
– od czego zależy i jak je odbudo-
wać. Dowiadujemy się o  urazach 

i wybaczaniu – jak krzywdy i zapie-
czona wrogość wpływają na nasze 
ciało. Czytamy o uwolnieniu, wizu-
alizacji i pracy nad sobą. Widzimy, 
skąd biorą się uporczywe choroby, 
chroniczne infekcje, dlaczego boli 
nas głowa, gardło czy oczy. 

Mnie ból głowy towarzyszył 
od  dziecka, robiono mi punkcję 
zatok, naświetlania, cuda-wianki, 
całe i  liceum, i  studia przeżyłam 
na  coraz sprytniejszym łączeniu 
tabletek z  kawą, kawy z  cytryną 
i  dopiero od  Louise Hay dowie-

działam się, że ból może mieć pod-
łoże emocjonalne – jak każdy ból 
zresztą. Że uporczywe migreny 
dla mnie oznaczają niezgodę ze 
sobą i  rozdźwięk między tym, co 
czuję, a tym, co mówię. I że może 
być tak, że coś mnie boli, a potem 
przestaje – bez tabletek, dzięki do-
tarciu do źródła problemu i zaak-
ceptowaniu go. Dzięki afirmacjom.   

Można się zastanawiać, jak cała 
ta filozofia ma się do religii chrze-
ścijańskiej (i  w  ogóle religii), czy 
nie należałoby raczej zaufać Bogu 
i  Jego prowadzeniu, zamiast pisać 
i mówić afirmacje. Dużo o tym my-
ślałam i wyszło mi, że książka Lo-
uise Hay trafiła do  mnie właśnie 
dzięki boskiemu prowadzeniu, że 
to Bóg (Opatrzność/Siła Wyższa) 
dał mi ją do ręki, żebym mogła się 

na niej oprzeć, żebym wstała i, już 
silniejsza, weszła na drogę rozwo-
ju i  zmian. Jeśli nic nie dzieje się 
bez Jego woli, może to był właśnie 
sposób dotarcia do mnie? Książka 
Możesz uzdrowić swoje życie 
w swojej wymowie jest zaskakują-
co bliska chrześcijaństwu. Mówi 
o  miłości: niekochanie siebie jest 
najgorszą krzywdą, jaką możemy 
sobie wyrządzić (KOCHAJ bliźnie-
go swego jak SIEBIE SAMEGO). 
O wybaczeniu: że rozpamiętywanie 
przeszłości i  pławienie się w  swo-
ich krzywdach najbardziej nas rani 
i  najlepsze, co możemy zrobić, to 
wybaczyć (JAKO I  MY ODPUSZ-
CZAMY NASZYM WINOWAJCOM).

Nie zamierzam nikogo przeko-
nywać do takiej filozofii życia i nie 
twierdzę, że to lektura obowiązko-

wa – mówię tylko, że dla mnie była 
przełomem i zmieniła mnie na rów-
ni z chorobą. Odrodziłam się dzięki 
niej i zaczęłam odbudowywać swo-
je życie. „Wkrótce wszystko będzie 
tu takie, jak dawniej” – powiedział 
Eliasz do  anioła w  Piątej górze 
Paulo Coelho. „Mam nadzieję, że 
nie – odparł anioł. – Zapłacili prze-
cież wysoką cenę za  to, żeby od-
mienić swój los”. 

Książka Louise Hay była punk-
tem wyjścia, ruszyłam dalej, czy-
tałam kolejne, dostępne książki 
tej autorki, zgłębiałam poradniki 
o  medytacji i  pozytywnym myśle-
niu, zapoznałam się z propozycja-
mi Beaty Pawlikowskiej, wreszcie  
na dobre zaprzyjaźniając się z psy-
chologią i  psychoterapią. Ponie-
waż jednak Louise Hay była pierw-
sza, a  jej Możesz uzdrowić… 
to dla mnie książka dająca życie, 
niosę ją dalej i pokazuję innym. Ale 
nadal pozostaje tylko propozycją, 
i tak jak z każdą propozycją: moż-
na z niej skorzystać, a można nie 
przyjąć. Warto jednak wiedzieć, że 
istnieje. I że milionom ludzi popra-
wiła jakość życia. 

Na  zakończenie – początek 
książki:

W  bezkresie życia, w  którym 
jestem, wszystko jest doskonałe, 
całkowite i pełne. A mimo to życie 
ciągle się zmienia. 

Nie ma początku ani końca, to 
tylko ciągły proces przemian rze-
czywistości i doświadczeń.

Życie nie zatrzymuje się, nie 
zużywa, w  każdej chwili jest za-
wsze nowe i świeże. 

Jestem jednością z  Potęgą, 
która mnie stworzyła, i ta Potęga 
dała mi moc tworzenia siebie. 

Każda chwila w życiu jest no-
wym punktem wyjścia, umożliwia-
jącym odejście od tego, co stare. 

Właśnie ta chwila, tu i teraz, jest 
dla mnie nowym punktem wyjścia. 

W moim świecie wszystko jest 
dobre.

Louise L.Hay, Możesz uzdro-
wić swoje życie, Wydawnictwo 
Medium, 2007 r, Wyd. II.

Ewa Skórska

Fot. Archiwum Autorki
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Nie pamiętam, kiedy pierw-
szy raz usłyszałem o  Domu Re-
kolekcyjnym Duszpasterstwa 
Trzeźwości (tak się wtedy nazywał 
dzisiejszy Ośrodek Apostolstwa 
Trzeźwości) w  Zakroczymiu. Za-
pewne – tak się domyślam – było 
to podczas kazania czy katechezy 
w  parafii Świętego Krzyża w  Go-
rzowie Wielkopolskim, której 
duszpasterstwo prowadzili bra-
cia kapucyni. Trudno przypuścić, 
by nigdy nie wspomnieli o dziele, 
które zainicjował i  prowadził ich 
współbrat, ojciec Benignus So-
snowski. Ale wtedy mnie, nastolat-
ka, niewiele to interesowało i chy-
ba puściłem rzecz mimo uszu.

Po raz pierwszy przyjechałem 
do  Zakroczymia w  1974 roku. 
W  czasie zimowych ferii brałem 
udział w  rekolekcjach dla mini-
strantów. Odbywały się w Łomży, 
ale wracając, wraz z naszym opie-
kunem ojcem Janem Bońkowskim 
zajechaliśmy do Zakroczymia. No-
cowaliśmy w tymże Domu, jednak 
kilka godzin (przyjechaliśmy wie-
czorem, wyjeżdżaliśmy następ-
nego dnia rano), to było za mało, 
by coś więcej zobaczyć lub się 
dowiedzieć. Wprawdzie padły in-
formacje, co to jest za dom, cze-
mu służy, kto był jego twórcą, ale 
znów nastolatka rzeczy te raczej 
średnio interesowały. Ciekawszy 
był sam wyjazd, możliwość zoba-
czenia „kawałka świata” – Łomża 
wszak leży od Gorzowa w znacz-
nej odległości, podróż niosła tyle 
wrażeń i  atrakcji, że Dom Re-
kolekcyjny był tylko dodatkiem 
do  całości, w  mojej ówczesnej 
ocenie nie najważniejszym. Nie 
przypuszczałem, że w  następ-
nych latach będę w nim częstym 
gościem, a  to za  sprawą  grup 
młodszych ministrantów, z  któ-

O zakroczymskim OAT 
nieco wspomnień

Br. Roland Prejs OFMCap

rymi tam przybywałem. Pomaga-
łem w prowadzeniu wakacyjnych 
rekolekcji. Warszawska prowin-
cja kapucynów nie miała wtedy 
innych obiektów nadających się 
do  prowadzenia rekolekcji za-
mkniętych. Dom Rekolekcyjny 
Duszpasterstwa Trzeźwości, choć 
z założenia przeznaczony na miej-
sce prowadzenia rekolekcji, szko-
leń czy kursów o  profilu trzeź-
wościowym, musiał przyjmować 
także inne grupy: ministrantów, 
oazy, Trzeci Zakon Franciszkań-
ski, zgromadzenia zakonne. Jak 
to ogarniał ówczesny dyrektor, 
ojciec Benignus Sosnowski – któ-
ry przecież równocześnie prowa-
dził liczne rekolekcje, wygłaszał 
prelekcje i  odczyty poświęcone 
sprawie trzeźwienia społeczeń-
stwa, brał udział w  pracach sto-
sownej Komisji Episkopatu Polski 

było tak, że jedna zakończyła 
swoje dni rekolekcyjne, a niemal 
natychmiast zjawiała się następ-
na. Zapewne nie wszystkie miały 
charakter trzeźwościowy: wspo-
mniałem wyżej, że konieczność 
zmuszała, aby przyjmować także 
innych uczestników i  umożliwić 
im rekolekcyjne skupienie. Dom 
był potrzebny.

W  1978 roku, po złożeniu 
pierwszych ślubów zakonnych, 
opuściłem Zakroczym, ale my, 
kapucyni, odbywaliśmy w  Domu 

swoje doroczne rekolekcje, więc 
przynajmniej raz w  roku wraca-
łem. Jako klerycy przyjeżdżali-
śmy zwykle w  początkach wrze-
śnia (po jakimś czasie przesunię-
to termin na koniec września, ale 
było to już po ukończeniu przeze 
mnie studiów seminaryjnych).Ty-
dzień skupienia, wyciszenia się, 
słuchania konferencji różnych 
rekolekcjonistów, wśród których 
byli tacy, że głoszone przez nich 
słowo Boże zapadało głęboko 
w  serce i  pamięć, dźwięczało 

piękną polszczyzną i  umiłowa-
niem prawd nadprzyrodzonych. 
Byli i  tacy, którzy nie utrwalili 
się w pamięci. Utrwaliła się nato-
miast kaplica, ulokowana na pod-
daszu, z  przemyślnym wykorzy-
staniem belek podtrzymujących 
dach jako swoistego elementu 
dekoracyjnego. To tam groma-
dziliśmy się na rekolekcyjną mo-
dlitwę, to w niej niektórzy z nas, 
gdy przypadł taki czas, na  za-
kończenie dorocznych rekolekcji 
odnawiali swoje śluby zakonne. 

Dom tymczasem powoli, ale sys-
tematycznie „obrastał”: bibliote-
ką zasobną w  książki dotyczące 
nie tylko zagadnień trzeźwościo-
wych, ale także innych obszarów 
pastoralnych, magazynem pomo-
cy duszpasterskich w postaci ulo-
tek, broszur, plakatów, fotografii, 
zakładem poligraficznym, w któ-
rym rychło zaczęto drukować 
biuletyn Domu Rekolekcyjnego.

Tak się złożyło, że nie uczestni-
czyłem w żadnym kursie czy szko-
leniu dla duszpasterzy trzeźwości, 

DOM REKOLEKCYJNY DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI 
(TAK SIĘ WTEDY NAZYWAŁ DZISIEJSZY OAT) OD CHWII 

POWSTANIA SYSTEMATYCZNIE „OBRASTAŁ” : BIBLIOTEKĄ 
ZASOBNĄ W KSIĄŻKI DOTYCZĄCE NIE TYLKO ZAGADNIEŃ 

TRZEŹWOŚCIOWYCH, ALE TAKŻE INNYCH OBSZARÓW 
PASTORALNYCH, BROSZUR, PLAKATÓW, FOTOGRAFII, 

ZAKŁADEM POLIGRAFICZNYM, W KTÓRYM RYCHŁO ZACZĘTO 
DRUKOWAĆ „BIULETYN DOMU REKOLEKCYJNEGO”.

taki Dom w warunkach głębokie-
go, mocno trzymającego się ko-
munizmu. Były to wprawdzie lata 
„gierkowskiej odwilży”, ale od-
wilż była na zewnątrz. W rzeczy-
wistości nadal trwały utrudnienia, 
uniemożliwienia pracy, ciągła 
podejrzliwość, że prowadzi się 
antypaństwową (czytaj: antyko-
munistyczną) robotę. Może tylko 
metody walki były bardziej wyra-
finowane niż za  Stalina czy Go-
mułki. Może kiedyś przyjdzie czas 
na  napisanie pogłębionej historii 
Domu, wysnutej z  analizy tychże 
dokumentów...

A  jednak Dom żył. W  1977 
roku zamieszkałem w  Zakroczy-
miu, odbywając nowicjat zakon-
ny. Okno mojej celi wychodziło 
naprzeciw Domu. Mogłem obser-
wować przewijające się grupy: 
szczególnie późną wiosną i latem 

– nie wiem. Nigdy w te sprawy nie 
wnikałem, nie miałem zresztą po 
temu ani możliwości, ani kompe-
tencji. Przyjmowałem do  wiado-
mości, że tak po prostu jest. Wiem, 
że dzielnie pomagały mu siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Wspomo-
życielek Dusz Czyśćcowych, które 
prowadziły administrację i gospo-
darstwo Domu.

Pewnie dla historyka ciekawą 
rzeczą byłoby zajrzeć do  ówcze-
snych dokumentów i  spróbować 
poznać z  nich, jak funkcjonował 
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historyk Kościoła, profesor KUL, 
wykładowca w kapucyńskich se-
minariach duchownych w Krako-
wie i  Lublinie, autor ponad 200 
publikacji z historii Kościoła i hi-
storii franciszkanizmu

choć takie kursy miewały miejsce, 
w  tym specjalne kursy dla alum-
nów seminariów duchownych. Po 
prostu pełniłem inne obowiązki, by-
łem posyłany przez władze zakonne 
do innych zadań, a przecież nie spo-
sób zajmować się wszystkim. Tym 
większe było moje zdziwienie, gdy 
na  początku 1989 roku ówczesny 
prowincjał, nieżyjący już dziś ojciec 
Roman Kotowski, zlecił mi zajęcie 
się redakcją miesięcznika „Trzeź-
wymi Bądźcie”. Następujące wów-
czas w Polsce przemiany polityczne 
umożliwiły wydawanie tego pisma, 
dotychczas mającego status biule-

tynu Domu Rekolekcyjnego do we-
wnętrznego użytku, w  pełnopraw-
ne i  ogólnie dostępne czasopismo. 
Względy formalne wymagały wtedy, 
by redakcja  mieściła się w Warsza-
wie, więc choć drukiem zajmował 
się Dom, realizując to na własnych 
maszynach drukarskich, faktycznie 
nastąpił rozdział: Dom jako ośrodek 
rekolekcyjny funkcjonował w Zakro-
czymiu, realizując pracę trzeźwo-
ściową w  postaci kursów, szkoleń, 
spotkań i  rekolekcji, a  czasopismo 
na  etapie redagowania – redakto-
rami byli Tadeusz Pulcyn i Wojciech 
Waligórski – powstawało w Warsza-

wie, ciesząc się pewną autonomią. 
Taki stan trwał do 1991 roku, kiedy 
wreszcie stało się jasne, że na wy-
dawanie nie potrzeba już żadnych 
pozwoleń od  władz państwowych, 
względy formalne mogą odejść 
„do lamusa”, a jedyne ograniczenia 
to finanse i krąg nabywców, dlatego 
właściwiej będzie, jeżeli redakcja 
wróci do  Zakroczymia, a  dyrektor 
Domu będzie zarazem redaktorem 
naczelnym. Tylko, że wtedy też i ja 
przeszedłem do  innej pracy, a „po-
wrót” dwumiesięcznika do  Domu 
był już dziełem moich redakcyjnych 
następców.

Dom się podzielił. W  tym zna-
czeniu, że na  przełomie lat osiem-
dziesiątych i  dziewięćdziesiątych 
XX wieku wyrósł nowy budynek, 
do  którego przeniosły się wszyst-
kie prowadzone akcje, poszerzo-
ne o spotkania grup AA i Al-Anon. 
Stary Dom stał jakiś czas pusty. Nie 
było zrazu pomysłu, co z nim zrobić, 
były też pytania o  stan techniczny 
budynku. Kapitalny remont koszto-
wał, a zasadniczą kwestią było: skąd 
wziąć fundusze? Znalazły się, ale 
musiało upłynąć nieco czasu. Stary 
Dom, wyremontowany, służy nadal 
i praca idzie na dwa gmachy.

Tak się wszystko potoczyło, 
że coraz częściej, przybywając 
do Zakroczymia, skupiałem uwa-
gę na  innym domu – mieszczą-
cym się po sąsiedzku Centrum 
Duchowości „Honoratianum”, 
a  w  szczególności mieszczących 
się w  Centrum bibliotece i  ar-
chiwum Prowincji. Nie dlatego, 
jakobym Dom Rekolekcyjny zdra-
dził czy się na niego obraził, lecz 
dlatego, że takie przypadły mi 
obowiązki. Do  Domu, a  ściślej: 
do  jego wnętrza zaglądałem czę-
ściej tylko wtedy, gdy przybywa-
łem jako uczestnik kapituł zakon-

nych czy innych podobnych zjaz-
dów. Dom użyczał nam wówczas 
gościny i  czyni to nadal. Mogę 
za to, ilekroć jestem w Zakroczy-
miu, widzieć stojące na  parkin-
gu samochody, przechadzające 
się grupy ludzi – uczestników 
spotkań czy kursów, wieczorem 
(zwłaszcza gdy pogoda sprzyja) 
usłyszeć śpiew antyfony „Któryś 
za nas cierpiał rany...” – to uczest-
nicy odprawiają drogę krzyżową 
w  ogrodzie. Mogę wreszcie wi-
dzieć któregoś z  braci idącego 
(niekiedy biegnącego) do  Domu, 
gdzie ma prowadzić wykład czy 
prelekcję, sprawować Euchary-
stię dla uczestników, czy po pro-
stu im towarzyszyć.

Dlaczego ja, zawodowy histo-
ryk, nie napiszę historii pięćdzie-
sięciolecia Domu? Przecież była-
by potrzebna; dystans czasowy 
jest już chyba wystarczająco duży, 
a  ja mam po temu kompetencje. 
Dlaczego? Przypominam sobie, że 
jeden z moich nauczycieli na stu-
diach historycznych, ksiądz pro-
fesor Stanisław Librowski, przy 
każdej okazji podkreślał (niekie-
dy we właściwy sobie, dowcipny 
sposób), że historię należy pisać 
sine ira et studio (bez gnie-
wu i umiłowania) – wtedy będzie 
obiektywna. Cóż ja poradzę, że 
o Domu sine ira et studio pisać 
nie potrafię? Za  dużo zrosło się 
z nim wspomnień, za wiele zosta-
wiłem w  nim serca. Niech garść 
tych wspomnień, niekompletnych 
i nieuporządkowanych, wystarczy.
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Jubileusz
ZŁOTY JUBILEUSZ OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI IM. O. BENIGNUSA SOSNOWSKIEGO – 
TO JEST COŚ! WSZYSCY Z NIM ZWIĄZANI MAJĄ OKAZJĘ WYRAZIĆ BOGU WDZIĘCZNOŚĆ ZA LATA 
PRACY DUSZPASTERZY, DYREKTORÓW, WYKŁADOWCÓW I PROMOTORÓW TEGO OŚRODKA. 

Ks. Zbigniew Kaniecki

Gdy myślą wybiegam do  lat 
minionych, wspominam moje 
pierwsze kontakty z  Zakroczy-
miem. Słyszałem o nim już w szko-
le podstawowej. Uczęszczając 
na  nowennę do  św. Stanisława 
Kostki przed dniem 13 listopada, 
bo kiedyś tego dnia wspomina-
liśmy w  Kościele owego patrona 
dzieci i  młodzieży, słyszałem, że  
jego ojciec był kasztelanem za-
kroczymskim. Ale dopiero w  lip-
cu 1979 roku jako kleryk Wyż-
szego Seminarium Duchownego 

w  Płocku, po pierwszym  roku, 
przyjechałem do  Zakroczymia 
na I stopień długofalowego Kursu 
Duszpasterstwa Trzeźwości. Było 
nas ponad 100 seminarzystów 
diecezjalnych i zakonnych. Miesz-
kaliśmy i w Domu Rekolekcyjnym, 
i wszędzie, gdzie było to możliwe, 
na  terenie klasztoru ojców kapu-
cynów.  

Cóż to była za  atmosfera... 
Kursy przygotowujące przyszłych 
duszpasterzy trzeźwości trwały 
przez tydzień w  wakacje – przez 
4 lata. Przeżywaliśmy wspaniałe 
chwile. Nie tylko zdobywaliśmy 
wiedzę dotyczącą problemów 
związanych z  alkoholizmem, ale 
też dzieliliśmy się swoimi kleryc-
kimi doświadczeniami i  nawiązy-
waliśmy przyjacielskie relacje.  

Nie sposób przemilczeć wy-
kładowców ówczesnych kursów, 
którzy odeszli już do domu Ojca. 
Wspominam Stanisława Akoliń-
skiego. Był muzułmaninem. Za-
wsze pełen taktu. Rozpoczynając 
zajęcia, mówił: „módlcie się”. 
I my się modliliśmy, a on stał i pa-
trzył na nas z szacunkiem. 

Wspaniałym człowiekiem był 
też dr Józef Rybicki związany 
z ówczesną opozycją, a wcześniej 
komendant „Kedywu” AK okręgu 
Warszawa, odznaczony krzyżem 
Virtuti Militari i trzykrotnie Krzy-
żem Walecznych. Często przypo-
minam jego słowa: „Doświadcze-
nia przeszłości w  naszym naro-
dzie uczą, że skuteczność walki 
z alkoholizmem jest wtedy realna, 
jeśli integralnie i szczerze współ-
pracują ze sobą czynniki państwo-
we i  kościelne, jeśli są włączone 
siły społeczne i  religijne. Inaczej 
mówiąc, dziś nie będzie skutecz-
nej walki z alkoholizmem i bez Ko-
ścioła, i bez Państwa”. 

Przyjeżdżał również do  nas 

z  wykładami Stanisław „Orsza” 
Broniewski. To on dowodził słynną 
akcją pod Arsenałem i był naczel-
nikiem Szarych Szeregów. Należał 
do  pokolenia „Zośki” i  „Rudego”. 
W filmie o wspomnianej akcji jest 
scena, gdy zmaltretowanym „Ru-
dym” zajmują się lekarze więzien-
ni. Chcąc mu ulżyć w  cierpieniu, 
proponują papierosa. Umierający 
„Rudy” mówi krótko: „Harcerz nie 
pali”. Ten obraz, tę postawę „Ru-
dego” zapamiętałem na zawsze. 

W  Zakroczymiu poznałem też 
franciszkanina konwentualnego 
o. Mariana Piotra Lisowskiego, 
autora książki „Nałóg pijaństwa” 
oraz wielu publikacji dotyczących 
teorii współczesnych źródeł al-
koholizmu. Z nim konsultowałem 
moją pracę magisterską o posta-
wie chrześcijanina wobec alkoho-
lizmu. Podczas kursów mówił nam 
o  cnocie trzeźwości: „można ją 
przyrównać do powietrza, które – 
choć niewidoczne – podtrzymuje 
płomień życia. Można by również 
powiedzieć, że jest ona jak zdro-
wie, którego wartość najlepiej 
ocenia ten, kto je traci”. 

Nie sposób zapomnieć Jana 
Karola Falewicza, jednego z  pio-
nierów badań problematyki al-
koholowej w  Polsce, który mówił 
nam o  czekającej nas przyszłości 
w związku z zagrożeniem alkoholo-
wym, współpracował z Komitetem 
Badań i  Prognoz „Polska 2000” 
przy Prezydium PAN. Mimo roz-
licznych zajęć nigdy nie odmówił 
o. Benignusowi Sosnowskiemu, dy-
rektorowi Domu Rekolekcyjnego, 
przyjazdu do Zakroczymia z wykła-
dami. Podobnie jak wspaniałe wy-
kładowczynie: mgr Bożena Kolisko 
i red. Anna Sadowska, szefowa re-
dakcji „Problemy Alkoholizmu”.

O świcie zawsze budził nas ks. 
prałat Henryk Korża, ówczesny se-

OAT TO SUKCES JEGO OJCÓW DYREKTORÓW – 
BENIGNUSA SOSNOWSKIEGO, ARKADIUSZA CEGIEŁKI, 

IRENEUSZA NAUMOWICZA, JÓZEFA ŁASKIEGO, KRZYSZTOFA 
KOŚCIELECKIEGO, JANA KARCZEWSKIEGO I ADAMA 

MICHALSKIEGO, DZIĘKI KTÓREMU DZIŚ – TAKŻE DZIĘKI 
WSZYSTKIM DUSZPASTERZOM POD JEGO KIEROWNICTWEM –  

TYSIĄCE LUDZI ZYSKUJE DUCHOWĄ SIŁĘ.

Fot. Archiwum OAT
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Ks. Zbigniew Kaniecki
proboszcz parafii
św. Aleksego
w Płocku Trzepowie

kretarz Komisji Episkopatu Polski 
ds. Trzeźwości, promotor licznych 
inicjatyw duszpasterskich związa-
nych z apostolstwem trzeźwości.

 Spotkania z piosenką i humo-
rem harcerskim organizował nam 
o. Damian Zawitkowski, kapucyn 
związany z  harcerstwem, nie-
złomny duszpasterz trzeźwości. 

 Niezapomniany też pozostał 
Włodzimierz Fiałkowski, twór-
ca Szkoły Rodzenia; będąc już 
w  słusznym wieku, biegał alej-
kami zakonnego ogrodu w  prze-
rwach między wykładami. Nie by-
liśmy w stanie mu dorównać.

Nie sposób pominąć również 
dr. Tadeusza Krzyszowskiego 
i obecnego wśród nas red. Tade-

usza Pulcyna, którzy redagowali 
„Biuletyn Domu Rekolekcyjne-
go Duszpasterstwa Trzeźwości” 
– znakomicie przygotowywany 
do druku i opracowywany graficz-
nie przez Jerzego Kabacińskiego.

 Dr  Krzyszowski to szczególna 
postać w  zakroczymskim Domu 
Rekolekcyjnym. Dawał świadec-
two człowieka kochającego Boga 
i Ojczyznę. Swoją młodość spędził 
na Syberii. W  latach pięćdziesią-
tych wrócił do Polski.  Inspirował 
wielu z  nas do  podjęcia dla niej 
ofiary – dobrowolnej abstynencji. 
Jestem mu wdzięczny, gdyż wów-
czas jako jeden z  seminarzystów 
złożyłem przed nim na całe życie 
przyrzeczenie abstynencji od  al-
koholu. Tej decyzji nigdy nie żało-
wałem i nie żałuję. 

Pamiętam dzień, w  którym 
z Tadeuszem Krzyszowskim jecha-
liśmy do szpitala w Tworkach, aby 
spotkać się z przebywającymi tam 
na  terapii alkoholikami. To były 
nasze pierwsze kontakty z  od-
działami leczenia uzależnień. Dr 
Krzyszowski przekazywał nam też 
idee Feliksa Konecznego (1862-
1949), historyka, który w swoich 
pracach naukowych podkreślał 
pozytywny wpływ Kościoła kato-
lickiego na rozwój społeczeństwa.

Bardzo dobrze pamiętam również 
początek pracy redakcyjnej w Zakro-
czymiu Tadeusza Pulcyna; w  przy-
szłym roku minie 40 lat od  jego 
debiutu  w „Biuletynie Domu Reko-
lekcyjnego Duszpasterstwa Trzeź-
wości”, który potem stał się pismem 
pod  nazwą „Trzeźwymi Bądźcie”; 
red. Pulcyn jest w nim od lat zastęp-
cą redaktora naczelnego. 

Ten dziennikarz, autor książek 
i  publicysta walnie wpisuje się 
też w  realizację idei apostolstwa 
trzeźwości przez liczne publikacje 
zakroczymskie pod  jego redakcją. 
Że wymienię tylko te, o  których 
pamiętam: „Nasz Zakroczym”, 
„Trzeźwość – Ziemia Obiecana 
Ojca Benignusa”, „Ojciec Beni-
gnus Jan Sosnowski (1916-1997)”. 
Opracował również redakcyjnie 
i  graficznie wydane przez OAT 
książki, których autorami są tacy 
znawcy przedmiotu, jak: dr. Boh-

dan T. Woronowicz – „Alkoholowe 
vademecum dla każdego”, ks. dr 
Janusz Kochański – „Kapucyński 
apostolat trzeźwości” czy auto-
rzy prac zbiorowych – „Moralne 
aspekty choroby alkoholowej” 
i  „Biblia o  alkoholu” (pokłosie 
sympozjum zakroczymskiego o tej 
samej nazwie w 2000 roku)

Wymieniłem tylko niektórych 
apostołów trzeźwości, z  którymi 
spotkałem się osobiście (biogra-
my niektórych z nich znajdują się 
w  publikacji „Sylwetki najwybit-
niejszych działaczy trzeźwościo-
wych XIX i  XX wieku” wydanej 
pod  redakcją Mariana P. Roma-
niuka) i uczyłem się od nich dusz-
pasterstwa trzeźwości.

 Moim mistrzem jest o. Be-
nignus Sosnowski. Jestem jego 
uczniem. Ostatnie nasze spotka-
nie miało miejsce w  kapucyński 
ogrodzie któregoś wrześniowego 
dnia w  1997 roku. Przyjechałem 
do niego po otrzymaniu nominacji 
na sekretarza Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości. To było niezwykłe 
spotkanie z zakonnikiem, którego 
– jak pisze o nim Tadeusz Pulcyn 
– „celem było ukazanie człowieko-
wi jego godności dziecka Bożego. 
Stąd jego walka ze wszystkim, co 
tej godności urąga, co odziera lu-
dzi z ich człowieczeństwa”. 

Słowa, które wypowiedział 
o. Benignus wówczas wprost 
do  mnie, brzmiały: „Zajmuj się 
przede wszystkim krzewieniem 
cnoty trzeźwości. Niech duszpa-
sterstwo trzeźwości koncentruje 
się na tej cnocie”. Te słowa trak-
tuję jako zadanie, które staram 
się wcielać w życie. Obiecałem o. 
Benignusowi, że będąc abstynen-
tem, cały sercem zaangażuję się 
w promowanie cnoty trzeźwości, 
która jest częścią kardynalnej 
cnoty umiarkowania, „która – 
według  wspomnianego wyżej o. 
Lisowskiego – trwale usprawnia 
człowieka do  zajmowania wła-
ściwej postawy wobec napojów 
alkoholowych, opartej o  zasady 
rozumu oświeconego wiarą i oce-
ną każdorazowej sytuacji – obiek-
tywnej i subiektywnej”. 

Ojciec Benignus kochał Boga 
i Polskę. Podkreślał: „Polska nowa 
i  potężna to przede wszystkim 
Polska trzeźwa. Naszym tylko 
zdrowiem może być uzdrowiona, 
mocą dusz naszych odrodzona”. 

 Przed zakroczymską wspólno-
tą Apostolstwa Trzeźwości nadal 
stoją więc wielkie zadania. Gratu-
lując duszpasterzom OAT dotych-
czasowych dokonań, życzę trwa-
nia w trudnej pracy, jaką jest m.in. 
krzewienie cnoty trzeźwości.

Zakroczym, OAT po 50. latach 
istnienia kojarzy się ludziom nie 
tylko w  Polsce ze wszystkim co 
najlepsze, co odnosi się do rado-
ści trzeźwego życia. To jest z pew-
nością sukces ojców dyrektorów 
tego ośrodka – Benignusa So-
snowskiego, Arkadiusza Cegiełki, 

Ireneusza Naumowicza, Józefa 
Łaskiego, Krzysztofa Kościelec-
kiego, Jana Karczewskiego i Ada-
ma Michalskiego, dzięki któremu 
dziś – także dzięki wszystkim 
duszpasterzom pod  jego kierow-
nictwem –  tysiące ludzi zyskuje 
duchową siłę.

Podziękowania należą się wszyst-
kim współtwórcom dzieła, jakim 
jest od 50. lat Ośrodek Apostolstwa 
Trzeźwości w Zakroczymiu.

ZAKROCZYM, 
OAT PO 50. LATACH 
ISTNIENIA KOJARZY 

SIĘ LUDZIOM NIE 
TYLKO W POLSCE 

ZE WSZYSTKIM 
CO NAJLEPSZE, 
CO ODNOSI SIĘ 

DO RADOŚCI 
TRZEŹWEGO ŻYCIA. 
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Fot. Archiwum OAT

Promotorzy abstynencji i trzeźwości – dr n. m. Bohdan 
Tadeusz Woronowicz i o. Apolimary Kaźmierak OFMCap

Józef Broda – gość „Zakroczymskiego
Spotkania z Ojcem Benignusem”
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Ośrodek Apostolstwa Trzeź-
wości świętuje 50. urodziny. 
Program „12 kroków ku pełni 
życia” – działa od 10 lat. Jakie 
są wzajemne zależności?

Ośrodek w  Zakroczymiu po-
wstał, aby przeciwdziałać alkoho-
lizmowi w polskim społeczeństwie 
i niemal od razu, jak powstał ruch 
AA w Polsce, alkoholicy nawiązali 
współpracę z  braćmi kapucyna-
mi. Znam osoby, które pamiętają 
jeszcze założyciela OAT w Zakro-
czymiu o. Benignusa. W  konse-
kwencji wzrastania świadomości 
uzależnień – również dzięki dzia-
łalności OAT – w kraju powstawa-
ły coraz to nowe wspólnoty 12. 
krokowe, tak zwane problemowe, 
i  też podejmowały współpracę 
z  OAT, co owocowało, i  do  dziś 
owocuje, dużą liczbą rekolekcji, 
dni skupienia i innych aktywności 
protrzeźwościowych.

Działania te odpowiadały i  od-
powiadają na  potrzeby rozwoju 
duchowego osób pracujących we 
wspólnotach 12. krokowych pro-
blemowych. Na tę samą potrzebę 
odpowiada nasz program „12 kro-
ków dla chrześcijan” realizowa-
ny we Wspólnocie im. św Jakuba, 
wspierany w warsztacie „Wreszcie 
żyć – 12 kroków ku wolności”. Tak 
wiec nasza współpraca z OT, która 
rozpoczęła się niemal od początku 
naszej aktywności, była naturalna.

Kiedy zaczęły się tworzyć 
pierwsze grupy naszego progra-
mu, ta współpraca zaczęła się 
mocno rozwijać. W  jej efekcie, 
trzy lata temu powstała w Zakro-
czymiu grupa 12. krokowa dla du-
chownych i osób konsekrowanych.

Dwanaście kroków
ku pełni życia
Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA

Jak powinniśmy rozumieć wyrażenie „apostolstwo trzeźwości”? 
Wydaje się, że te dwa słowa nie bardzo do siebie pasują, bo słowo 
„apostolstwo” przynależy do  języka religijnego, nie świeckiego, 
tak jak „trzeźwość”.

O, nie. Tutaj nie chodzi o  trzeźwość w rozumieniu świeckim, jako 
wstrzemięźliwość od alkoholu, ale o trzeźwość w rozumieniu biblijnym. 
Jezus mówi o trzeźwości szeroko pojętej, o trzeźwości umysłu i ciała, 
która prowadzi wprost do Boga. Chodzi o przeobrażanie nietrzeźwego 
myślenia w kierunku trzeźwości ewangelicznej, czyli metanoi, nawró-
cenia. W takim duchu rozumiemy „apostolstwo”. Nietrzeźwość to od-
dzielenie od prawdy, trzymanie człowieka w niewoli, po to, by nie był 
świadom tego, co się dzieje, by nie mógł znaleźć Boga w swoim życiu. 
Dlatego osobom nietrzeźwym, w sensie szerokim, trzeba nieść Dobrą 
Nowinę, mówić im, że nie muszą być zniewoleni. 

Co czujesz po 10. latach funkcjonowania programu „12 kroków 
ku pełni życia”?

Wdzięczność, że zostałem do tego programu zaproszony, że tak się 
wszystko potoczyło. Zaczęło się w  sposób bezdyskusyjnie cudowny. 
Przyszło z zewnątrz. Prowadziłem w radiu  audycję w noc Zesłania Du-
cha Świętego 2008 roku. Nagle zadzwonił telefon i poproszono mnie, 
bym  poprowadził warsztat dla wspólnoty „Sychar”. Byłem tuż po spale-
niu się mojego mieszkania, w trudnej sytuacji. Wszystko we mnie krzy-
czało: „dajcie mi święty spokój”! Dlatego bardzo się zdziwiłem, kiedy 
usłyszałem swój głos: „ależ oczywiście, poprowadzę”. Nie wiedziałem, 
jak to się rozwinie. Ofiarowałem to Panu Bogu. Ks. Jan Pałyga, pallotyn, 
wspierał nas duchowo. I  nadal wspiera modlitwą. Jeszcze niedawno 
co chwilę wychylał głowę ze swojego gabinetu i pytał: kiedy następna 
grupa? On był pierwszym rekruterem. Będąc dla większości tych osób 
ojcem duchowym, spowiednikiem, zapraszał je do programu i widział 
jego owoce. Wyraźnie zauważał, jak ci ludzie się zmieniają. Kierował 
na nasze warsztaty wciąż nowe osoby – i tak to się zaczęło rozwijać. 

Dzięki temu, że to dzieło Boga. 

WCIĄŻ ROŚNIE LICZBA CHĘTNYCH NA 
WARSZTATY 12 KROKÓW. TO OZNACZA, ŻE 

CORAZ WIĘKSZY ODSETEK SPOŁECZEŃSTWA 
DOSTRZEGA, ŻE POTRZEBUJE POMOCY 

PSYCHOLOGICZNEJ I CORAZ WIĘCEJ OSÓB 
DOWIADUJE SIĘ, ŻE MOŻNA SOBIE POMÓC 

I WYJŚĆ Z UZALEŻNIENIA.  Fo
t. 
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Odczuwasz działanie Boga 
w swojej pracy?

Mamy pond czterdziestoosobo-
wy zespół terapeutów, asystentów, 
osób przygotowujących się do pra-
cy, długie kolejki uczestników. Wi-
dzimy, że to Bóg te grupy składa. 
A  rekrutujemy jedynie poprzez 
świadectwo. Nie mamy strategii 
marketingowej. Ostatnio rekruta-
cja do nowych grup zakończyła się 
w ciągu 15 minut. Ogromna chęć 
udziału w  naszych warsztatach 
jest dla mnie wciąż zaskakująca. 
I za to jestem wdzięczny Bogu. 

W każdą drugą niedzielę miesią-
ca, w kościele przy ul. Skaryszew-
skiej w  Warszawie ludzie dzielą 
się owocami naszych warsztatów. 
Wśród nich są małżeństwa, dzieci. 
Członkowie rodzin, zainspirowani 
zmianą swoich bliskich, zgłaszają 
się na warsztaty. To mnie najbar-
dziej przepełnia radością i  dumą, 
że mogę być narzędziem w  tym 
Bożym projekcie, że mogę służyć 
tym ludziom. I przeżywam chwile 
szczęścia, kiedy widzę, jak zmienia 
się życie uczestników warsztatów. 
Cieszę się także z  tego, co dzieje 
się w moim małżeństwie, że nasze 
relacje są bliskie, otwarte i szcze-
re. To mnie wzmacnia. 

Dlatego chcemy 10 rocznicę 
naszego działania spędzić z  ojca-
mi kapucynami z  Zakroczymia. 
Jestem im bardzo wdzięczny za za-
proszenie do wspólnego świętowa-
nia. To nobilituje nasz program. 

W ramach wspólnych obchodów 
naszej rocznicy chcemy zaprezen-
tować szerszemu gronu odbiorców 
fragmenty naszej pracy. Zaprasza-
my na wykład na temat uzależnień, 
na prezentację warsztatów dotyczą-
cych uzależnień i współuzależnień. 
Uczestnicy warsztatów przedstawią 
swoje świadectwa. Wszystko będzie 
się działo 2 i 3 czerwca 2018 roku 
w Zakroczymiu. Wydarzenie to po-
przedzą dni skupienia.

Nie zaskakuje Cię tak 
ogromne zainteresowanie ludzi 
programem 12 kroków?

Ja sam doświadczyłem zniewole-
nia, a potem, poprzez kontakt z róż-
nymi środowiskami terapeutyczny-

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”

mi, zacząłem dopuszczać do siebie prawdę, że rzeczywistość zmagania się 
różnego rodzaju zniewoleniami jest bardzo powszechna. I że większość 
osób nie potrafi sobie z nią poradzić. Trudno jest znaleźć kogoś, kto by nie 
miał fałszywych przekonań o sobie czy o świecie. Potwierdzają to badania 
naukowe, z których wynika, że aż 95 % Polaków to osoby neurotyczne, 
a w skali świata – takich osób jest 80 %. A ludzie neurotyczni – to znaczy 
niestabilni emocjonalnie. To pokazuje jak ogromna jest przestrzeń bra-

ku kompetencji emocjonalnych, co nierzadko kończy się rozpaczą, znie-
woleniami, depresjami, uzależnieniami. Narkotyki, dopalacze, skłonność 
młodych ludzi do podejmowania różnego rodzaju ryzykownych zachowań, 
apoteoza sportów ekstremalnych, hazard – to wszystko jest konsekwencją 
tego, że nie radzimy sobie z napięciami emocjonalnymi.  

Mam wrażenie, że w ostatnich latach uzależnienie od hazardu zbiera 
większe żniwo niż alkoholizm. Dochody z hazardu są znacznie większe 
niż z akcyzy na alkohol. Co więcej, wiele osób nie dostrzega tego rodzaju 
zniewolenia i nie traktuje go jako problem. Dlatego nie jestem zaskoczony 
wciąż rosnącą liczbą chętnych na warsztaty 12 kroków. To oznacza, że 
coraz większy odsetek społeczeństwa dostrzega, że potrzebuje pomocy 
psychologicznej i coraz więcej osób dowiaduje się, że można sobie pomóc 

i wyjść z uzależnienia.  A im więcej 
świadków zmiany, tym więcej chęt-
nych do  zmiany. Ta sytuacja mnie 
nie dziwi, ale raczej rozczula.

Wzrusza mnie to, że ludzie tak 
bardzo się garną do  tego, żeby 
uporządkować swoje życie. Wiosną 
2017 roku otworzyliśmy 18 grup. 
Jesienią w tym samym roku otwar-
liśmy 32 grupy dwunastoosobowe. 
W całej Polsce mamy 140 grup. To 
konkretna liczba ludzi, którzy po-
dejmują pracę nad sobą. Cały pro-
ces trwa od  dwóch do  trzech lat.  
Mimo to ludzie czekają pół roku 
w kolejce, aż zwolni się miejsce. To 
oznacza wielką determinację i głę-
bokie przekonanie, że to właściwa 
ścieżka. Ludzie są gotowi do wiel-
kich poświęceń, by uczestniczyć 
w warsztatach. Kiedyś pięcioosobo-
wa grupa z Gołdapi przyjeżdżała co 
poniedziałek na  warsztat do  War-
szawy. Tego samego dnia wracali 
do domu późnym wieczorem, a na-
stępnego dnia rano szli do pracy. 

Jakie masz marzenia po 10 
latach działalności? 

Mam wrażenie, że moje marze-
nia są bardziej dziecięce niż kiedy-
kolwiek. Po prostu chciałbym stale 
przeżywać szczęście. Cieszę się, że 
dość często bywam szczęśliwy. Przy-
czynia się do tego radość z tego, że 
mogę brać udział w  wielkim dzie-
le, dzięki któremu ludzie zmieniają 
swoje życie. To dla mnie wielka war-
tość. Ale jeśli się okaże, że Bóg coś 
innego dla mnie wymyśli, to jestem 
gotów to podjąć. Jestem otwarty 
na zaproszenie Ducha Świętego.

WSPÓLNOTA 12 KROKÓW DLA CHRZEŚCIJAN IM. ŚW. 
JAKUBA ŚWIĘTUJE 10. ROCZNICĘ SWOJEGO DZIAŁANIA 

Z OJCAMI KAPUCYNAMI Z OŚRODKA APOSTOLSTWA 
TRZEŹWOSCI, KTÓRY OBCHODZI JUBILEUSZ 50-LECIA.

Fot. Joanna Bronikowska
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Mateusz Talbot coraz bardziej znany Tort rocznicowy

Podczas moich pierwszych kon-
taktów z zakroczymskim ośrodkiem tra-
fiła do mnie broszura wydana przez ów-
czesny Dom Rekolekcyjny Duszpaster-
stwa Trzeźwości zatytułowana „Matt 
Talbot – portret człowieka”. W podtytule 
jest napisane: „Od życia pozbawionego 
sensu, nadziei i całkowitego pogrążenia 
w alkoholizmie – do życia dla Boga i mi-
sji”. Od przeczytania tej broszury zaczę-
ło się moje zainteresowanie sylwetką 
tego kandydata na ołtarze. 

W  1981 roku Płocki Instytut Wy-
dawniczy wydał na  zlecenie zakro-
czymskiego Domu Rekolekcyjnego 
materiały kaznodziejskie czterech 
kaznodziejów. Wśród nich jest o. Be-
nignus Sosnowski – założyciel OAT – 
który odwołuje się do postaci Talbota. 

Kaznodzieja, zwracając się 
do dzieci, pisze m.in.:

Jak z przykładu Mateusza Talbota 
widzimy – w  nałóg pijaństwa można 
wpaść i  w  dzieciństwie. On właśnie 
jako dziecko zaczął pić, a jako dorasta-
jący chłopak był nałogowcem. Dlatego 
tak bardzo trzeba się strzec alkoholu. 
Dlatego ze względu na normalny roz-
wój dzieci i młodzieży nie powinno się 
pić alkoholu przynajmniej do  osiem-
nastego roku życia. A  to nie znaczy: 
że po osiemnastym roku trzeba albo 
musi się pić. Lepiej jest nigdy nie pić. 
Po skończonym osiemnastym roku ży-

JUBILEUSZ OAT W ZAKROCZYMIU JEST OKAZJĄ DO PRZYPOMNIENIA, ŻE MA ON SWÓJ UDZIAŁ 
W SZERZENIU KULTU SŁUGI BOŻEGO MATEUSZA TALBOTA.

NIE WYPADA NA JUBILEUSZ 50-LECIA OAT ZAMIESZCZAĆ W TEJ RUBRYCE NICZEGO INNEGO, 
JAK TYLKO PRZEPIS NA TORT ROCZNICOWY.

cia, postanowienie, które się uczyniło 
przed pierwszą Komunią świętą trze-
ba ponowić i przedłużyć już z większą 
świadomością, i  z  większą odpowie-
dzialnością za to, co się czyni.

Ojciec Benignus wielokrotnie 
przedstawiał w  kazaniach sylwetkę 
Mateusza – „alkoholika, który jest 
przykładem, że chorobę alkoholo-
wą można pokonać i z powodzeniem 
zmierzać ku świętości” – walnie przy-
czyniając się do  spopularyzowania 
jego postaci. Dziś w  Polsce ukazują 
się książki o nim, jest polska strona 
internetowa jemu poświęcona (www. 
mateusztalbot.pl) i jest jego pomnik. 

17 maja 2009 roku w  parafii św. 
Aleksego w Płocku Trzepowie ambasa-
dor Irlandii Declan Donovan odsłonił, 
a biskupi – Piotr Libera i Tadeusz Brona-
kowski, przewodniczący Zespołu Konfe-

rencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości – poświęcili pomnik Talbota. 
Wtedy też do Płocka przywiózł relikwie 
trumny – w której spoczywało ciało Tal-
bota do roku 1952 – przedstawiciel arcy-
biskupa Dublina, ks. Patryk Boyle.

Od tamtego pamiętnego wydarze-
nia w każdy pierwszy wtorek miesią-
ca modlimy się w parafii św. Aleksego 
o  beatyfikację Mateusza. Natomiast 
w  ostatnią sobotę miesiąca maja są 
organizowane Spotkania z  Talbo-
tem. W  tym  roku zapraszamy 26 
maja – najpierw na Mszę św. o 14.00, 
a po niej na wspólną agapę. 

31 października 2017 roku amba-
sador Irlandii Gerard Keown odwie-
dził parafię św. Aleksego w  Płocku 
i złożył kwiaty przy figurze sługi Bo-
żego.  Agnieszce Małeckiej, redaktor  
„Gościa Niedzielnego”, powiedział 
wówczas: Wiem, że jeden z moich 
poprzedników w  ambasadzie od-
wiedził Płock w  czasie odsłonię-
cia i  poświęcenia tego pomnika. 
Chciałem przyjechać tu i zobaczyć 
go osobiście, bo to jest jedna z tych 
rzeczy, które łączą nasze kraje. 

Gerard Keown przyznał, że zaintere-
sowała go rosnąca popularność Matta 
Talbota w Polsce, w Płocku i okolicach. 
Ambasador przypomniał też, że Matt 
Talbot  jest  bardzo znany i popularny 
w Dublinie.  – Jest nawet – zaznaczył – 
most nazwany jego imieniem –  za  to, 
co zrobił dla mieszkańców (zob. „Gość 
Płocki” nr 45 z 12 listopada 2017 roku).

Piotr Libera, biskup płocki, podczas 
uroczystości poświęcenia pomnika mo-
dlił się: „Upamiętniając dziś w tym miej-
scu, materialnie i duchowo, osobę sługi 
Bożego Mateusza Talbota, upraszamy 
Twojego błogosławieństwa dla nas tu 
zebranych i dla wszystkich, dla których 
świadectwo życia i wstawiennictwo Two-
jego sługi, syna irlandzkiej ziemi, będzie 
promieniem nadziei i  mocą w  mężnej 
walce ze złem i zniewoleniami, a szcze-
gólnie z nałogiem alkoholizowania się”. 

Ks. Zbigniew Kaniecki

OJCIEC BENIGNUS 
SOSNOWSKI WIELOKROTNIE 

PRZEDSTAWIAŁ 
W KAZANIACH SYLWETKĘ 

MATEUSZA – „ALKOHOLIKA, 
KTÓRY JEST PRZYKŁADEM, 

ŻE CHOROBĘ ALKOHOLOWĄ 
MOŻNA POKONAĆ 

I Z POWODZENIEM 
ZMIERZAĆ KU ŚWIĘTOŚCI”

Ambasador Irlandii Gerard Keown – przed 
pomnikiem Mateusza Talbota w Płocku Trzepowie

Przygotowanie masy
Serek mascarpone zmiksować. Śmietanę ubijać w  wysokim naczyniu, dodając cukier; ilość cukru pozostawiam 

każdemu według uznania. Zwykle daję 2-3 łyżki. Kiedy śmietana jest dobrze ubita, łączę ją z  serkiem mascarpone 
i delikatnie mieszam. Gotową masę schładzam w lodówce przez 20-30 minut.

Biszkopt kroję na 2 lub 3 części. Nasączam odpowiednio ponczem (trzeba zaparzyć 150 ml czarnej herbaty, dodać 
soku z cytryny i lekko osłodzić). Poncz należy przestudzić – dopiero wtedy jest gotowy do nasączania.

Nasączony biszkopt posmarować cienko dżemem porzeczkowym (najlepszy jest z czarnej porzeczki lub mieszany), 
a następnie nakładać masę śmietanowo-serową. Wierzch i boki również smarować masą. 

Do  boków przyklejamy biszkopty, a  wierzch dekorujemy owocami. Potem delikatnie związujemy tort wstążką, 
tworząc na zwieńczeniu ozdobną kokardę.

Szkatułka Kook

Składniki
Składniki na biszkopt (3blaty):

• 3 x po 4 jaja
• 3 x po 1 szklance mąki
• 3 x po 3/4 szklanki cukru 
• Składniki na krem:
• 500g serka mascarpone 
• 1l śmietany kremówki  36% 
• 1-3 łyżki cukru (według uznania)
• Dodatki: 
• Dżem porzeczkowy (lub inny kwa-

śny) 
• 150 ml czarnej herbaty
• 3 łyżeczki soku z cytryny
• 3 łyżeczki cukru
• owoce – maliny, borówka amery-

kańska do przybrania tortu
• 1 duże lub 2 małe opakowania 

biszkoptów podłużnych
• wstążka ozdobna

Wykonanie
Biszkopt:
Okrągłą blachę 26 cm wysmarować tłuszczem i wysypać bułką tartą, tylko samo 

dno blachy. Upiec 3 blaty biszkoptowe (każdy oddzielnie) w następujący sposób:
białka oddzielić od żółtek i ubić z solą na sztywną pianę. Po ubiciu na-

leży dodawać powoli małymi porcjami cukier (łyżka za łyżką), cały czas 
ubijając.  Pod  koniec ubijania, gdy cukier zostanie już dodany do  bia-
łek – dodać żółtka i  dalej ubijać. Na  końcu dodać mąkę. Delikatnie ją 
wymieszać drewnianą łyżką z pianą z białek, albo mikserem na najniż-
szych obrotach (krótko i z wyczuciem, by piana z białek nie opadła, bo 
z biszkoptu nici). Tak przygotowaną puszystą masę przekładamy do bla-
chy i wkładamy do nagrzanego do temperatury 160-170 stopni piekarni-
ka,  pieczemy przez około 45 min. Biszkopt nie wymaga długiego piecze-
nia. Sprawdzamy, metodą na patyczek, czy się upiekł; wbijamy patyczek 
w  biszkopt i  wyciągamy – jeśli patyk okaże się suchy – to znaczy, że 
biszkopt jest gotów do wyjęcia.

Po upieczeniu rzucamy tortownicą z biszkoptem z wysokości 50 cm o podłogę 
(można to zrobić nawet dwukrotnie). Ten rzut biszkoptem  wyzwala z niego nagro-
madzone wewnątrz cząsteczki powietrza i sprawi, że ciasto nie opadnie, będzie 
równiusieńkie. Po tych  zabiegach dajemy mu odpocząć i dobrze wystygnąć.
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Terminy spotkań w OAT w 2018 roku
Spotkania

trzeźwiejącychalkoholików 

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy,
koszt 250 zł

Grupa „Nadzieja” Bydgoszcz
18-21 STYCZNIA

e-mail: andrzejnadzieja@gmail.com
tel. 501 672 396

Grupa „Arka” Warszawa
25-28 STYCZNIA

e-mail: lesino@op.pl
tel. 501 439 089

Grupa „Barbara” Kłodawa
8-11 MARCA

e-mail: piotrnolbert@wp.pl
tel. 607 159 605

Grupa „Luz” Konin
12-15 KWIETNIA

tel. 663 673 342 

Grupa „Awanti” Luboń
17-20 MAJA

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

Grupa „Anna” Szczecin
24-27 MAJA

tel. 784 326 320 lub 534 915 569 

Grupa „Jedność” Toruń
7-10 CZERWCA

e-mail:zakroczym-torun@o2.pl
tel. 607 675 341 

Grupa Podbeskidzie
21-24 CZERWCA

tel. 512 911 551 lub 791 918 880

Grupy „Bory Tucholskie”
i „Podhale”

28 CZERWCA – 1 LIPCA

(spotkania dla uzależnionych 
i współuzależnionych)
e-mail: jozefaa@wp.pl

tel. 601 208 165
e-mail: pawlus27@op.pl

tel. 509 714 613

Grupa „Bez Nazwy” Kraków
30 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA

e-mail: http://aa-
beznazwy.w.interia.pl

e-mail: aa_beznazwy@interia.pl
tel. 601 343 622 (wieczorem)

Grupa „Paradoks” Pieniężno
i „Akron” Lelkowo
20-23 WRZEŚNIA

e-mail krzkoz4@interia.pl
lub akron_lelkowo@interia.pl 

tel. 511 272 980

Grupa „Dobro-Wolność” Chrzanów
11-14 PAŹDZIERNIKA

e-mail: tosiuw@wp.pl lub 
a.hubicki@wp.pl 

tel. 601 293 291lub 604 700 990

Spotkania Polonijne
2-4 LISTOPADA

e-mail: andrzej.sonet@wp.pl
tel. do Polski +48 691 947 052

Grupy Linia Otwocka
15-18 LISTOPADA

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

Grupa „Ster” Poznań
22-25 LISTOPADA

e-mail: grupaster@gazeta.pl
tel. 663 174 905

Grupa „Witaj” Garwolin
13-16 GRUDNIA

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

Spotkania
trzeźwiejących kobiet

4-7 PAŹDZIERNIKA
e-mail: julisab1@wp.pl

tel. 508 167 009

Spotkania osób 
uzależnionych

od hazardu i ich rodzin

Grupa „Jedynka” Warszawa
i „Pomocna dłoń” Zakroczym

19-21 STYCZNIA
tel. 505 868 279

 
Grupa „Zacisze” Warszawa

12-15 KWIETNIA
e-mail: dariusz.lew.zalewski@gmail.com

tel: 608 715 569

Spotkania osób 
współuzależnionych

1-4 MARCA
grupa „Walentynki” Przasnysz

 tel. 533 698 586 
e-mail: joanna-michalak@wp.pl 

kolakowskarenata@wp.pl 

10-13 MAJA
grupy z Legionowa

e-mail: alanonki@wp.pl

6-9 WRZEŚNIA
grupa „Westalki” z Wrocławia

e-mail: westalki.al-anon@wp.pl

8-11 LISTOPADA 
grupy z Warszawy

e-mail: iwozali@wp.pl


