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Moja Siła większa ode mnie
DOBRO JEST CICHE, A  ZŁO JEST GŁOŚNE I MA ZAWSZE PIĘKNE OPAKOWANIE, 
ALE TO DO MNIE NALEŻY WYBÓR. BÓG ZA MNIE NIE WYBIERZE, NIE OGRANICZY 
MOJEJ WOLNOŚCI, GDYŻ BARDZO MNIE KOCHA. 

Nie mogłem wytrzymać jed-
nego dnia bez gry czy alkoholu. 
Od  kiedy zacząłem spotykać się 
z  ludźmi, którzy, podobnie jak ja, 
mieli problem z  konsekwencjami 
swojego nieumiejętnego postę-
powania, okazało się, że upływa 
dzień za  dniem, a  ja mam coraz 
mniejszą ochotę wracać do  czar-
nej strony mojego życia. Spotkanie 
ludzi uśmiechniętych, którzy już 
co najmniej rok nie piją i nie gra-
ją, pozwoliło mi zobaczyć, że sam 
nie poradzę sobie ze zniewole-
niem, a w spotkaniach grupowych 
jest jakaś „Siła”, która odbiera mi 
chęć powrotu do nałogu. Po ponad 
rocznej przerwie, kiedy nic nie ro-
biłem ze sobą i nie spotykałem się 
z uzależnionymi ludźmi, stanąłem 
na  rozstaju dróg; zawalił mi się 
cały świat. Straciłem rodzinę, nie 
wiedziałem, czy będę miał pracę; 
chodziłem po domu i gadałem sam 
ze sobą. Czułem się jak wariat. 

Najważniejsze jednak jest to, 
że w  obliczu emocjonalnego dna, 
jakie wtedy osiągnąłem, nie wróci-
ła chęć powrotu do nałogu. Wiara, 
zaszczepiona na terapii i na pierw-
szych dwóch czy trzech mityngach 
AA, pomogła mi podjąć  działania. 
Wiedziałem bardzo dobrze, gdzie 
mam się zwrócić o  pomoc; sam 
mogłem doprowadzić siebie tyl-
ko do  autodestrukcji. Usłyszałem 
wtedy od  swojego terapeuty Pio-
tra: „Adam, jesteś skazany na suk-
ces, tylko musisz mi uwierzyć” i, 
ciągnął dalej: „jest sposób, jest 
rozwiązanie – minimum dwa mi-
tyngi w  tygodniu i  dokończenie 
terapii, którą rozpocząłeś ponad 
rok temu”. Tak bardzo potrzebo-
wałem pomocy, tak było mi źle, że 

poszedłem nie na dwa mityngi, ale 
na  wszystkie, które w  tym tygo-
dniu się odbywały. Dostałem tam 
ogromne wsparcie od ludzi, którzy 
mnie nawet nie znali. 

Podczas drugiego mityngu przy-
szedł przyjaciel i  powiedział, że 
16 lat już nie gra. Był zadowolony, 
uśmiechnięty. Zapragnąłem tego 
samego. Zrozumiałem, że ta grup-
ka ludzi ma sposób na fajne życie. 

 Niedługo potem, 
pod  wpływem Grzegorza, także 
przyjaciela, trafiłem do Zakroczy-
mia. Tam poczułem ogromną siłę, 
która mnie pchnęła do pierwszej 
w moim życiu szczerej spowiedzi. 
Wziąłem udział w  „Dniach Sku-
pienia” i – w moim życiu nastąpił 
zwrot. Zacząłem dostrzegać dzia-
łanie Siły Wyższej poprzez ludzi 
stających na mojej drodze. 

Cztery wypadki samochodowe, 
z  których w  zasadzie za  każdym 
razem wychodziłem bez szwanku 
(choć trudno było w to uwierzyć, 
patrząc na zniszczenia auta), na-
molne myśli samobójcze, pobyt 
w zakładzie karnym, utrata rodzi-
ny – to tylko wybrane z  licznych 
konsekwencji, które poniosłem, 

ulegając nałogowi. Ktoś mnie 
jednak chronił przed samouni-
cestwieniem; to „Pan mnie niósł 
na rękach” i ratował moje życie.

Żyję na kredyt, dostałem drugą 
szansę i  przekonanie, że nic nie 
jest mi dane na  zawsze. Dziś już 
mam pewność, że moją Siłą Wyż-
szą jest Miłosierny Bóg. Im bar-
dziej wierzę, że On działa we mnie, 
okazuje Miłosierdzie, tym bardziej 
żyje mi się lepiej i prościej. Otrzy-
małem łaskę wiary. Nie tylko ode-
szła mi kompletnie obsesja upra-
wiania hazardu i  picia alkoholu. 
Zostało mi też zabrane obsesyjne 
przeklinanie. Moje rozkołatane 
nerwy uspokoiły się, dostrzegam 
wreszcie sens życia i  kierunek, 
który mi wyznacza Ojciec. 

Jestem w trakcie pracy ze spon-
sorem i  tu chciałbym zacytować 
jego słowa, które oddają moje do-
świadczenia: „Pan Bóg nie ma rąk, 
nie ma nóg, nie ma pieniędzy, ale 
ma drugiego człowieka”. Jest On 
wszędzie, poprzez zdarzenia i  lu-
dzi naprowadza mnie na  właści-
wą drogę. Od  małego wierzyłem 
w  wiele kłamstw na  temat wiary, 
Boga. Zdumiewam się dziś, jak 
ciężko było złamać stare schematy 
myślowe i  spojrzeć na  Chrystusa 
z innej strony; jednak dałem sobie 
szansę i  to dziś procentuje. Prze-
konują mnie o tym przykłady z mo-
jego życia. Widzę, że im większe 
cierpienie, tym obficiej rozlewa się 
Łaska i Miłosierdzie Boże.

Jestem tylko zwykłym grzeszni-
kiem, człowiekiem dość ułomnym; 
ciągle ulegam jakimś pokusom 
i wybieram łatwiejszą drogę, a póź-
niej cierpię. Jeżeli zastanowię się 
dokładnie, to zawsze dostaję sy-

gnały ostrzegawcze „z góry”. Sta-
ram się być w takim stanie ducha, 
aby te sygnały dostrzec. Dobro jest 
ciche, a  zło jest głośne i ma zawsze 
piękne opakowanie, ale do  mnie 
należy wybór. Bóg za mnie nie wy-
bierze, nie ograniczy mojej wolno-
ści, gdyż bardzo mnie kocha. 

Prosty przykład. Kilka miesięcy 
temu obudziłem się rano i miałem 
szykować się na  poranny mityng. 
W  pewnym momencie dopadły 
mnie wątpliwości. Pomyślałem: 
„jak raz nie pojadę, to nic się nie 
stanie. W  łóżku jest tak wygodnie 
i  ciepło, a  za  oknem nieprzyjem-
ny ziąb. Przecież mnie też się coś 
od życia należy”. Kiedyś zostałbym, 
ale tamtego dnia po raz kolejny, 
dzięki procesowi trzeźwienia, do-

DZIŚ JUŻ MAM PEWNOŚĆ, 
ŻE MOJĄ SIŁĄ WYŻSZĄ JEST 

MIŁOSIERNY BÓG. IM BARDZIEJ 
WIERZĘ, ŻE ON DZIAŁA WE 

MNIE, OKAZUJE MIŁOSIERDZIE, 
TYM BARDZIEJ ŻYJE MI SIĘ 

LEPIEJ I PROŚCIEJ. ODESZŁA 
ODE MNIE KOMPLETNIE 
OBSESJA UPRAWIANIA 

HAZARDU I PICIA ALKOHOLU.

puściłem do siebie głos wewnętrz-
ny i zdecydowałem – „pojadę!” 

Wsiadłem do samochodu i zno-
wu, jak grom, spada na mnie ko-
lejna wątpliwość. Przecież teraz 
to już nie zdążę. Chwila ciszy 
i  znów olśnienie. Nie muszę być 
co do  minuty, nikt nie sprawdza 
obecności na mityngu. Ruszyłem. 
Do  Warszawy mam 50 km, 35 
minut do  rozpoczęcia spotkania. 
Po drodze sam nie mogłem uwie-
rzyć – wszystkie sygnalizatory 
na  trasie paliły się światłem zie-
lonym, a ja spokojnie dojechałem 
na  miejsce. Kiedy zaparkowałem 
przed salą mityngową, miałem 
jeszcze dwie minuty do rozpoczę-
cia spotkania. Tamtego dnia dużo 
wziąłem od  wszystkich zgroma-

dzonych ludzi i  to na  pewno nie 
był przypadek. Po prostu miałem 
tam być. Kiedy działam ku dobre-
mu, Bóg zawsze pomoże. 

Wreszcie dotarło do  mnie, że 
jedyną przeszkodą, która mnie 
odgradza od  Miłosierdzia, Mi-
łości i  wszelkiej pomocy Bożej, 
jestem ja sam. Nikt i nic nie jest 
w stanie mnie odłączyć od Boga, 
ponieważ Miłość, jaką mi ofiaru-
je, jest doskonała.  

Wiem, że w Zakroczymiu, dziś 
dla mnie „magicznym miejscu”,  
doświadczyłem dotyku Miłości 
Boga, który powoli uzdrawia mnie 
z mojej choroby – z braku Miłości.

Adam
alkoholik i hazardzista

Fot. Elżbieta Kuźmiuk
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Nie mylę już litości z miłosierdziem
ZROZUMIAŁAM, ŻE TO, NA CO SIĘ ZGADZAM, TO NIE POKORA, 
LECZ ULEGŁOŚĆ, KTÓRA NISZCZY MNIE I DZIECI. 

Kiedy zdecydowałam się na-
pisać ten artykuł, byłam zadowolo-
na, że mogę nieść posłanie, dzie-
ląc się swoim doświadczeniem. Po 
godzinie wpadłam w  panikę: „co 
ja wiem o  twardej miłości, o  mi-
łosierdziu?” Wychowana w domu, 
gdzie miłość była tematem tabu, 
gdzie nawet Bóg był karzący, a nie 
kochający i  miłosierny. Jednak, 
pracując na  programie Al-Anon, 
przyrzekłam sobie, że już nigdy 
poczucie winy i strach przed zmia-
nami nie będą kierować moimi wy-
borami. Jeżeli współuzależnienie 
można nazwać dziedzicznym – to 
w moim przypadku tak było.

Mama była uzależniona 
od  swojego brata alkoholika, 
a  tata od  swojego. Rodziny bra-
ci traktowały moich rodziców jak 

służących, a oni byli na każde ich 
skinienie. Ja i czwórka rodzeństwa 
staraliśmy się przetrwać w tym ty-
glu, każde na swój sposób, dzielnie 
znosząc ubóstwo materialne, ale 
przede wszystkim uczuciowe. 

Dzisiaj wiem, że rodzice nie 
mogli nam dać tego, czego sami 
nie dostali. W  dorosłe życie we-
szłam z  niskim poczuciem war-
tości, zamrożonymi uczuciami, 
lękiem przed bliskością. Myśla-
łam, że swoją wymarzoną miłość, 
poczucie bezpieczeństwa i wspar-
cie znajdę w  człowieku, którego 
poślubiłam. Wiedziałam, że ma 
słabość do  alkoholu, ale jednak 
pokochałam go za czułość i opie-
kuńczość, jakimi mnie otaczał. 
Na  krótko dostałam to, za  czym 
tak bardzo tęskniłam. 

Na skutek rozwijającej się cho-
roby alkoholowej i  manipulacji 
zaborczej teściowej, mąż odrzucił 
mnie. Następne lata to zabiega-
nie o jego akceptację i trzeźwość. 
Do  tego dochodziło cierpienie 
z powodu rozbitego świata iluzji. 
Czułam się samotna i opuszczona 
przez wszystkich. Szukałam po-
mocy w  rodzinie, lecz słyszałam 
tylko, że to jest mój krzyż i mam 
go nieść z  pokorą. Krzyż stawał 
się coraz cięższy, a ja coraz słab-
sza, nie mogłam go już unieść 
sama. Na  szczęście kolejny upa-
dek zaliczyłam na kolanach przed 
ołtarzem, z  rozpaczliwą prośbą 
do  Boga o  pomoc. Zrozumiałam, 
że to, na  co się zgadzam, to nie 
pokora, lecz uległość, która nisz-
czy mnie i dzieci. 

W Niebieskiej Linii rozpoznano 
u mnie współuzależnienie i wysła-
no na terapię do profesjonalistów. 
Pomagało, ale na krótko. Dopiero 
we Wspólnocie Al-Anon uświado-
miono mi, że przyczyną niepowo-
dzenia jest szukanie pomocy dla 
męża, a nie dla siebie.

Na początku nie było łatwo; mó-
wiono o pracy na duchowym pro-
gramie, dzieleniu się siłą, nadzieją 
i  doświadczeniami, a  ja chciałam 
gotowych, skutecznych rad. Zro-
zumienie, brak krytyki i  poczucie 
bezpieczeństwa zachęcały mnie 
do przychodzenia na mityngi i pra-
cy na  12. Stopniach. Najbardziej 
zainspirował mnie pierwszy sto-
pień o bezsilności wobec alkoholu. 
Byłam bezsilna wobec choroby, ale 
nie bezradna wobec patologicz-
nych zachowań alkoholika! 

Wsparcie wspólnoty dodawało 
mi sił i odwagi; zaczęłam się sku-
teczniej bronić, spełniając swo-
je obietnice; w  końcu odeszłam 
od męża, zabierając dzieci. Chciał, 
żebym wróciła, ale zrobiłam to do-
piero wtedy, gdy dostaliśmy samo-
dzielne mieszkanie. Myślałam, że 
ta nauczka wystarczy. Pragnęłam 
już tylko poczucia bezpieczeń-
stwa i  spokoju. Rozczarowanie 
przyszło szybko, ale nie załama-
łam się –  byłam wściekła na sie-
bie za kolejny błąd; wtedy dotarło 
do mnie, jak zwodnicza i niebez-
pieczna jest moja choroba. Kiedy 
zaczęły się kłopoty wychowawcze 
z  dziećmi, uświadomiłam sobie, 
że wraz z  mężem stworzyliśmy 
im dzieciństwo na wzór naszego, 
bez spokoju i  prawdziwej miło-
ści. Przejmując obowiązki męża, 
myślałam, że skutecznie chronię 
moje dzieci przed następstwami 
nałogu. Tymczasem one robiły się 
coraz bardziej roszczeniowe i za-
mknięte w sobie. 

Jak dzieci miały z nami rozma-
wiać, skoro myśmy nie rozmawiali 
wcale albo tylko krzyczeli na  sie-
bie? Obrażanie się było na porząd-
ku dziennym. Któregoś dnia doszło 
do  kłótni z  najmłodszym dziec-
kiem, byłam urażona i  oczekiwa-

łam przeprosin. Kiedy nie nade-
szły, pojęłam, że w naszym domu 
nie było takich gestów jak prośba 
o wybaczenie. Zadziałała deklara-
cja Al-Anon: „Niech się zacznie ode 
mnie” i 10. Stopień – przeprosiłam 
syna i  z  pokorą przyznałam się 
do  błędu, ponieważ pokłóciliśmy 
się z  mojej winy. Po godzinie od-
powiedział mi pięknym esemesem. 
Ta historia pokazała mi, jak wiele 
zależy ode mnie – to ja mam budo-
wać oazę bezpieczeństwa, miłości, 
uprzejmości i spokoju w rodzinie, 
nie oglądając się na męża. 

Po powrocie z  pracy pytałam 
dzieci, jak się czują i co u nich sły-
chać. Wcześniejsze wypytywanie 
o trzeźwość taty było bezmyślnym 
wbijaniem ich w  poczucie winy. 
Przepraszałam za  swoje błędy, 
mówiłam – kocham i  szanuję was 
– a  jednocześnie stawiałam grani-
ce i  pozwalałam popełniać błędy. 
Pod wpływem Programu zaczęłam 
swoje życie zmieniać „od dziś”, nie 
odkładając „na jutro”. Żyję tu i te-
raz, mam dzień właściwie wykorzy-
stać, żeby w przyszłości nie ponosić  
konsekwencji złych wyborów. 

Budowałam własne życie, odsu-
wając się od męża, robiłam wszyst-
ko, żeby wyprowadził się do swo-
jej matki. Nie interesowało mnie, 
ile wypił i co się z nim dzieje. Nie 
reagowałam na  zaczepki, nie da-
wałam się prowokować do  awan-
tur, emocje przelewałam na  kla-
wiaturę komputera i mityngi. Bez 
skrupułów rozbijałam mu świat 

bezpiecznego picia. We wspólno-
cie usłyszałam, że tak wygląda 
twarda miłość: jeżeli mu na  nas 
zależy, to zacznie się zmieniać. 
I mam go w tym wspierać. Wtedy 
nie zamierzałam, bo nie miałam 
już poczucia winy, które mnie przy 
nim trzymało. Dzieci szły za moim 
przykładem, więc mąż czuł się osa-
motniony i miał o to pretensje.

W  domu ma być bezpiecznie, 
spokojnie, a  na  stole chleb – ta-
kie były moje warunki. Powoli się 
dostosowywał, choć nigdy nie po-
szedł na terapię.

Najtrudniejszym doświad-
czeniem było pójście na  mityng 
AA; było we mnie dużo gniewu 
i  niechęci do  alkoholików. Bóg 
postawił na  mojej drodze wielu 
wspaniałych ludzi ze Wspólno-
ty AA, więc zaczęłam chodzić 
na ich spotkania, rozumieć istotę 
choroby alkoholowej i to, że mam 
oddzielać ją od  człowieka. Jak 
mogłam rozpoznać cierpienie in-
nych, kiedy tkwiłam we własnym, 
przepełnionym urazami? 

Moje uzdrowienie jest w prze-
baczaniu, a  nie użalaniu się nad 
sobą. Współczuję mężowi i szanu-
ję go, lecz nie mylę już litości, któ-
ra często ma korzenie w poczuciu 
winy, z  miłosierdziem. Okazując 
je, czasem trzeba podjąć bezli-
tosne decyzje, które nie niszczą 
nas, a drugiemu człowiekowi po-
zostawiają wolny wybór i  możli-
wość rozwoju. Należy zaufać Sile 
Wyższej, która ze wszystkiego wy-
prowadzi dobro. 

W każdy nowy dzień wchodzę 
z  pogodą ducha i  pewnością, że 
praca na  programie Al-Anon to 
moja droga do lepszego życia, bo 
właśnie tu rozpoznałam Boga ko-
chającego i  miłosiernego, który 
nie gardzi żadnym człowiekiem, 
a  ja mam Go tylko naśladować. 
Dziś cieszę się wspaniałą rodzi-
ną, jestem szczęśliwsza i bardziej 
spełniona, dlatego na  tę drogę 
zapraszam wszystkich bliskich 
i przyjaciół alkoholików. WARTO!

Jadwiga z Warszawy 

MOJE UZDROWIENIE JEST 
W PRZEBACZANIU, A NIE 

UŻALANIU SIĘ NAD SOBĄ. 
WSPÓŁCZUJĘ MĘŻOWI  

I SZANUJĘ GO, LECZ NIE MYLĘ 
JUŻ LITOŚCI, KTÓRA CZĘSTO 
MA KORZENIE W POCZUCIU 

WINY, Z MIŁOSIERDZIEM. 
OKAZUJĄC JE, CZASEM TRZEBA 
PODJĄĆ BEZLITOSNE DECYZJE, 

KTÓRE NIE NISZCZĄ NAS, 
A DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI 

POZOSTAWIAJĄ WYBÓR 
I MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU.

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Był to czas, w którym ksiądz prowadzący lekcje 
religii zapytał nas, czy chcemy przyjąć bierzmowa-
nie – ja w tym czasie byłam osobą, która nie chodzi 
do  kościoła i  wątpi – bo czy Bóg istnieje, skoro 
dzieje się tyle zła i w świecie brak miłości? A skoro 
On jest wszechmogący i twierdzi, że nas kocha, to 
czemu na  to pozwala? Jednak po namowach ko-
leżanek zdecydowałam się przyjąć bierzmowanie, 
bo „może kiedyś będę chciała wziąć ślub czy zo-
stać chrzestną, to i tak będzie trzeba ten papierek 
mieć”. Ale decyzja ta pociągnęła za  sobą konse-
kwencje w  postaci „przymusu” chodzenia do  ko-
ścioła w  niedziele i  do  comiesięcznej spowiedzi. 
Na  początku byłam tym obowiązkiem oburzona, 
ale jak się później okazało – to był dla mnie rok 
miłosierdzia. Rok nawrócenia, zakorzeniania 
się w  Jezusie, w  Kościele. Rok „zakochania się” 
w Bogu, w Jego miłości i obecności – którą odnaj-
dowałam w   sakramentach, w  ludziach, których 
On stawiał na mojej drodze, w modlitwie, w we-
wnętrznych poruszeniach.

Pierwsza po dłuższej przerwie spowiedź przyniosła 
uczucie ulgi, lekkości, ale też poczucie, że jest Ktoś, 
kto przez cały czas za mną tęsknił i był tuż obok. Ten 
rok zbudował we mnie pewność, że Bóg ze wszyst-
kiego, co się dzieje, może wyprowadzić dobro. Zoba-
czyłam, jak wydarzenia z mojego życia układają się 
w całość, która doprowadziła mnie do tego momentu. 
Że nie było i nie ma w mojej historii przypadków. Że ja 
nie jestem przypadkiem. Że On mnie chciał i chce. Że 
ma wobec mnie plan i chce mi błogosławić.

Kolejnym dużym wydarzeniem w kategorii „mi-
łosierdzie” była pielgrzymka w intencji trzeźwości 
narodu i spotkanie na niej pielgrzymkowego bra-
ta – trzeźwiejącego alkoholika, który poświęcił mi 
dużo czasu i uwagi. Pozwolił mi na zadawanie oso-
bistych pytań, dzięki którym zrozumiałam mojego 
tatę – alkoholika, spojrzałam na niego z innej per-
spektywy. Zobaczyłam w nim chorego mężczyznę, 
którego życie mocno doświadczyło, wszak sam 
jest DDA. Nazywam to spotkanie wydarzeniem mi-
łosierdzia, ponieważ był to dla mnie kolejny krok 
ku wewnętrznej wolności.

Narzędzie Miłosierdzia
SAMA NAJPIERW DOŚWIADCZYŁAM MIŁOSIERDZIA. TO BYŁA TRZECIA KLASA GIMNAZJUM, KIEDY CODZIENNIE 
MIAŁAM POCZUCIE, ŻE NIE ZASŁUGUJĘ NA MIŁOŚĆ. ŻE NIKOGO NIE OBCHODZI, CO CZUJĘ, GDZIE JESTEM, CO ROBIĘ. 

Nie ma innego uzasadnienia dla tego, bym był miłosierny wobec drugiego człowieka niż to,
że sam najpierw doświadczyłem miłosierdzia od Boga. 

bp Grzegorz Ryś

Ten pielgrzymkowy brat zabrał mnie również 
do OAT w Zakroczymiu, a następnie namówił do za-
pisania się na spotkania dla dzieci z rodzin alkoho-
lowych. Tam okazało się, że nie jestem dziwadłem, 
że nie jestem nienormalna – że to, co czuję, i to, co 
się we mnie dzieje – cała moja chwiejność, próby 
(nieudane) kontrolowania rzeczywistości, ogromne 
poczucie odpowiedzialności – to po prostu konse-
kwencje wychowywania się w alkoholowym domu. 
Na  tych spotkaniach poznałam ludzi, którzy rozu-
mieli mnie bez słów. A co ważniejsze – dostrzegłam, 
że ja mogę coś z tym swoim stanem zrobić, wypra-
cować nową jakość życia. 

Bóg stawiał na mojej drodze swoje anioły – przy-
jaciół, którzy zaprowadzili na  mityng, tych, którzy 
wspierali w czasie terapii, osoby, które opowiadały 
o swoim życiu i drodze zdrowienia, tych, którzy pod-
powiadali adresy różnych kursów, rekolekcji, tre-
ningów. To był błogosławiony czas poznawania i bu-
dowania siebie, odgrzebywanie swojej osobowości 
spod wielu warstw pancerza ochronnego. 

Dziś nadal odkrywam siebie, dojrzewam. 
Ale mam już pewien fundament zobowiązujący 
do  tego, bym i  ja była narzędziem miłosierdzia. 
Czasem wydaje mi się, że miłosierdzie jest ponad 
moje możliwości. I słusznie, bo miłosierdzie to do-
mena i przymiot Pana Boga, a ja jestem powołana 
do tego, by być miłosierną. To dzięki temu, że On 
mnie usposabia i miłosierdziem obdarza – ja mogę 
być Jego narzędziem. 

(Tutaj na  kilka godzin zawiesiłam pisanie ar-
tykułu, bo nie wiedziałam, jak mam pisać o  miło-
sierdziu w czasie teraźniejszym – o moich gestach 
miłosierdzia wobec innych ludzi. Próbowałam zna-
leźć w swoich relacjach jakieś przykłady na kształt 
i wielkość tego, które ja otrzymywałam i otrzymuję 
od Pana Boga. Ale nic takiego nie znalazłam. Znala-
złam jednak gesty miłosierdzia na moją miarę)

Moim udziałem są małe wydarzenia miłosier-
dzia – czasem słowo wsparcia, niekiedy uśmiech czy 
serdeczny uścisk. Zdarzają się spotkania, w czasie 
których dzielę się świadectwem swojego życia, by 
dać innym nadzieję, by umocnić, pokazać światełko 

w tunelu. Czasem miłosierdziem jest zaproszenie ko-
goś na herbatę, a niekiedy zadzwonienie do osoby, 
mimo że to ta druga osoba „powinna” zadzwonić, bo 
„dlaczego ja  mam wyciągać rękę jako pierwsza?”

Wrażliwość na  drugiego człowieka i  jego po-
trzeby – to dla mnie miłosierdzie. Oczywiście, waż-
ne jest, aby za  ową wrażliwością poszły również 
uczynki. Przekładając to na  język codzienności – 
próbuję patrzeć na innych w taki sposób i dawać 
im to, czego sama od nich i od Boga oczekuję – że 
przyjmą mnie mimo moich słabości, wad charak-
teru, mimo moich grzechów. Pamiętając, jak sama 
jestem mała i słaba, uczę się mieć wzgląd na inten-
cje, które przyświecają ludziom, a  niekoniecznie 
na efekt końcowy ich działań czy zamierzeń. Mimo 
że zazwyczaj moją pierwszą reakcją na  krzywdę 
jest raczej sprawiedliwość, a nie miłosierdzie, to 
próbuję pamiętać, że –  jak pisze bp Ryś: „Różnica 
polega na tym, że przez sprawiedliwość człowiek 
się nie zmieni –  sprawiedliwość jest dla satysfak-
cji tego, który ją wymierza. Miłosierdzie jest po 
to, by dać człowiekowi szansę przemiany. Sprawie-
dliwość jest rozrachunkiem z  przeszłością, miło-
sierdzie jest chrześcijańską nadzieją na przyszłość 
(…). Nikt nie jest stracony, bo Bóg nie rozdaje cu-
kierków grzecznym dzieciom, ale podnosi w górę 
tych, którzy dotknęli dna”.  

Pamiętam swoje dno. Pamiętam, jak bardzo sa-
motna się wtedy czułam. Chcę być zatem narzę-
dziem Boga, niosącym innym pocieszenie i umocnie-
nie, a nie upokorzenie.

W  moim przekonaniu miłosierdzie prowadzi 
do prawdy i wolności, zatem bywa w odczuciu przy-
jemne, ale też niekiedy w przeżywaniu trudne (bo 
jestem nieidealna).

Kilka przykładów, w  których dopatruję się mi-
łosierdzia mi okazanego: rozmowa z  przyjacielem, 
który pokazał mi, jak wielka jest moja pycha, bo np. 
w kwestii poczucia wartości – niezależnie od  tego, 
co mówili ludzie – ja i  tak upierałam się przy swo-
im poczuciu beznadziejności, a ich zdanie w tej ma-
terii uznawałam za  „egzotyczne”. Inny przykład: 
przyjaciółka pokazała mi, że mam mocny charakter 
i że czasem moje zachowanie jest trudne, a sposób, 
w jaki mówię – niedelikatny.

Znakami miłosierdzia były wszystkie te momenty, 
w których (po kłótni) dziadek, którym się opiekowa-
łam, wyciągał do mnie rękę w geście przebaczenia. 
„Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy”. 

Przykłady można mnożyć, bo przecież miłosier-
dzie „dzieje się” każdego dnia, w  każdej godzinie, 
wystarczy się przypatrzeć, uważnie obserwować lu-
dzi i wydarzenia, dać się prowadzić Duchowi Świę-
temu, oderwać się od codziennego pośpiechu, spraw 
ważnych, ale nie najważniejszych.

ŻYCZĘ WAM, DRODZY CZYTELNICY, 
TAKIEJ WRAŻLIWOŚCI NA 
RZECZYWISTOŚĆ, KTÓRA POKAŻE 
WAM OGROM MIŁOŚCI, JAKĄ 
OBDARZA WAS BÓG I WIELOŚĆ 
MOMENTÓW I SYTUACJI, W KTÓRYCH 
POWOŁUJE WAS DO BYCIA JEGO 
NARZĘDZIEM.

A, szczęśliwe DDA

Fot. Pinus Nigra
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Anna: Moja droga do Boga, do poznania Jego dobroci, Jego logiki 
szalonej miłości nie była prosta. Przez większość życia towarzyszyło 
mi poczucie odrzucenia i porzucenia. Trudno było mi uwierzyć, że On 
stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo, że jest moim Ojcem i żyję 
tylko dzięki Jego miłości. Trudno było mi uwierzyć, że On jest Miłością 
absolutną, pragnącą dla mnie szczęścia. A jednak uwierzyłam.

Julia: Moja droga do Boga także była bardzo długa i wyboista. Od naj-
młodszych lat poszukiwałam Go najpierw w Kościołach, w obrzędach, 
rytuałach, a dopiero na samym końcu w sobie… Wierzyłam w Niego nie-
ustannie, tylko nie wiedziałam, gdzie jest, jak wygląda i co znaczy Jego 
dzieło w moim życiu. Nie mogłam pojąć Bożego Miłosierdzia. Nie mo-
głam pogodzić się z tym, iż z jednej strony Chrystus jest kochający, wyba-
czający i chce dla mnie dobrze, a jednocześnie jest taki niesprawiedliwy 
i zsyła na mnie tyle niezasłużonych, przykrych doświadczeń – krzywdy, 
bólu i cierpienia. Nie rozumiałam, po co mam tyle złego doświadczać?

Anna: Ciągle pogłębiana terapia z uzależnienia pokazała mi mecha-
nizmy i błędne przekonania, jakie powstały w mojej głowie. Zrozumie-
nie, co się ze mną działo, zaowocowało poczuciem ulgi. Jednak poczucie 
winy, wyrzuty sumienia, wstydu i krzywdy, razem przemieszane w zależ-
ności od sytuacji, jakiej dotyczyły, nie mijały. To powodowało dalsze cier-
pienie, które skutecznie blokowało możliwość przyjęcia Bożej miłości.

Julia: Przez pryzmat własnych doświadczeń myślałam o  miłości 
Boga jak o cierpieniu. Dlatego nie potrafiłam jej pojąć. Bałam się osądu 
i kary. Żyłam w poczuciu lęku. Niemniej poszukiwałam Go, nie podda-
wałam się, bo wiedziałam, że to nie może tak być. Jedną z metod moich 
poszukiwań był szantaż i wystawianie własnego życia na próbę, a sła-
bość do  wyzwań i  adrenaliny, jak najbardziej temu sprzyjały. Jednak 
Bóg cały czas trzymał mnie za rękę. Nigdy mnie nie opuścił. Wszystkie 
zdarzenia w moim życiu wiodły ku wolności i Bożej miłości.

Anna: Zostałam wychowana w obrządku katolickim, więc bez waha-
nia postanowiłam szukać pomocy w moim macierzystym kościele. Za-
częłam codziennie modlić się, rozważać tajemnice różańcowe, uczęsz-
czać regularnie na Mszę Świętą. Rozmawiałam o trapiących mnie spra-
wach dotyczących duchowości z Ojcami w Zakroczymiu. Szukając bliż-
szego, osobistego kontaktu z Bogiem, pojechałam na rekolekcje Igna-
cjańskie, gdzie nauczyłam się medytować ze słowami Pisma Świętego.

W trakcie rekolekcji odbyłam podróż z Jezusem przez całe moje ży-
cie. Doświadczyłam, że u Boga nie ma czasu i przestrzeni, że siła jest 
również w  słabości. Każdy pobyt na  rekolekcjach był oczyszczający 
i  uzdrawiający. Jeden z ważniejszych przełomów nastąpił, kiedy bez-

Rozmowy z pokoju 113
Dzięki Bożemu miłosierdziu 
możemy być sobą

silna stanęłam w prawdzie przed 
Bogiem i wykrzyczałam Mu swój 
ból, że nie zgadzam się z  tym, 
co wydarzyło się w  moim życiu 
i  czym zostałam doświadczona. 
To był moment największej słabo-
ści, cierpienia i  jednocześnie od-
wagi. Poczułam, że nie ma mnie, 
a  jest tylko Bóg we mnie. Jego 
wola i czysta miłość, które utrzy-
mywały mnie przy życiu. Nie ja, 
lecz On, przebaczający i czekają-
cy na  moje tak. Troskliwy, czuły 
i cierpliwy. W wiecznej gotowości 
przebaczenia i  nauczenia mnie, 
jak przebaczać.

Julia: W  chwilach słabości 
i największych cierpień modliłam 
się o  śmierć, później zmieniłam 
metodę i zaczęłam modlić się wa-
runkowo: „Boże, jeżeli masz plan 
na  moje życie, proszę, zabierz 
ode mnie to cierpienie.  Daj mi 
siłę i zdrowie, bym mogła wypeł-
niać Twoją wolę i postaw na mojej 
drodze ludzi, z  którymi będę bli-
żej Ciebie, będę mogła poznawać 
i przybliżać się do Twojej Miłości”.

Wyobraź sobie, że Pan mnie 
wysłuchał… Więc jak tu nie wie-
rzyć i  poddawać w  wątpliwość, 

i wystawiać na próbę?  To był mo-
ment, w którym bardzo namacal-
nie i bezpośrednio doświadczyłam 
Miłosierdzia i niepojętej Bożej ła-
ski. To, co otrzymałam od  Boga, 
to dar cierpliwości i wyrozumiało-
ści, ale – podkreślam to – przede 
wszystkim Miłosierdzia.

Anna: Tak, Chrystus słucha 
bardzo uważnie. Wdzięczna jestem 
za łaskę wiary, którą pozostawił we 
mnie, za  Jego obecność w  moim 
sercu. Wiara jest jak odbity ślad 
Bożej miłości do mnie. W najtrud-
niejszych chwilach dręczyły mnie 
myśli o śmierci i pragnienie śmier-
ci, i one wciąż są mi bliskie, nawet 
niedawno takie miałam. Ratuje 
mnie wtedy rozmowa z  zaufaną 
osobą, psalmy lamentacyjne, część 
bolesna różańca i myśl o  Jezusie, 
który doświadczył każdego ludz-
kiego cierpienia. Moje cierpienie 
bywa tak silne, że mam wrażenie, 
jakbym balansowała na  granicy 
pomieszania zmysłów. W  takich 
chwilach ponownie czuję, że nie 
ma mnie, tylko działa we mnie 
Boża Miłość. Trudne do  pojęcia, 
a  jednak tak jest. W  cierpieniu 
jestem najbliżej Boga – Jezusa. Je-
stem zanurzona w Jego współczu-
jącym, miłosiernym sercu.

Julia: Miłosierdzie jest łaską, 
przebaczeniem, ma nieograniczo-
ną moc. Dzięki Miłosierdziu mogę 
być sobą. Przed Bogiem mogę 
stanąć taka, jaka jestem. Dzięki 
Niemu mogę zdjąć maski, bo On 
pozwolił mi okazać słabość. Czę-
sto warunkujemy ludzkie relacje, 
kochamy innych za  coś, bo trud-
no jest kochać kogoś bezintere-
sownie. Szczególnie wtedy, gdy 
poznajemy się bliżej, gdy okazuje 
się, że ktoś nie jest taki, jak się 
wydawał, czy dał poznać. Inny, niż 
sobie wyobrażaliśmy. Z  Bogiem 
jest inaczej, On kocha bezwarun-
kowo pomimo naszych niedosko-
nałości. Gdy to pojęłam, ogłosiłam 
bezsilność wobec Jego miłości, 
miłosierdzia i  wszechwiedzy. Za-
ufałam i bezwarunkowo rzuciłam  

KIEDY ZOBACZYŁAM, ŻE ŻAL, 
JAKI NOSZĘ W SERCU DO 

KRZYWDZICIELI, NISZCZY 
MNIE I HAMUJE W ROZWOJU, 

ZAPRAGNĘŁAM IM 
PRZEBACZYĆ. CZYLI BYŁ TO 

AKT MIŁOSIERDZIA, KTÓREMU 
PODDAŁAM SIĘ SAMA 

I Z KTÓREGO JA OTRZYMAŁAM 
NAJWIĘCEJ KORZYŚCI.
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się w  Jego ramiona.
Anna: Chociaż rozumowo pojmuję logikę Bożej miłości, wciąż modlę 

się o przymnożenie wiary i ufności. Po ludzku jest mi trudno zaakcepto-
wać moje ograniczenia, błędne wybory, konsekwencje działań czynio-
nych bez świadomości, a zwłaszcza konsekwencje sytuacji życiowych 
niezawinionych przeze mnie, na  które nie miałam żadnego wpływu, 
a których skutki odbijają się na moim życiu.  Z tego powodu często czu-
ję bunt, niezgodę. Są to momenty, kiedy Boży plan jest dla mnie tajem-
nicą. Ukojenie przynosi jedynie wytrwała modlitwa. Bóg odpowiada mi 
na różne sposoby, wciąż mnie zaskakuje swoją pomysłowością. Ufam 
Jego bezwarunkowej miłości. Tak kochać może tylko On. 

Julia: Ale chyba miłość i miłosierdzie nie do końca są tym samym. 
Konsekwencje aktu oddania się Bogu dla mojego ludzkiego i słabego 
umysłu jest ogromnym wyzwaniem. Bo jak przebaczać, jak otwierać 
swoje serce dla kogoś, kto nas rani? Jak zapomnieć doświadczone 
krzywdy? Bóg to potrafi i się nie zastanawia; On przebacza. A ja? Skoro 
wierzę, to dlaczego mam taką trudność? 

Bardzo uważnie zaczęłam się sobie przyglądać i modlić się o łaskę 
miłosierdzia dla innych. Dopóki nosiłam w  sobie poczucie krzywdy, 
nie potrafiłam wybaczać swoim prześladowcom. Zatruwało mnie no-
szenie i  rozpamiętywanie krzywdy w sobie, to mnie ciągnęło w dół 
i zakłócało moją relację z Bogiem. 

W całym swoim dotychczasowym życiu bałam się Bożego osądu, ba-
łam się, że Bóg mi nie wybaczy. Pomimo tego, że wiele razy słyszałam 
kazania zachęcające do przebaczania, nie potrafiłam się do nich w peł-
ni dostosować. Dzisiaj wiem, że Bóg wybacza mi i robi to niezależnie 
od moich słabości i win. On mi wybacza natychmiast, całkowicie, wie-

lokrotnie i za darmo. 
Anna: Podejmując refleksję 

nad przebaczeniem, odkryłam 
i  doceniłam potęgę mojej wraż-
liwości, która nie jest słabością, 
jak do niedawna myślałam. Dzię-
ki wrażliwości potrafię współczuć 
i  współodczuwać. Współczucie 
ma ogromną siłę, która odpowied-
nio ukierunkowana otwiera mnie 
na  akceptację zranień, słabości 
i  deficytów. Akceptacja słabości 
i ograniczeń swoich i innych otwo-
rzyła mi drogę do  przebaczenia 
sobie i innym. To w konsekwencji 
pomaga mi pozbyć się poczucia 
wstydu, krzywdy i winy oraz zbli-
ża do drugiego człowieka. W ten 
sposób ze słabości uwalnia się 
siła. To pokazał nam Jezus w sta-
jence betlejemskiej i  na  krzyżu. 
Absolutne Miłosierdzie, którego 
stale doświadczamy.

Julia: Strach przed niezna-
nym mnie deprymował, często 
mieszał się z bólem i poczuciem 
winy, doprowadzał do  grzechu. 
Przestałam jednak zakopywać 
zło, którego byłam sprawcą i za-
częłam się do niego przyznawać; 
przestałam patrzeć na  innych 
i  ich obwiniać, bo w ten sposób 

POPRZEZ PRZYJĘCIE 
PRZEBACZENIA OD BOGA 

PRZEBACZYŁAM SOBIE, 
A TO UZDOLNIŁO MNIE DO 

PRZEBACZENIA INNYM.
krzywdziłam i oszukiwałam samą siebie. Przyjmuję na siebie odpo-
wiedzialność i proszę Boga o wybaczenie. Jeśli Chrystus to potrafi, 
to dlaczego ja mam mieć z  tym problem? Podążając za  Jego przy-
kładem, czuję się wyzwolona i  szczęśliwa. Oczywiście, nie jest to 
łatwe, jest to proces i wymaga skupienia, czasu i pokory, ale to jest 
tak bardzo uwalniające, że warto... Wiem, że Boże plany dla mnie 
są doskonałe, tak jak wiem, że On jest ze mną zawsze i wszędzie. 
Kluczem do wszystkich moich obaw było poznanie i zaufanie Bogu.

Anna: Wracając do definicji miłości i miłosierdzia, według mnie mi-
łość opisuje uczucie głębokiej więzi, a miłosierdzie wiąże się ze współ-
czuciem, chęcią pomocy i działaniem. Najpierw działaniem wyrażającym 
się poprzez decyzję, następnie przez przyjęcie postawy, na przykład: tak, 
chcę przebaczyć, chcę uwierzyć, chcę kochać, chcę czynić dobro. A na-
stępnie przez realizację tych postaw w działaniu. Kiedy zobaczyłam, że 
żal, jaki noszę w sercu do krzywdzicieli, niszczy mnie i hamuje w rozwo-
ju, zapragnęłam przebaczyć. Paradoksalnie okazało się, że przyjęcie ta-
kiej postawy uwolniło mnie, czyli był to akt miłosierdzia, któremu sama 
się poddałam i z którego najwięcej korzyści otrzymałam. A uzdolnił mnie 
do tego Jezus swoją miłością i akceptacją. Kiedy  zaczęłam pojmować 
Jego przekazy biblijne – wtedy zaczęły znikać moje błędne przekonania 
i stare schematy myślowe. Mówię dość skrótowo, a jak wspomniałaś – 
nie należy zapominać, że przebaczenie to proces, który przy głębokich 
zranieniach może trwać kilka lat i nie zawsze wiąże się z pojednaniem. 
Reasumując – poprzez przyjęcie przebaczenia od Boga przebaczyłam so-
bie, a to w konsekwencji uzdolniło mnie do przebaczenia innym.

Julia: Zrozumiałam, że Miłosierdzie jest szczególnym, bardzo wy-
jątkowym aktem miłości, Bożej sprawiedliwości i  wierności. Dzięki 
temu surowy i groźny Ojciec zmienił się w Ojca miłosiernego i troskli-
wego, i zupełnie inaczej zaczęłam doświadczać własne życie. Przede 
wszystkim w wolności, bo wiem, że Bóg nigdy nie przestanie mnie ko-
chać. Wiem, że jestem Jego dzieckiem, bo On troszczy się o mnie, nie 
postępuje według moich grzechów, nie odpłaca mi według moich win. 
Wiem, że Bóg nie przekreśla mnie z powodu moich słabości i upadków, 
nie jest oskarżycielem. Pomimo, że wykazuję pewne nieposłuszeństwo, 
że Go zasmucam – On nie żywi do mnie urazy, co jednak nie daje mi 
przyzwolenia na grzeszne czyny. Modlę  się i staram się żyć Ewangelią. 

Anna: Mam podobnie. Często przyłapuję się na tym, że porównuję 
się z innymi, nie umiem sobie wybaczyć lub zazdroszczę innym. Zatem 
stawiam się ponad Boga. Tak szaleje czasem moja pycha. Wtedy ratuje 
mnie myśl, że po to Bóg dał mi moje słabości, abym nie wpadła w samo-
zachwyt i samowystarczalność, abym pamiętała, że to Jego moc działa 

przeze mnie, że Jego miłość utrzy-
muje mnie przy życiu. Odrywam 
wzrok od  siebie i  patrzę na  Nie-
go, pokornieję i proszę o pomoc. 
Kiedy działam z Nim i dla Niego, 
według Jego wskazówek –  mijają 
lęki, niepewność, przychodzi ak-
ceptacja siebie i innych. 

Julia: Ogromna przepaść 
grzechu między Bogiem a  mną 
jest wypełniona Jego przeba-
czeniem.  Za  popełnione prze-
ze mnie winy Jezus oddał swoje 
życie na krzyżu. Moje życie jest 
pełne ograniczeń i  niedoskona-
łości, ale Bóg to wszystko rozu-
mie, bo zna mnie lepiej, niż ja 
sama siebie. Wspaniałym obra-
zem Bożego Miłosierdzia jest dla 
mnie Psalm Dawida, który stał 
się inspiracją do tego akapitu.

Anna: Tak, Jezus wie, z czego 
jesteśmy ulepieni, pamięta, że 
jesteśmy prochem. Nie postępu-
je z  nami według naszych grze-
chów ani nie odpłaca nam według 
naszych nieprawości. Na  krzyżu 
okazuje swoje Miłosierdzie w sło-
wach: „Ojcze przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią”.

Julia: Z  jednej strony jestem 
bardziej kochana, aniżeli mo-
głabym nawet o  tym pomarzyć, 
a z drugiej jestem gorsza, niż mi 
się wydaje. Dzisiaj wiem, że Boża 
miłość się nie wyczerpuje i  nie 
zawodzi. Bóg nigdy nie przesta-
nie mnie kochać. Jestem dziec-
kiem Bożym. Wiem, że On chce 
dla mnie jak najlepiej, chodzi Mu 
o moje dobro. Dzięki temu nasza 
relacja jest intymna, mocna, cie-
pła. Wiem, że niezależnie od tego, 
jakie niespodzianki  przynosi 
każdy dzień (dobre czy złe), Bóg 
zawsze przy mnie jest i  nie daje 
więcej, aniżeli mogłabym udźwi-
gnąć. Dla mnie miłość Boga jest 
pierwsza i najważniejsza.

Anna: Jezu Ufam Tobie.

Julia: Amen.

BÓG SŁUCHA BARDZO UWAŻNIE. WDZIĘCZNA JESTEM 
ZA ŁASKĘ WIARY, KTÓRĄ POZOSTAWIŁ NA DNIE 

MOJEGO SERCA – ŚLAD SWOJEJ MIŁOŚCI DO MNIE. 

Fot. Pinus Nigra
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Śpiewasz, że już „nie chcesz 
niczego więcej”. To znaczy, że 
wszystko już masz?

Wiem, że jestem naprawdę ko-
chana. Każdy, kto jest otoczony 
prawdziwą miłością, ma wszystko. 
Zwłaszcza miłość Boga jest w sta-
nie zaspokoić ludzkie pragnienia, 
a ona wyraża się także w miłości 
ludzkiej. Mamy potrzebę bycia 
z drugim człowiekiem, pragniemy 
być blisko osoby kochanej, a gdy 
relacje z  nią są zakorzenione 
w miłości Bożej, zawsze są praw-
dziwe i satysfakcjonujące. 

 
To stwierdzenie wypływa z Two-
jego doświadczenia?

Tak. Wychowałam się w domu 
pełnym miłości. Rodzice, zwłasz-
cza mama, wykazywali wiele tro-
ski o  mnie i  moich trzech braci. 
Jednak ludzka miłość zawsze jest 
niepełna. W  sercu każdego czło-
wieka jest przestrzeń zarezerwo-
wana tylko dla Pana Boga i tylko 
On jest w  stanie ją wypełnić. Ja 
także miałam w sercu zakamarki, 
które były puste dopóty, dopóki 
On ich nie wypełnił miłością. Dziś 
identyfikuję się z  ideą św. Fran-
ciszka: „Bóg mój i wszystko”. 

Nie jesteś ciekawa przyszło-
ści? Nie masz marzeń?

Stale marzę (śmiech). Teraz 
o  tym, żeby (po trzech latach 
zbierania materiału) skończyć 
nagrywanie płyty z  dwunastoma 
Psalmami, do  których napisałam 
muzykę, a  aranżację na  kwartet 
smyczkowy zrobił do  niej Nikola 
Kołodziejczyk, tegoroczny laureat 
Fryderyka. 

Te psalmy traktuję jako oso-
bisty dar, prezent od Pana Boga. 

On nigdy się nie spóźnia
Z  MAŁGORZATĄ HUTEK – WOKALISTKĄ JAZZOWĄ, AUTORKĄ 
MUZYKI I TEKSTÓW – ROZMAWIA TADEUSZ PULCYN

Z  każdym jestem związana emo-
cjonalnie i  duchowo. Moim prze-
wodnikiem jest Psalm 131:

 
Panie, moje serce się nie pyszni  
i oczy moje nie są wyniosłe.  
Nie gonię za tym, co wielkie,  
albo co przerasta moje siły.  
Przeciwnie: wprowadziłam ład  
i spokój do mojej duszy. 

Zachwyca mnie w  Psalmach 
to, że za  każdym razem, gdy je 
czytam albo śpiewam, mam wra-
żenie, jakbym robiła to po raz 
pierwszy. Czuję, że Słowo Boże 
skierowane jest wprost do  mnie 
i  odnosi się do  konkretnych sy-
tuacji mojego życia. Jestem kru-
chym człowiekiem i  niektóre 
sprawy po prostu mnie przera-
stają. Mimo to nie muszę wszyst-
kiego umieć, wszystkiego kontro-
lować, wszystkiego wiedzieć, ze 
wszystkim sobie radzić. To jest 
właśnie przestrzeń Pana Boga. To 
On wie wszystko, ze wszystkim 
sobie radzi. Także z  problemami 
– moimi, mojej rodziny, innych 
ludzi. Kiedyś usilnie próbowałam 
„zbawiać świat”, uszczęśliwiać 
innych na  siłę. Na  szczęście do-
tarło do mnie, że ten świat ma już 
swojego Zbawiciela – najlepszego 
z  możliwych. A  moim zadaniem 
jest kochać ludzi – takimi, jakimi 

są. 
Mam wspaniałych braci, któ-

rzy idą swoimi drogami – dwaj są 
prawnikami, jeden jest oboistą 
barokowym. Jesteśmy rodzeń-
stwem, które ze sobą współbrzmi 
i wspiera się wzajemnie. Im jeste-
śmy starsi, tym dojrzalsza jest na-
sza więź. Oczywiście, duży udział 
ma w  tym mama i  jej niedzielne 
obiady, na  których – zanim nie 
wyjechaliśmy z  domu do  innych 
miast – nie mogło zabraknąć niko-
go. Natomiast we wczesnym dzie-
ciństwie wyglądało to nieco ina-
czej. Tata jest reżyserem, a mama 
aktorką. Nie zawsze wszyscy spo-
tykaliśmy się przy wspólnym sto-
le. Często spędzaliśmy czas za ku-
lisami w teatrze. 

Tam przecież też bywa Pan Bóg.
Z  pewnością był, ale wtedy 

jeszcze nie miałam z  Nim praw-
dziwej relacji. Moja pobożność 
wynikała bardziej z  tradycji niż 
z potrzeby bliskości Boga. Często 
mamy Jego błędny obraz; postrze-
gamy Go jako odległego władcę, 
niezainteresowanego naszymi 
sprawami, a przecież Bóg jest Mi-
łością, jak mówi św. Jan, Miłosier-
dziem i pragnie bliskości z nami. 
Kiedy to zrozumiałam, moje życie 
stało się zupełnie inne. Przeko-
nałam się, że jest Ktoś, kto mnie 

bezgranicznie kocha, kto oddał 
za  mnie swoje życie, bo pragnie 
mojego dobra. I żebym w nim mo-
gła trwać, dał mi konkretne wska-
zania – Dekalog. Dziś nie traktuję 
Bożych przykazań jako ogranicze-
nia mojej wolności, przeciwnie – 
jestem pewna, że to jest moja dro-
ga ku pełni życia pośród innych 
ludzi we wspólnocie Kościoła.

Dawniej dzieliłam ludzi na  ko-
biety, mężczyzn i  duchownych 
(śmiech). Duchowni byli dla mnie 
grupą osób zupełnie nieznaną. Do-
piero poznanie braci mniejszych 
kapucynów w  Lublinie zmieniło 
moje spojrzenie na  duchowień-
stwo. Po raz pierwszy spotkałam 
duchownych zwyczajnych, moż-
na powiedzieć – naprawdę „ludz-
kich”, podobnych do mnie, zmaga-
jących się ze swoimi słabościami, 
ale także ufających Panu Bogu. 
Po spotkaniu z  nimi pomyślałam: 
„kim jest Jezus, skoro ci zakonnicy 
są w stanie zrezygnować dla Nie-
go z tak wielu rzeczy?” Zachwyci-
łam się ich radością życia i pokorą.

Po tym spotkaniu powstała pio-
senka z przesłaniem – „nie je-
stem doskonała, ale staram się 
być pokorna” ?

(Uśmiech) Myślę, że dawnej 
niewiele wiedziałam o  prawdzi-
wej pokorze, rozumiałam ją wręcz 
opacznie, często jako poniżanie 
samej siebie. Teraz wydaje mi się, 
że wiem więcej. Staram się uczyć 
tego od Maryi. Jestem Jej wielką 
fanką, jeśli można to tak określić, 
i od jakiegoś czasu należę do Ry-
cerstwa Niepokalanej, wspólnoty 
założonej przez św. Maksymiliana 
Marię Kolbego, który całe swoje 
życie oddał Matce Bożej, aby Ona 
– jako najlepsza przewodniczka – 
prowadziła go do Chrystusa. 

Kiedy o  tym myślę, często 
przenoszę to na  obszar muzyki. 
Jeśli chcemy być dobrymi muzy-
kami, to szukamy najlepszych na-
uczycieli, którzy będą pomagać 
nam w rozwijaniu naszych talen-
tów; prowadzić nas przez arkana 
muzyki, ucząc grania, śpiewania, 
ale przede wszystkim słuchania, 

bo z  muzyką jest podobnie jak 
z wiarą – rodzi się ze słuchania. 
W przypadku nauki gry czy śpie-
wu celem jest muzyka, a więc do-
bry nauczyciel skupia się na niej, 
a nie na sobie samym. Podobnie 
jest z  Maryją. Ona doskonale 
poznała wolę Boga, nigdy nie 
stawiała Mu żadnych przeszkód 
i  Ona chce prowadzić każdego 
z nas do głębokiej relacji z Nim. 
Tak, jak dobry nauczyciel muzyki 
czyni wszystko, aby uczeń poko-
chał muzykę, tak Maryja czyni 
wszystko, aby człowiek skupiał 
się na Panu Bogu.  

Uczę się ufności, pokory 
i  prawdziwego przylgnięcia 
do Boga, dlatego jestem w „Szko-
le Maryi”. Uczę się od  Niej nie-
stawiania siebie na  piedestale, 
ale też zachowania swojej god-
ności. Ona była pokorną służeb-
nicą zachowującą swój majestat; 
nie poniżała siebie – znając swoją 
wartość, powiedziała: „Wielbi du-
sza moja Pana i  raduje się duch 
mój w  Bogu, Zbawicielu moim, 

JESTEM W „SZKOLE MARYI”. UCZĘ SIĘ OD NIEJ 
NIESTAWIANIA SIEBIE NA PIEDESTALE, ALE TEŻ 

ZACHOWANIA SWOJEJ GODNOŚCI. ONA BYŁA POKORNĄ 
SŁUŻEBNICĄ ZACHOWUJĄCĄ SWÓJ MAJESTAT; NIE 
PONIŻAŁA SIEBIE. ZNAŁA SWOJĄ WARTOŚĆ, GDYŻ 

„WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ JEJ WSZECHMOCNY”. MIAŁA 
TEŻ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE WSZYSTKO W JEJ ŻYCIU, TAKŻE 

TRUDNE CHWILE, JEST DAREM JEGO MIŁOŚCI. 

Pokazałeś mi na nowo Plon.
Co zbiorę, wtedy, gdy 

Oddam serce i na nowo 
Odrodzę się. 

Nie wytyczasz, nie wyznaczasz 
Memu sercu krętych dróg.
Twoja wola prostą ścieżką

Powiedzie mnie.

To, co ciemne – mam za sobą. 
Światło widzę – kochasz mnie.
Letniość ma w gorącą błogość

Zmieniła się. 

(Fragment tekstu piosenki „Nowa” 
autorstwa Agnieszki Musiał)

Fot. Katarzyna Gumowska
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gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny”. Miała świado-
mość, że jest wyjątkową kobie-
tą, gdyż Bóg „uczynił Jej wielkie 
rzeczy”, miała świadomość, że 
wszystko w Jej życiu, także trud-
ne chwile, są darem Jego miłości. 

Gdyby ktoś miał co do tego ja-
kąś wątpliwość, podda się, słu-
chając Twojej muzycznej narra-
cji o Niej.

Tekst do  piosenki „Mary”, 
którą miałam przyjemność napi-
sać  współtworząc projekt „Uni-
ted States of Beta”, jest pewne-
go rodzaju streszczeniem mojej 
relacji z Maryją:

Krok za krokiem, każdego 
dnia chcę iść za  Tobą drogą 
do pełni wiary. 

Każdego dnia chcę na-
uczyć się, jak kochać każde 
Jego słowo, tak jak Ty. 

Często wyobrażam sobie, że 
jestem małą dziewczynką, którą 
Maryja prowadzi za  rękę i  stale 
na  mnie patrzy oczami miłosier-
dzia.

 
Wierzymy, że jest Matką Miło-
sierdzia.

Skoro Pan Jezus jest Miłosier-
dziem, to Ta, która Go zrodziła, jest 
Matką Miłosierdzia – to logiczne. 

Zachwyca mnie konsekwen-
cja Maryi, Jej wierność Bogu. 
W  Ewangelii św. Łukasza czyta-
my: „Oto Ja, służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według Twego 
słowa!”. I tak już zostało do koń-
ca, aż po krzyż. Ona nigdy nie 
zwątpiła w miłość Boga i w to, że 

Jego plan na Jej życie jest najlep-
szym z możliwych. Takiego zaufa-
nia Bogu od Niej się uczę.

Patrzę na  Ciebie i  widzę inną 
Małgosię niż w  reklamowych 
spotach czy podczas koncertów, 
które oglądałem na  You Tube. 
Zmieniasz swój wizerunek!

Miałam kiedyś bardzo krót-
kie włosy, ale św. Paweł mi pod-
powiedział (w  Pierwszym Liście 
do Koryntian), że „chwałą kobie-
ty jest noszenie długich włosów” 
(śmiech). Więc je zapuszczam. 
Myślę jednak, że najbardziej 
zmienia się moje serce. 

Modlę się. Staram się codzien-
nie – jak św. Jan Paweł II – odma-
wiać różaniec i za pośrednictwem 
Matki Bożej powierzam swoje ży-
cie Panu Jezusowi. 

Jego Matka jest dla mnie wzo-
rem, bo jest kobietą z krwi i kości, 
która – mimo tego, że jest Matką 
Boga – doświadczyła wielu utrapień.

Też je miałaś?
Każdy ich doświadcza. Wła-

śnie dlatego potrzebujemy Pana 
Boga, bo sami z  siebie niewie-
le dobrego możemy wykrzesać. 
Tego właśnie doświadczyłam 
w  walce z  moim grzechem. By-
łam bezradna. Szukałam pomocy, 
ale niestety, nie u źródła, którym 
jest Bóg. Próbowałam zagłuszyć 
Jego głos we mnie, idąc „w stro-
nę świata”, o  którym wspomina 
św. Jan w swoich listach. Wdałam 
się między innymi w  medycynę 
niekonwencjonalną, bioenergo-
terapię. W  tamtym czasie nie 
wiedziałam, że jest to złe i że jest 
poważną przeszkodą w  relacji 

KIEDYŚ USŁYSZAŁAM, ŻE „BEZ MUZYKI 
MOŻNA UMRZEĆ”. DZIŚ WIEM, ŻE TO 

NIEPRAWDA, JUŻ TO SPRAWDZIŁAM. MOŻNA 
ŻYĆ BEZ WSZYSTKIEGO, ALE NIE MOŻNA 

ŻYĆ BEZ BOGA. BEZ NIEGO SIĘ WEGETUJE.
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z  Bogiem. Dopiero, kiedy stanę-
łam w prawdzie o swojej słabości 
i  uznałam, że naprawdę sama 
sobie nie poradzę, poprosiłam 
Zbawiciela, aby zaczął działać. 
Uklękłam i  powiedziałam: „Za-
bierz to, co mi kradnie wolność. 
Przyjdź, Panie Jezu!”. 

Przyszedł?
Oczywiście. W  samą porę. On 

nigdy się nie spóźnia. Doświadczy-
łam Jego Miłosierdzia poprzez sa-
kramenty. Za każdym razem ujmu-
je mnie w sakramencie spowiedzi 
fakt, że Pan Jezus nie gorszy się 
moją słabością, On wyciąga mnie 
z  tego, co odbiera mi prawdziwą 
radość i pokój. Dziś wiem, że mój 
pokój serca jest przy Nim, w Nim.

Zawołałem z ucisku do Pana, 
Pan mnie wysłuchał 
i wywiódł na wolność. 
Pan jest ze mną, nie lękam się: 
cóż mi może zrobić człowiek? 
Pan ze mną, mój wspomożyciel,
ja zaś będę mógł patrzeć
z góry na mych wrogów. 

Lepiej się uciec do Pana, 
niż pokładać ufność
w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niżeli zaufać książętom. 
(Psalm 118)

 
Nie ma w Tobie lęku. Widzę, że 
jesteś szczęśliwa.

Pan światłem
i zbawieniem moim: 
kogóż mam się lękać?
 
Pan obroną mojego życia: 
przed kim mam się trwożyć? 
(Psalm 27)

Św. Jan w  swoim liście pisze, 
że „w miłości nie ma lęku, bowiem 
doskonała miłość usuwa lęk” (1J 
4, 18). To piękne słowa, które 
dodają mi siły i odwagi. Uczę się 
nieustająco przyjmowania miłości 
Boga. To z pozoru może wydawać 
się dziwne, ale czasem łatwiej 
jest mi dawać miłość, niż ją brać. 
Uświadamiam sobie, że w relacji 
z Bogiem zawsze będę biorcą. 

Bóg nie oczekuje od  nas za-
płaty. Nie potrzebuje naszych ta-
lentów, poświęceń. On chce nas 
po prostu kochać. No i żebyśmy 
Jego kochali, gdyż cała reszta 
jest wynikiem tej relacji.

Czy udało Ci się kogoś do  tej 
prawdy przekonać?

Wyleczyłam się już chyba z na-
wracania innych (śmiech). Obser-
wuję efekt domina. Kiedy ja zaczy-
nam się zmieniać, wtedy zmieniają 
się także ludzie obok mnie. A może 
to tylko ja po prostu patrzę na nich 
w inny, mniej oceniający, osądzają-
cy sposób, jakby przez „okulary 
miłości”… Czasem myślę o tym, co 
miał w sobie, jakie miał spojrzenie 
Pan Jezus, że ludzie tak bardzo 
do Niego lgnęli. Przecież On nigdy 
nikogo do niczego nie zmuszał. 

Kiedy zastanawiam się nad 
moim doświadczeniem nawraca-
nia się, które jest procesem cią-
głym, to wspominam ludzi, których 
dane mi było spotkać na mojej dro-
dze, którzy nie tylko głosili naukę 
Jezusa, ale przede wszystkim nią 

żyli. Stwórca wie najlepiej, jaką 
drogą nas do siebie prowadzić. 

Na  przykład drogą muzyki? 
Twoja muzyka porusza moje 
serce.

Muzyka ma wielką siłę od-
działywania. Można zauważyć 
to chociażby wśród nastolatków, 
którzy chłoną ją jak gąbka. My-
ślę, że muzyka ma ukazywać 
piękno: Boga, świata, człowieka, 
całego stworzenia. To dla mnie 
ogromna radość, że mogę zaj-
mować się pięknem (uśmiech). 
A  jednocześnie to nic nadzwy-
czajnego. Teraz mam taką re-
fleksję: współczesny świat za-
stąpił sobie starożytnych bogów 
„gwiazdami” i  „idolami”.  Jest 
w ludziach silna potrzeba odda-
wania komuś czci i uwielbienia. 
Ja wybrałam uwielbianie Boga. 

A jeśli chodzi o to, że moja mu-
zyka porusza czyjeś serce, to bar-
dzo się z tego cieszę, bo dla mnie to 
znak, że ona nie jest do końca moja; 
idąc za Maryją, mogę powiedzieć – 
„wielbi dusza moja Pana, gdyż wiel-
kie rzeczy uczynił mi Wszechmoc-
ny”, bo wszystko w moim życiu jest 
darem Jego miłości.

Moim muzycznym pragnie-
niem jest, aby muzyka, którą piszę 
i  śpiewam, dawała słuchaczom 
wytchnienie, którego, jak sądzę, 
wszyscy bardzo potrzebujemy.

 
A więc muzyka jest jedną z Two-
ich ścieżek.

Kiedyś będąc w kościele, byłam 
świadkiem, gdy ksiądz pytał dzie-
ci pierwszokomunijne, kim chcą 
zostać, jak będą dorosłe. Padały 
przeróżne odpowiedzi: lekarzem, 
modelką, aktorką... Wtedy dotarło 

Małgorzata Hutek urodziła 
się w Łodzi. Swoją muzyczną 
drogę rozpoczęła od  nauki 
gry na skrzypcach, ale równo-
legle – obok muzyki klasycz-
nej – interesowała się jazzem. 
Odkrywcą jej jazzowych pre-
dyspozycji jest pianista i peda-
gog Witold Janiak. W 2013 roku 
ukończyła wokalistykę jazzową 
w  Akademii Muzycznej w  Kato-
wicach. Uczestniczyła w licznych 
muzycznych przedsięwzięciach, 
m.in. w  Festiwalu Muzyki Filmo-
wej w Łodzi, koncercie „Na pozór” 
(poświęconym pamięci Bogusława 
Meca), w łódzkim festiwalu Miasto-
graf 2009 i  w  Geyer Music Factory 
2011. Koncertowała w  Filharmonii 
Łódzkiej podczas otwarcia Nowego 
Roku Kulturalnego Województwa Łódz-
kiego, a także na Jazz Jamboree w roku 
2013. W następnym roku otrzymała sty-
pendium marszałka województwa łódz-
kiego „Dla Młodych Kreatywnych” i  dzięki 
temu wydała debiutancką płytę „Grounded 
in Love”, na której grają Nikola Kołodziejczyk, 
Michał Kapczuk i Grzegorz Masłowski. W środo-
wisku muzycznym ceniona jest za profesjonalizm 
i „pasję łamania barier stylistycznych”.

Z Małgorzatą Hutek 
rozmawiał
Tadeusz Pulcyn

do mnie, że Pan Bóg  spełnił moje 
dziecięce marzenie. Bo ja zawsze 
chciałam śpiewać i zajmować się 
muzyką. Jestem szczęśliwa, że 
mogę to robić. Muzyka jest jed-
nak bardziej moim towarzyszem 
niż drogą. Moją drogą jest miłość. 
Kiedyś usłyszałam, że „bez muzy-
ki można umrzeć”. Dziś wiem, że 
to nieprawda, już to sprawdziłam. 
Można żyć bez wszystkiego, ale 
nie można żyć bez Boga. Bez Nie-
go się wegetuje.

Oczywiście, kocham muzykę, 
ale tak, jak na to zasługuje (pięk-
ny uśmiech).

Fot. Katarzyna Gumowska
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Oko w oko w esesmanem

Z  arcybiskupem Kazimierzem 
Majdańskim spotkałem się tuż pr-
zed jego śmiercią. Miał wówczas 
91 lat i  był bardzo schorowany. 
W  latach 1940-1945 jako młody 
kleryk był więziony przez Niemców 
w obozie koncentracyjnym Dachau. 
Łącznie trafiło tam 2720 kapłanów 
katolickich z różnych krajów, z któ-
rych najliczniejszą grupę (1780 
osób) stanowili Polacy. Wypełnili 
oni całe dwa baraki obozowe, ozna-
czone numerami 28 i  30. Aż 686 
z nich straciło tam życie.

Księża mieszkali w  obozie 
w  nieludzkich warunkach, stłoc-
zeni po 200-250 w 45-osobowych 
izbach. Zmuszani byli do niewol-
niczej pracy ponad ich siły na oko-
licznych polach, zastępując nawet 
zwierzęta pociągowe, zaprzężeni 
do wozów, bron czy pługów. Otr-
zymywali tak małe racje żywnoś-
ciowe, że permanentnie cierpie-
li głód. Niektórzy ważyli nawet 
mniej niż 40 kg. Za  najmniejsze 
przewinienie, jak np. niewyraźne 
śpiewanie podczas marszu lub 
zbyt powolne zdjęcie nakrycia 
głowy przed Niemcami, byli bez-
litośnie karani: bici, poniżani, tor-
turowani. Mogli polepszyć swój 
status, gdyby podpisali volkslistę. 
Wszyscy jednak odmówili.

Około 200 polskich duchow-
nych stało się w Dachau ofiarami 
eksperymentów pseudomedycz-
nych, odgrywając rolę „królików 
doświadczalnych”. Niemieccy le-
karze jednym wycinali różne na-
rządy i obserwowali reakcję orga-
nizmu. Drugich zarażali malarią, 
flegmoną (ropowicą) lub żółtacz-
ką. Innych wsadzali do  specjal-

Trudna sztuka przebaczania wrogom
Grzegorz Górny

Święta Siostra Faustyna pisała, że konfesjonał jest trybunałem Bożego Miłosierdzia. Sakrament 
pojednania i  pokuty stanowi bowiem najbardziej wyrazisty przejaw miłosierdzia Boga wobec 
człowieka. Ludzie dostępują w nim przebaczenia swoich win, całkowitego anulowania grzechów. 
Chrześcijaństwo tym różni się od innych religii, że wzywa i uzdalnia człowieka, by miłował swoich 
nieprzyjaciół i przebaczał wrogom. Niekiedy po ludzku może wydawać się to niemożliwe, a jednak… 

nych komór, gdzie poddawani byli olbrzymiemu ciśnieniu, prowadzące-
mu niekiedy aż do rozerwania płuc. Jeszcze innych zamrażali – wyno-
sili rozebranych do naga nocą na mróz, a kiedy ci tracili przytomność, 
wówczas robili pomiary ich pulsu, krwi, moczu itd.

Jeden z więźniów Dachau ks. Stefan Stępień wspominał: „Wchodzi-
my kolejno do sali operacyjnej, tam układano nas na stole operacyjnym 
i dawano zastrzyk – 3 cm sześcienne flegmony (ropy) w mięsień pra-
wego podudzia u jednych, lewego u drugich pacjentów. Zaraz pierw-
szej nocy wzrosła gorączka, wzmogły się bóle nogi, noc była bezsen-
na. Noga nabrzmiała i  sczerwieniała. Skóra napięta zdaje się pękać 
od wewnątrz. Ból dotkliwy, jakby ktoś rozpalonym żelazem świdrował 
nogę. U niektórych nogi nabrzmiewały do potwornych rozmiarów i ro-
biły wrażenie worów napełnionych płynem. W nocy trapiły nas halu-
cynacje. Wydawało się, że nasze nogi są odcięte i ułożone na stosie, 
jakby drzewo ugniatane przez kilkadziesiąt innych nóg. Szczepionka 
u niektórych tak silnie zaatakowała organizm, że stracili przytomność, 
inni popadali w agonię, umierali. Staliśmy wszyscy w obliczu śmierci. 
Niektórym potworzyły się ogniska flegmony na kręgosłupie, u innych 
trucizna zaatakowała organy wewnętrzne. Operowano nas po sześć, 
siedem razy”.

W  1975 roku w  Monachium odbył się proces przeciwko szefowi 
stacji doświadczalnej w obozie w Dachau – byłemu Sturmbannführe-
rowi SS Heinrichowi Schützowi. To on przeprowadzał na  więźni-
ach pseudo-medyczne eksperymenty, które dla wielu zakończyły się 
śmiercią. Jako jeden ze świadków przemawiał biskup Kazimierz Maj-
dański. Zeznał wówczas: „Dla H. Schütza byliśmy, podobnie jak i dla 
jego otoczenia, nie ludźmi chorymi, wymagającymi opieki lekarskiej 
i najprymitywniejszej troski, ale wyłącznie królikami doświadczalnymi. 
W  najtrudniejszym dla nas okresie byliśmy pozbawieni nawet diety 
obozowej, przyznawanej niekiedy chorym. Nie byliśmy wyjęci spod 
komendy ‘Achtung’, gdy SS-mani wchodzili do stacji doświadczalnej. 
Nie przypominam sobie, bym widział u Schütza kiedykolwiek odruchy 
ludzkie w stosunku do nas. Interesował go tylko przebieg doświadczeń, 
przy czym sekretarz zapisywał każde dyktowane słowo”.

W przerwie podczas procesu biskup Majdański sam podszedł do ławy 
oskarżonych i pierwszy wyciągnął rękę do zbrodniarza, wybaczając mu 
jego winy. Były esesman długo nie chciał wypuścić dłoni Polaka i uspra-
wiedliwiając się, wciąż powtarzał: “Robiłem mniej, niż musiałem”.

Biskup Majdański zapytał później: “Czy rzeczywiście musiał?”

Sam na sam z enkawudzistą 

Iwana Korszyńskiego znam 
od  23 lat. Choć ma 87 lat, im-
ponuje energią i  przytomnością 
umysłu. W  czasach stalinows-
kich był więźniem politycznym. 
Aresztowany został przez NKWD 
jesienią 1948 roku – jako stu-
dent pierwszego roku medycyny 
na  Uniwersytecie w  Użhorodzie 
– gdy miał zaledwie 21 lat 
pod zarzutem konspiracji antyko-
munistycznej. W trakcie procesu 
przyznał się, że wierzy w  Boga, 
co wywołało wściekłość jego 
śledczych: Zudowa i Hawryłowa. 
Od tego ostatniego usłyszał: „Na-

wet jeśli nie uda nam się zebrać na ciebie dowodów, to i tak naskrobię 
ci win na 25 lat. I poślemy cię do takiego miejsca, z którego się nie 
wychodzi“.

Podczas sfingowanego procesu podstawieni świadkowie składa-
li przeciwko niemu fałszywe zeznania. Wtedy zorientował się, że 
stawką jest tylko wysokość wyroku: czy dostanie 25 lat za  udział 
w tajnej organizacji dążącej do obalenia przemocą ustroju socjalis-
tycznego, czy tylko 10 lat za kontrrewolucyjną agitację i propagan-
dę. Ostatecznie dostał niższy wymiar kary, ale i tak został wysłany 
do Karagandzkiego Łagru nr 1 w Spassku w północnym Kazachsta-
nie, który Aleksander Sołżenicyn w „Archipelagu Gułag“ nazwał „Do-
liną Śmierci“. Po latach w aktach swojej sprawy odnalazł dokument 
z napisem „ściśle tajne”, a w nim instrukcję śledczego Hawryłowa: 
„trzymać w obozach szczególnie surowego reżimu”. W tamtych la-
tach brzmiało to jak wyrok śmierci.

Do Spasska więźniów transportowano etapami. Szli pieszo kolum-
nami – gdy ktoś próbował zrobić krok w prawo lub w lewo, strażnicy 
rozstrzeliwali go. Grupa, w której szedł Iwan, spóźniła się na swój ostat-

ZARÓWNO ARCYBISKUP KAZIMIERZ 
MAJDAŃSKI, JAK I DOKTOR IWAN KORSZYŃSKI 

SIŁĘ DO PRZEBACZANIA SWOIM WROGOM 
CZERPALI Z CHRZEŚCIJAŃSTWA.

Fot. Elżbieta Kuźmiuk
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ni etap – czterdziestokilometrowy 
odcinek z  Karabasu do  Spasska. 
Mieli dołączyć do większej kolum-
ny, ale nie zdążyli. Tamci pomas-
zerowali więc bez nich. Tymcza-
sem w stepie rozszalał się buran 
czyli śnieżna burza. Większość 
więźniów zamarzła po drodze, 
a tych, którzy przeżyli, Iwan spo-
tykał później w łagrze – nie mieli 
rąk, nóg, nosów czy uszu, które 
odmrozili sobie w  śnieżycy. Iwan 
dziękował Bogu za spóźnienie. 

W obozie trafił do kamienioło-
mu. Szybko okazało się, że to pra-
ca ponad jego siły. Były dni, gdy 
nie widział chleba. Czuł nieustan-
ny głód. Doszło do  tego, że nie 
mógł unieść kilofa. W stanie krań-
cowego wycieńczenia przeniesio-
no go do lazaretu. Nie dawano mu 
większych szans. Oddział w  obo-
zowym szpitalu, na którym leżał, 
nazywano umieralnią. I wtedy pr-
zyśnił mu się sen. Śniło mu się, że 
tonie w oceanie, woda zalewa go 

ze wszystkich stron, lecz nagle dostrzega wyspę. Podpływa do niej, wy-
ciąga się na brzegu i wtedy słyszy płacz. Rozgląda się i widzi białe za-
winiątko. Podchodzi bliżej, a w środku leży para dziewcząt-bliźniaczek. 

Następnego dnia spotkał profesora Józsefa Cservenyi, który jako 
nowy ordynator oddziału robił obchód. Lekarz był absolwentem Oxfor-
du, przed wojną dyrektorem Instytutu Psychoneurologii w Budapeszcie 
i posłem do węgierskiego parlamentu. W 1945 roku Sowieci wywieźli go 
jako wroga socjalizmu na Syberię. Trafił do łagru w Spassku, gdzie zo-
stał lekarzem w obozowym szpitalu. Szukał właśnie felczera do pomocy, 
gdy usłyszał o Iwanie – młodym studencie medycyny z Zakarpacia, który 
miał węgierskie korzenie i mówił w tym języku. W ten sposób Korszyński 
zamiast w kamieniołomach rozpoczął pracę w szpitalu.

Rok później w łagrze wylądował profesor Siergiej Kolesnikow – jed-
na z największych sław światowej chirurgii. Spotkanie z nim odmie-
niło życie Iwana Korszyńskiego. W żadnej akademii medycznej Iwan 
nie nauczyłby się fachu chirurga tak dobrze, jak w obozowym szpitalu. 
Pod okiem Kolesnikowa zdobywał praktyczne doświadczenie. Kostni-

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i  telewizyjny. Ab-
solwent dziennikarstwa na  Uniwersytecie Warszawskim. Założyciel i  redaktor 
naczelny kwartalnika Fronda (w latach 1994–2005 i od 2007 do 2012 roku). W la-
tach 1994–2001 współautor programu telewizyjnego pod tym samym tytułem. 
Producent telewizyjnych cyklów dokumentalnych, m.in. „Archiwum XX wieku” 
(dla TV Puls), „Drugie dno historii” (dla TVP Historia), „Dzika Polska” (dla TVP 
Polonia), a od 2009 roku „Wojna światów” (dla TVP 2 i TVP 1), którego jest sce-
narzystą, reżyserem i współprowadzącym.
Autor kilku książek, m.in. zbioru esejów „Sprawcy” (1991 – z  Witoldem Paskiem 
i  Wojciechem Tochmanem), „Leksykonu laureatów literackiej Nagrody Nobla” 
(1993), zbioru esejów „Demon Południa”, albumu „Ufam. Śladami siostry Faustyny” 
(2010 – z Januszem Rosikoniem), książki publicystycznej „Bitwa o Madryt” (2010 – 
z Tomaszem Terlikowskim), „Ufający. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, „300 lat wytr-
wałości”, „Oblicze Prawdy. Żyd, który zbadał Całun Turyński”. Współautor książek: 
„Dowody Tajemnicy“ oraz „Świadkowie Tajemnicy“ nagrodzonej Feniksem 2013. 
Wspólnie z Rafałem Tichym opublikował dwa tomy rozmów z ks. prof. Waldemarem 
Chrostowskim „Bóg, Biblia, Mesjasz” i „Kościół, Żydzi, Polska”.
Autor wielu tekstów publikowanych m.in. w  Rzeczpospolitej, Życiu Warszawy 
(w  latach 1992–1993 był stałym korespondentem tego dziennika na  Ukrainie), 
Wprost, Nowym Państwie, Znaku, Christianitas, Teologii Politycznej, austriackim Der 
Standard, węgierskim Heti Valasz, ukraińskim Post Postup i wielu innych. 

ca zawsze pełna była zwłok, więc 
mógł się uczyć na nich anatomii. 
Całymi godzinami na skórze i  je-
litach zmarłych trenował chirur-
giczne szwy. Wymyślił nawet swo-
je własne węzły. Szybko zaczął 
być odpowiedzialny za  narkozy 
i  transfuzje, by z  czasem brać 
udział w  operacjach, do  których 
w  normalnych warunkach nig-
dy nie dopuszczono by studenta. 
Zdarzały się sytuacje, gdy ratował 
pacjentom życie. 

W  1952 roku władze łagru 
„za  dobre sprawowanie” posta-
nowiły przenieść Iwana do obozu 
o  lżejszym rygorze w  sąsiedniej 
wiosce Dolinka. Ten jednak od-
mówił, prosząc, by zostawiono 
go razem z  profesorem i  pozwo-
lono asystować przy operacjach. 
Rok później, po śmierci Stalina, 
Kolesnikow został zrehabilitowa-
ny i  wrócił do  Moskwy. W  ZSRR 
nastąpiła „odwilż”. W  1955 roku 
sąd wojskowy zmniejszył Iwanowi 
karę i wypuścił go z łagru. 

Po zwolenieniu z  obozu Kors-
zyński wrócił do  Użhorodu, gdzie 
w  czerwcu 1956 roku pobrał się 

z największą miłością swego życia – Marią, która czekała na jego powrót pr-
zez osiem lat. Dokończył przerwane studia medyczne, a potem rozpoczął ha-
bilitację w największym na świecie Instytucie Chirurgii Naczyń Sercowych 
w Moskwie, kierowanym przez Siergieja Kolesnikowa. Profesor proponował 
Korszyńskiemu posadę u siebie, ale ten wolał wrócić na Zakarpacie. Szybko 
stał się najbardziej znanym chirurgiem w całym obwodzie.  

Pewnego dnia na stół operacyjny trafił do niego znajomy sprzed lat – 
jego dawny śledczy z NKWD, ten sam, który odgrażał się, że może z nim 
zrobić wszystko. Doktor zapytał pacjenta, czy go poznaje. Tamten przy-
taknął i przyznał, że poznał Korszyńskiego na tyle, że wie, iż tylko w jego 
ręce może złożyć swoje życie. Chirurg nie czuł do niego nienawiści ani 
nawet złości czy żalu. Czuł, że przebaczył swemu dawnemu oprawcy.

Operacja udała się. Pacjent w dobrym stanie wyszedł ze szpitala. Po-
dobnie było z Mychajło Ruszczakiem – fałszywym świadkiem, który kie-
dyś zeznawał w procesie przeciwko niemu. Korszyński wyleczył nie tylko 
jego, lecz również zoperował jego żonę i syna. 

W 1970 roku Maria znalazła się w szpitalu, na oddziale porodowym. 
Kiedy Iwan ją odwiedził, zobaczył leżące obok niej zawiniątko. Pod-
szedł bliżej i stanął jak wryty. W środku leżała para dziewcząt-bliźniac-
zek. Takich samych jak w jego śnie. 

Modlitwa o potępienie

Zarówno arcybiskup Kazimierz Majdański, jak i doktor Iwan Kors-
zyński siłę do przebaczania swoim wrogom czerpali z chrześcijaństwa. 
Człowiek, który codziennie odmawia „Ojcze Nasz“, a  nie przebacza 
drugiemu, modli się o własne potępienie. Kiedy bowiem modlimy się 
„i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaja-
com“, a w sercu nie odpuszczamy win, to wówczas prosimy do Boga, 
aby nas potraktował tak samo i również nam nie odpuścił naszych win.   

NA STÓŁ OPERACYJNY TRAFIŁ DO DOKTORA IWANA 
KORSZYŃSKI EGO DAWNY ŚLEDCZY Z NKWD, TEN 

SAM, KTÓRY ODGRAŻAŁ SIĘ, ŻE MOŻE Z NIM ZROBIĆ 
WSZYSTKO. DOKTOR ZAPYTAŁ PACJENTA, CZY GO 

POZNAJE. TAMTEN PRZYTAKNĄŁ. CHIRURG NIE CZUŁ 
DO NIEGO NIENAWIŚCI ANI NAWET ZŁOŚCI CZY ŻALU. 
CZUŁ, ŻE PRZEBACZYŁ SWEMU DAWNEMU OPRAWCY.
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Koronka silniejsza od piekła
FRAGMENT KSIĄŻKI „UFAM. ŚLADAMI SIOSTRY FAUSTYNY”

z Ojcem swoim. „Ten moment do-
piero w  wieczności poznamy na-
leżycie”. Chociaż Bóg dopuszczał 
zakonnicę w jej częstych stanach 
mistycznych do  tak bliskiej zaży-
łości z sobą, ona nigdy nie wpada-
ła z tego powodu w zadufanie czy 
samozadowolenie. Wręcz prze-
ciwnie, nie opuszczała jej świa-
domość tego, iż nie jest godna 
tak wielkich łask. Pewnego razu 
po Komunii usłyszała słowa Je-
zusa: „Widzisz, czym jesteś sama 
z siebie, ale nie przerażaj się tym. 
Gdybym ci odsłonił całą nędzę, 
jaką jesteś, umarłabyś z przeraże-
nia”. Chrystus dodał jednak, że to 
wielka ufność i pokora zakonnicy 
zniewalają Go do  ustawicznego 
obsypywania jej łaskami.  

Bóg dał poznać pokornej mi-
styczce nie tylko ostateczne prze-
znaczenie człowieka, jakim jest 
wieczne szczęście z Nim w rzeczy-
wistości niebiańskiej, lecz także 
miejsce, do  którego można trafić 
na  zawsze, jeśli odrzuci się Boże 
zaproszenie. Jedna z  najbardziej 
przejmujących wizji siostry Fau-
styny dotyczy bowiem wiekuistego 
potępienia: „Dziś byłam w przepa-

ściach piekła, wprowadzona przez 
anioła. Jest to miejsce wielkiej kaź-
ni. Rodzaje mąk, które widziałam: 
pierwszą męką, która stanowi pie-
kło, jest utrata Boga; druga –  usta-
wiczny wyrzut sumienia; trzecia 
– nigdy się już ten los nie zmieni; 
czwarta męka –  jest ogień, któ-
ry będzie przenikał duszę, ale nie 
zniszczy jej, jest to straszna męka, 
jest to ogień czysto duchowy, za-
palony gniewem Bożym; piąta 
męka – jest ustawiczna ciemność, 
straszny zapach duszący, a chociaż 
jest ciemność, widzą się wzajemnie 
szatani i potępione dusze, i widzą 
wszystko zło innych i swoje; szósta 
męka – jest ustawiczne towarzy-
stwo szatana: siódma męka –  jest 
straszna rozpacz, nienawiść Boga, 
złorzeczenia, przekleństwa, bluź-
nierstwa. Są to męki, które wszyscy 
potępieni cierpią razem, ale to jest 
nie koniec mąk. Są męki dla dusz 
poszczególne, które są mękami 
zmysłów: każda dusza czym grze-
szyła, tym jest dręczona w straszny 
i nie do opisania sposób”.

Wizja siostry Faustyny potwier-
dza niezmienną naukę Kościoła 
o istnieniu piekła i karze wieczne-
go potępienia, wyrażoną w Piśmie 
Świętym, dziełach Ojców Kościoła 
i  Magisterium Nauczycielskim. 
Właśnie z powodu realnej groźby 
zatracenia na wieki swej duszy tak 
dramatycznie brzmią wezwania 
do nawrócenia i szukania ratunku 
w Miłosierdziu Bożym. „Ja, siostra 
Faustyna, z rozkazu Bożego byłam 
w  przepaściach piekła na  to, aby 
mówić duszom i  świadczyć, że 
piekło jest. O tym teraz mówić nie 
mogę, mam rozkaz od Boga, abym 
to zostawiła na  piśmie. Szatani 
mieli do  mnie wielką nienawiść, 
ale z  rozkazu Bożego musieli mi 
być posłuszni. To, com napisała, 
jest słabym cieniem rzeczy, które 
widziałam. Jedno zauważyłam: że 
tam jest najwięcej dusz, które nie 
dowierzały, że jest piekło”.

Podczas pobytu w  szpitalu 
siostra Faustyna nie tylko zapeł-
niała kolejne bruliony zapiskami 
o  miłosierdziu, lecz miała także 

możliwość czynnie okazywać miło-
sierdzie w praktyce. Bóg dawał jej 
poznać, które z umierających osób 
w chwili konania potrzebują szcze-
gólnie modlitwy. Już trzeciego dnia 
zakonnica, wykonując polecenie 
Jezusa, modliła się Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego przy łóżku pew-
nej osoby znajdującej się w agonii. 
Tuż przed śmiercią konająca ko-
bieta otworzyła oczy, a na jej twa-
rzy odmalował się wyraz błogiego 
spokoju. Faustyna odczuła, jak 
moc miłosierdzia ogarnia duszę 
umierającej. Zaraz potem usłysza-
ła słowa Jezusa: „Każdą duszę bro-
nię w godzinie śmierci, jako swej 
chwały, która odmawiać będzie tę 
koronkę albo przy konającym inni 
odmówią –  jednak odpustu tego 
samego dostępują. Kiedy przy ko-
nającym odmawiają tę koronkę, 
uśmierza się gniew Boży, a  mi-
łosierdzie niezgłębione ogarnia 
duszę i poruszają się wnętrzności 
miłosierdzia mojego – dla bolesnej 
męki Syna mojego”.

Tak zaczęła się posługa Fausty-
ny wobec konających w  szpitalu 
na  Prądniku. Siostra starała się 
być przy nich zawsze w  godzi-
nie śmierci, modląc się Koronką 
o  zmiłowanie dla umierających. 
W „Dzienniczku” pisała: „Miłosier-
dzie Boże dosięga nieraz grzesz-
nika w ostatniej chwili, w sposób 
dziwny i  tajemniczy. Na zewnątrz 
jakoby było wszystko stracone, 
lecz tak nie jest; dusza, oświeco-
na promieniem silnej łaski Bożej 
ostatecznej, zwraca się do  Boga 
w  ostatnim momencie z  taką siłą 
miłości, że w  jednej chwili otrzy-
muje od Boga przebaczenie i win, 
i kar, a na zewnątrz nie daje nam 
żadnego znaku ani żalu, ani skru-
chy, ponieważ już na  zewnętrzne 
rzeczy ona nie reaguje. O, jak nie-
zbadane jest miłosierdzie Boże. 
Ale, o zgrozo – są też dusze, które 
dobrowolnie i świadomie tę łaskę 
odrzucają i nią gardzą. Chociaż już 
w  samym skonaniu Bóg miłosier-
ny daje duszy ten moment jasny, 
wewnętrzny, że, jeżeli dusza chce, 
ma możność wrócić do Boga. Lecz 

„Ufam. Śladami Siostry Fau-
styny” jest jedną z wielu książek 
tandemu autorskiego – dzienni-
karza Grzegorza Górnego i  foto-
grafa Janusza Rosikonia –  opu-
blikowanych przez Wydawnictwo 
Rosikon Press. 

Ksiądz Michał Sopoćko wspo-
minał, że siostra Faustyna miała 
dar indywidualnego odczuwania 
grzechów innych ludzi. Przeby-
wając z  osobami znajdującymi się 
w stanie grzechu, doświadczała sil-
nych bólów w miejscach ran Chry-
stusowych: w  skroniach, w  boku, 
na  nogach i  rękach. Po nasileniu 
tych boleści – jak mówił ks. Sopoć-
ko – umiała nawet rozpoznać rodzaj 
popełnionych grzechów. Sama pi-
sała zresztą: „Często odczuwałam 
mękę Pana Jezusa w ciele moim”. 

Podczas objawień Chrystus 
ukazywał jej  różne sceny ze swo-
jego życia. Pewnego razu zano-
towała, że była świadkiem Pasji 
– widziała Jezusa ukoronowane-
go cierniem i  dręczonego przez 
oprawców. Parokrotnie miała też 
wizje Wieczernika i uczty eucha-
rystycznej Chrystusa z  Aposto-
łami. Najbardziej przejęła się 
„chwilą, w  której Jezus przed 
konsekracją wzniósł oczy w niebo 
i  wszedł w  tajemniczą rozmowę 

nieraz u  dusz jest zatwardziałość 
tak wielka, że świadomie wybiera-
ją piekło; udaremniają wszystkie 
modlitwy, jakie inne dusze za nimi 
do  Boga zanoszą, a  nawet same 
wysiłki Boże...”.

Faustyna nie ustawała w  mo-
dlitwie za  konających. „Czyniła 
to w przekonaniu, że wyświadcza 
chorym przysługę i sprawia Panu 
Jezusowi przyjemność – wspomi-
nała po latach matka Irena Krzy-
żanowska. – Dowiedziawszy się 
o  tym, zabroniłam jej to czynić, 
mając na uwadze jej zły stan zdro-
wia. Po moim poleceniu natych-
miast przestała chodzić do  łoża 
chorych, a tylko w dalszym ciągu 
modliła się w ich intencji”. Siostra 
Faustyna była wówczas tak osła-
biona, że nieraz nie była w  sta-
nie nawet uczestniczyć we Mszy 
świętej. Modliła się jednak upo-
rczywie za wielu umierających.

 „JA, SIOSTRA 
FAUSTYNA, Z ROZKAZU 

BOŻEGO BYŁAM 
W PRZEPAŚCIACH PIEKŁA 

NA TO, ABY MÓWIĆ 
DUSZOM I ŚWIADCZYĆ, ŻE 

PIEKŁO JEST (…). JEDNO 
ZAUWAŻYŁAM: ŻE TAM 
JEST NAJWIĘCEJ DUSZ, 

KTÓRE NIE DOWIERZAŁY, 
ŻE JEST PIEKŁO”.

Św. Faustyna

„MIŁOSIERDZIE BOŻE 
DOSIĘGA NIERAZ 

GRZESZNIKA W OSTATNIEJ 
CHWILI, W SPOSÓB DZIWNY 

I TAJEMNICZY (…). DUSZA, 
OŚWIECONA PROMIENIEM 

SILNEJ ŁASKI BOŻEJ 
OSTATECZNEJ, ZWRACA 

SIĘ DO BOGA W OSTATNIM 
MOMENCIE Z TAKĄ SIŁĄ 

MIŁOŚCI, ŻE W JEDNEJ 
CHWILI OTRZYMUJE OD 

BOGA PRZEBACZENIE
I WIN, I KAR”. 

Św. Faustyna

Grzegorz Górny
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Zdarza się, że mamy za bar-
dzo uproszczony obraz miłosier-
dzia Bożego, myśląc o  nim jako 
o  zwykłym współczuciu, emocjo-
nalnie przeżywanej litości, dużej 
pobłażliwości do  grzechu i  zła, 
czy mając wizję Boga mówiące-
go: „nic się nie stało, zapomnijmy 
o  tym”. Może na  pierwszy rzut 
oka wygląda to całkiem dobrze, 
ale tak naprawdę nie jest praw-
dziwym Miłosierdziem, czyli po-
chyleniem się Boga nad poranio-
nym (swoimi i  innych błędami) 
człowiekiem, który nie potrzebuje 
„poklepywania po ramieniu” ze 
słowami: „nic się nie stało”, bo 
jego rany i ból mówią całkiem co 
innego – że jednak coś się stało 
i  pilnie potrzeba prawdziwej po-
mocy. Ponieważ sami chętnie się 
usprawiedliwiamy i  szybko znaj-
dujemy wytłumaczenie naszych 
decyzji, chcielibyśmy, by Bóg ro-
bił to samo, by Jego Miłosierdzie 
było pełną zgodą na nasze plany, 
wizje oraz na nasze życiowe błę-
dy i braki w naszej dojrzałości czy 
formacji duchowej. Bóg jest miło-
sierny, bo jest wierny wobec tej 
relacji, jaką z nami zawarł. On nie 
rezygnuje, nie poddaje się, jest 
zawsze zwrócony ku człowiekowi, 
robi wszystko, by go ratować. Bez 
względu na  to, jakie decyzje po-
dejmuje człowiek, Bóg pozostaje 
zaangażowany w jego życie – taki 
po prostu jest Bóg, to Jego natura. 

Przeciwieństwem takiej po-
stawy miłosierdzia byłaby zdra-
da, ale w  przypadku Boga jest 
to niemożliwe. On robi wszystko 
dla naszego dobra, choć często 
przez większość naszego życia 
zajmujemy się przeszkadzaniem 

Serce, które widzi
Br. Łukasz Woźniak OFMCap

MIŁOSIERDZIE – TO JEDNA Z  WIELKICH TAJEMNIC BOGA; TAK SIĘ 
OBJAWIA CZŁOWIEKOWI, CHCE, BY TO BYŁO JEDNO Z JEGO IMION. 

Mu w  tym. Nasz opór i  bunt 
sprawiają, że Boża troska o nas 
wydaje nam się niszczeniem 
naszych planów, karaniem nas 
i  niesprawiedliwością – tak to 
wygląda z naszej perspektywy – 
a nie widzimy, że przez tego typu 
sytuacje Bóg wzywa nas do  na-
wrócenia, do  uznania naszej 
winy i  naszej bezsilności. Gdy 
człowiek w takiej sytuacji zwra-
ca się do Niego o pomoc, wcho-
dzi w  przestrzeń Miłosierdzia, 
daje Bogu możliwość wiernego 
zaangażowania się w życie czło-
wieka i możliwość przebaczania 
– bo Bóg zajmuje się tym ze swej 
natury, jest przecież Bogiem!

Marzeniem Miłosierdzia Boże-
go, jeśli można tak powiedzieć, jest 
przemienianie człowieka (w  jego 
myśleniu, pragnieniach, patrzeniu 
na siebie i świat), by stawał się on 
coraz bardziej podobny do  Jezu-
sa, z  Nim zjednoczony. Pan Jezus 
chciał dzielić z nami swoje życie, 
być bezinteresownym darem z sie-
bie, pozwolił nam się mylić, złożył 
w ofierze samego siebie, by otwo-
rzyć przed nami drogę powrotu 
do Boga i to jest prawdziwy wzór 
bycia miłosiernym.

„Przecież mam serce!”
Bóg jest miłosierny, bo do głębi 

lituje się nad człowiekiem, przeba-
cza mu winy i grzechy, gotów jest 
zawsze go wspierać. W  pełni ak-
ceptuje człowieka, ale nie akceptu-
je zła i tego, co człowieka umniej-
sza i  degraduje. Właśnie dlatego 
gotów jest działać dla jego dobra, 
jeśli tylko zostanie zaproszony. 

W „Dzienniczku” świętej siostry 
Faustyny jak refren powtarzają się 
zaproszenia Boga, ukazujące Jego 
wielkie pragnienie interwencji 
w  życiu człowieka: „niech ludzie 
przyjdą”, „niech nikt się nie boi”, 
„niech się nie lęka”, „niech się za-
nurzy”, „niech przyjdzie do  Mnie 
każdy, niech Mnie wybierze, niech 
zobaczy, że czekam na  każdego 
z was”. W kontekście Eucharystii 
Jezus powiedział Faustynie: „Cze-
kam na  dusze, a  one są na  Mnie 
obojętne. Chcę je obdarzyć ła-
skami, a  one nie chcą. Obchodzą 
się ze Mną jak z czymś martwym, 
a przecież mam serce pełne miło-
ści i miłosierdzia”.

Przyjęcie Bożego Miłosierdzia 
przez człowieka polega najpierw 
na uznaniu swojej słabości i bez-
silności wobec dotykającego nas 

zła, a  następnie na  jak najwięk-
szej, synowskiej ufności wobec 
Boga, która jest jednocześnie 
uznaniem Jego dobroci i  przy-
jęciem Jego planu na  moje ży-
cie. To dwa kroki pozwalające 
stanąć przed bramą Miłosier-
dzia. Przestaje się wtedy liczyć 
stan człowieka; dla Boga nie 
ma przecież przypadków bezna-
dziejnych, czymś beznadziejnym 
jest tylko upór, z  jakim człowiek 
wzbrania się przed zawołaniem: 
„Panie, ratuj mnie!”. Pan Jezus 
prosił siostrę Faustynę o  pomoc 
w propagowaniu tej drogi i  Jego 
orędzia o Miłosierdziu:  
„Namawiaj ich do  wielkiej ufno-
ści w  Miłosierdzie Moje. Niech 
pokładają nadzieję w  Miłosier-
dziu najwięksi grzesznicy. Nie 
grzechy Mnie ranią, lecz brak 
ufności”. Dla tych, którzy myślą, 
że ich życie jest naznaczone zbyt 
dużą niedoskonałością, którzy 
patrząc na swoją historię, widzą 
w  niej przede wszystkim upad-
ki, błędy i  słabość, przez któ-
rą czuli się skreśleni w  oczach 
Boga, wielką nadzieję i  zmianę 
patrzenia na swe dotychczasowe 
życie może przynieść Jezusowe 
stwierdzenie skierowane do Fau-
styny: „Gdyby nie było twej nie-
doskonałości, to byś nie przyszła 
do Mnie”. To ważna prawda, któ-
ra każe nam zmienić osąd o tym, 
czego doświadczaliśmy od  dzie-
ciństwa i  czego doświadczamy 
teraz – trudna sytuacja, nasza 
niedoskonałość jest po to, by nas 
popchnąć do więzi z Bogiem. Nie 
ku ciemności (to by było demo-
niczne), lecz w ramiona Ojca!

Nasza „wyobraźnia miłosierdzia”
 Każdy, kto doświadczył 

Miłosierdzia Boga został nim 
„zarażony” i sam staje się miło-
siernym dla innych. Kto uświa-
domił sobie, jaki cierpliwy był 
Bóg wobec niego, czekając przez 
lata na  jakiś znak nawrócenia, 
ten znajduje w sobie więcej cier-
pliwości dla braci. Kto zobaczył, 
że Bóg go przyjmuje pomimo 

jego osobistej „biedy” moralnej 
i  duchowej, przestaje osądzać 
i  oceniać innych wydobywając 
ich słabości, bo nauczył się osą-
dzać najpierw siebie i  wie, że 
Bóg potrafi posłużyć się każdym 
i z każdym sobie poradzić. 

Święty Jan Paweł II na  kra-
kowskich Błoniach w  2002 roku 
mówił o  potrzebie „wyobraźni 
miłosierdzia”, czyli o nowym my-
śleniu na  wzór myślenia Jezuso-
wego. Nasze miłosierdzie wobec 
innych jest zatem prawdziwe wte-
dy, gdy jest ono naśladowaniem 
samego Boga i Chrystusa. Święty 
Franciszek z Asyżu uczył takiego 
miłosierdzia jednego z  przełożo-
nych, pisząc do  niego: „Po tym 
chcę poznać, czy miłujesz Pana 
i mnie, sługę Jego i  twego: jeżeli 
będziesz tak postępował, aby nie 
było takiego brata na  świecie, 
który, gdyby zgrzeszył, choćby 
zgrzeszył najciężej, a  potem sta-
nął przed tobą, żeby odszedł bez 
twego miłosierdzia. A  gdyby nie 
szukał miłosierdzia, to ty go zapy-
taj, czy nie pragnie przebaczenia. 
I choćby tysiąc razy potem zgrze-
szył, kochaj go bardziej niż mnie, 
abyś go pociągnął do Pana; i  za-
wsze bądź miłosierny dla takich”.

Dla św. Franciszka motyw miło-
sierdzia jest jasny – ponieważ Bóg 
tak postępuje wobec nas, więc my 
powinniśmy tak samo postępować 
wobec siebie nawzajem. Jan Paweł 
II mówił, że prawdziwą „biedą” 
współczesnego człowieka jest jego 
lęk i  ciągła ucieczka przed Bo-
giem. Ten lęk rodzi się oczywiście 
z poczucia zagrożenia przed tym, 
co nas otacza, a co zostało nazwa-
ne „cywilizacją śmierci”. Najgor-
szą decyzją człowieka jest próba 
radzenia sobie z  tym samemu, 
urządzanie życia po swojemu, bez 
oglądania się na  Boga. Człowiek 
nierzadko żyje tak, jakby Boga nie 
było, albo stawia samego siebie 
na  Jego miejscu. Na wiele sposo-
bów usiłuje się dziś zagłuszyć głos 
Boga w  ludzkich sercach, a  Jego 
samego uczynić „wielkim nieobec-
nym” w kulturze i społecznej świa-

OKAZAĆ SOBIE I INNYM MIŁOSIERDZIE, TO 
PRZYJĄĆ I GŁOSIĆ „KATECHEZĘ O BOGU, 

KTÓRY JEST WIĘKSZY” NIŻ WSZELKIE LĘKI 
CZŁOWIEKA I WIĘKSZY NIŻ JEGO GRZECH. 

BÓG JEST „BOGATY W MIŁOSIERDZIE” 
I CHCE SIĘ NIM DZIELIĆ Z NAMI. 
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domości narodów. Współczesny 
człowiek widzi, że przegrywa, ale 
często nie wie, dlaczego. Nie rozu-
mie, że został oszukany i że odrzu-
cenie Boga zawsze jest przegraną 
człowieka. Dlatego w naszych cza-
sach okazać komuś miłosierdzie, 
to pokazać mu prawdę, rzucić 
światło na jego życie i sytuację, po-
móc mu zdemaskować oszustwa, 
którym uległ.

Ludzie wokół nas naprawdę są 
zagubieni, nie rozumieją tego, co 
ich spotyka, nie widzą konsekwen-
cji swoich wyborów i nie potrafią 
zinterpretować swojej historii, by 
dostrzegać w niej Boże prowadze-
nie i duchowy sens życiowych wy-
darzeń. Okazać sobie i innym mi-
łosierdzie, to przyjąć i głosić „ka-
techezę o  Bogu, który jest więk-
szy” niż wszelkie lęki człowieka 
i większy niż jego grzech. Bóg jest 
„bogaty w Miłosierdzie” i chce się 
nim dzielić z nami – dlaczego więc 
my jesteśmy tak „ubodzy w miło-
sierdzie”?

Brat obok mnie
Jan Paweł II w encyklice o Mi-

łosierdziu Bożym  Dives in mi-
sericordia uczy, że w  języku 
biblijnym miłosierdzie oznacza 
wrażliwość i  konkretne działanie 
w sytuacji, gdy spotykamy się z ja-
kimkolwiek cierpieniem i  krzyw-
dą, z ubóstwem i tym wszystkim, 
co trudne dla człowieka, także ze 
słabą fizyczną i moralną kondycją. 
A więc nasze miłosierdzie będzie 
się realizowało w  „dostrzeganiu 
obok siebie brata”, czyli w  wyj-
ściu z  egoistycznego zapatrzenia 
w siebie, by stawać się darem dla 
tego drugiego. 

Upomnieć z miłością tych, któ-
rzy grzeszą, podzielić się swoim 
doświadczeniem z tymi, którzy się 
nie znają, umocnić dobrą radą po-
grążających się w zwątpieniu i bra-
ku ufności, z  cierpliwością znosić 
nieznośnych i raniących nas, chęt-
nie przebaczać urazy, pamiętając, 
że i  nam wiele przebaczono oraz 
polecać Bogu w  modlitwie ota-

„PO TYM CHCĘ POZNAĆ, CZY MIŁUJESZ 
PANA I MNIE, SŁUGĘ JEGO I TWEGO: 

JEŻELI BĘDZIESZ TAK POSTĘPOWAŁ, ABY 
NIE BYŁO TAKIEGO BRATA NA ŚWIECIE, 

KTÓRY, GDYBY ZGRZESZYŁ, CHOĆBY 
ZGRZESZYŁ NAJCIĘŻEJ,  A POTEM STANĄŁ 
PRZED TOBĄ, ŻEBY ODSZEDŁ BEZ TWEGO 

MIŁOSIERDZIA. A GDYBY  NIE SZUKAŁ 
MIŁOSIERDZIA, TO TY GO ZAPYTAJ, CZY 
NIE PRAGNIE PRZEBACZENIA. I CHOĆBY 

TYSIĄC RAZY POTEM ZGRZESZYŁ, 
KOCHAJ GO BARDZIEJ NIŻ MNIE, ABYŚ GO 

POCIĄGNĄŁ DO PANA”.
Św. Franciszek z Asyżu

czających nas ludzi, jak również 
zmarłych – to wszystko przecież 
„uczynki miłosierdzia względem 
duszy”, znane nam z katechizmo-
wych zasad. To droga naśladowa-
nia Boga w Jego Miłosierdziu.

Papież Benedykt XVI w ency-
klice Deus Caritas est napisał: 
„Możemy mieć udział w  kształ-
towaniu lepszego świata jedy-

nie wtedy, gdy spełniamy dobro 
teraz i osobiście, z pasją i wszę-
dzie tam, gdzie możemy. Program 
chrześcijański – program dobre-
go Samarytanina, program Jezu-
sa – to „serce, które widzi”. Takie 
serce widzi, gdzie potrzeba miło-
ści i działa konkretnie”. 

I jeszcze na koniec słowo bł. Ho-
norata Koźmińskiego, kapucyna: 

„Otwiera się przed nami wielkie 
zadanie, okazanie tryumfu miłości 
chrześcijańskiej, pełnej uczucia, 
czynu i  poświęcenia. Dzisiejszy 
świat – stary niedowiarek i odstęp-
ca od Chrystusa – prędzej będzie 
pociągnięty uczynkami prawdzi-
wej miłości niż kazaniami i przeko-
nywaniem naukowym. Dlatego nas 
Bóg powołał, abyśmy modlitwami 

swymi braci naszych ratowali, bła-
gali za grzesznym światem i ścią-
gali miłosierdzie Boga”.

 

Br. Łukasz Woźniak
OFMCap

doktor teologii misji

Modlitwa św. Faustyny 
 

Dopomóż mi, Panie, aby moje oczy były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła

według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich

i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,

bym skłaniała się do potrzeb bliźnich,
by oczy moje nie były obojętne na bóle bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich,

ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne

i pełne dobrych uczynków,
bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu,

przyjmować na siebie cięższe i mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne,

bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie

(…)
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne,

bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
O Panie, pragnę się cała przemienić

w miłosierdzie Twoje
i być żywym odbiciem Ciebie.

Fot. Elżbieta Kuźmiuk
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Manifestacja
wyższości nad innymi?

Marcin Hermanowski

CZY JESTEŚ MIŁOSIERNY? CZY JESTEŚ MIŁOSIERNY WOBEC BLIŹNICH, ALE TEŻ 
WOBEC SIEBIE? PYTANIA TE POJAWIAJĄ SIĘ NIEPRZYPADKOWO DZISIAJ. PRZED 
NAMI W KOŚCIELE POWSZECHNYM ROK MIŁOSIERDZIA. 

Miłosierdzie. Co to za słowo, 
pochodzące z innej mentalnie epo-
ki? W  mediach, które nie mówią 
o  sprawach związanych z  religią, 
słowo to się nie pojawia. I to raczej 
nie z winy mediów. Polityka i poli-
tycy, show-biznes i  jego gwiazdy, 
życie codzienne i  jego bohatero-
wie, restauratorzy i  ich klienci 
– kto z tych osób ma być lub jest 
miłosierny? Może jest, ale nie pu-
blicznie; nie wtedy, gdy jest w swo-
jej publicznej i zawodowej roli.

A my nie-bohaterowie mediów? 
Czy my nie mamy tak samo? W ży-
ciu zawodowym, publicznym – czy 
tam jest miejsce na miłosierdzie? 
Spróbujemy się temu przyjrzeć. 
Bo i  termin miłosierdzie nie jest 
jednoznaczny, a  często jest rozu-
miany opacznie. Często miłosier-
dzie rozumiane jest jako postawa 
–  manifestacja wyższości nad in-
nymi. Ten, który jest miłosierny 
jest lepszy, bo okazuje miłosier-

dzie, bo ma więcej siły, bo pochy-
la się nad  mniejszym, słabszym, 
gorzej radzącym sobie w  rzeczy-
wistości. Ten, który jest miłosier-
dziem obdarzany, jest osamotnio-
ny, bezradny, ubogi, nieradzący 
sobie ze światem, z  rzeczywisto-
ścią, ze swoimi pokusami, grze-
chami. To dość stereotypowe wy-
obrażenie.

Stereotypy, choć niekiedy pełnią 
pożyteczną rolę, bo pozwalają nam 
szybko zorientować się w sytuacji, 
skracając czas na podjęcie decyzji, 
generalnie nie dają nam prawdzi-
wej odpowiedzi na pytania. Tak jest 
również w tym wypadku.

Tymczasem sprawa ma się 
zupełnie inaczej. Święty Jan Pa-
weł II podkreślał wielokrotnie, 
a  w  szczególny sposób w  ency-
klice Dives in Misericordia, 
że miłosierdzie nie deprecjonuje 
osoby nim obdarowanej, ponie-
waż „relacja miłosierdzia opiera 
się na  wspólnym przeżyciu tego 
dobra, którym jest człowiek, 
na wspólnym doświadczeniu god-
ności, która jest jemu właściwa”. 

Mamy zatem do  czynienia ze 
zrównaniem, ze wspólnym prze-
żywaniem, z  relacją, która ze 
swej natury jest wspólnotowa. 
Papież cytowane powyżej słowa 
pisze w  kontekście opowieści 
o synu marnotrawnym. Ileż razy 
zadziwiała nas ta biblijna opo-
wieść! Wedle praw ziemskich 
syn marnotrawny nie zasługuje 
na nagrodę; zresztą po przyjęciu 

go z otwartymi ramionami przez 
ojca, drugi z synów jest na niego 
zły, nie rozumie, dlaczego ojciec 
tak się zachowuje. Tymczasem oj-
ciec cieszy się, wybiega z domu, 
by powitać syna marnotrawnego; 
nie tylko nie karze go, nie naka-
zuje mu także „odrabiać” poczy-
nionych strat. Dlaczego tak robi? 
Bo – pisze Jana Paweł II – „ojciec 
jest świadom, że ocalone zostało 
zasadnicze dobro: dobro człowie-
czeństwa jego syna. Wprawdzie 
zmarnował majątek, ale człowie-
czeństwo ocalało. Co więcej, zo-
stało odnalezione na nowo”. 

Jakiż, z punktu widzenia ziem-
skiego, mamy tutaj paradoks. Ten 
utracjusz, ten, który zaprzedał 
nie tylko majątek, ale także re-
lację z  ojcem i  własne poczucie 
szczęścia, w wyniku miłosiernego 
postępowania ojca zyskuje siebie 
na  nowo, jest odnowiony. Może 
się realizować od początku. Mało 
tego, jest silny przykładem dzia-
łania miłosiernego ojca. Zaczyna 
kolejny etap życia z  przeświad-
czeniem o  mocy działania miło-
sierdzia, czyli o swoistej komunii 
pomiędzy nim a ojcem. 

Choć analogia, którą tu przy-
wołam, jest bardzo daleka, jed-
nak spróbuję ją przedstawić jako 
przełożenie działania miłosier-
dzia na zupełnie inną strukturę. 
Z  gruntu niedopuszczalne jest, 
żeby szef w  podobny sposób, 
jak ojciec wobec syna marno-
trawnego, zachowywał się wo-

„MIŁOSIERDZIE NIE 
DEPRECJONUJE OSOBY 

NIM OBDAROWANEJ, 
PONIEWAŻ „RELACJA 

MIŁOSIERDZIA OPIERA SIĘ 
NA WSPÓLNYM PRZEŻYCIU 

TEGO DOBRA, KTÓRYM JEST 
CZŁOWIEK, NA WSPÓLNYM 

DOŚWIADCZENIU   
GODNOŚCI, KTÓRA JEST 

JEMU WŁAŚCIWA”.
 Św. Jan Paweł II

Fot. Pinus Nigra
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bec pracownika, który działał 
na  niekorzyść firmy, w  której 
pracuje. Ale jedną z  podstawo-
wych składowych budowania au-
torytetu jest rozumienie pracow-
nika, obdarzanie go zaufaniem i, 
jak to często się nazywa, „bycie 
człowiekiem”. To powoduje wza-
jemną akceptację i lepsze wyko-
nywanie zadań. Wprawdzie szef 
jest nadal szefem, a  pracownik 
pracownikiem; tak jak ojciec po-
został ojcem, a syn synem. Zmie-
niła się tylko relacja. 

Wspólne doświadczenie god-
ności, ale też dowartościowanie 
i, jak pisze Papież, „podnoszenie, 
jako wydobywanie się dobra spod 
wielkich nawarstwień zła, które 

jest w świecie i w człowieku”, ma 
wielkie znaczenie dla wszystkich 
ludzi, którzy „uczestniczą w miło-
sierdziu”. To moc wynikająca z sa-
mego aktu miłosierdzia, ale też 
z owej komunii, w której się jest. 

I znów zacytujmy fragment en-
cykliki Dives in misericordia: 
„Ten, kto przebacza i ten, kto do-
stępuje przebaczenia, spotykają 
się ze sobą w jednym zasadniczym 
punkcie, tym punktem jest god-
ność i  istota wartości człowieka, 
która nie może być zagubiona, 
której potwierdzenie czy odnale-
zienie stanowi tez źródło najwięk-
szej radości”. Godność i  istota 
wartości człowieka. W tych dwóch 
określeniach w sposób szczególny 

odnajdujemy ową równość w prze-
żywaniu miłosierdzia. Miłosierdzie 
nie jest, jeszcze raz to podkreślmy, 
deprecjonujące. Jest wspólnym do-
świadczaniem godności.

Od  samego początku, kiedy 
Redaktor Naczelny tego pisma 
zaproponował mi temat na  ni-
niejszy tekst, zastanawiałem 
się, czy pojęcie miłosierdzia jest 
tylko pomiędzy dwoma podmio-
tami. Pomiędzy  Bogiem a  czło-
wiekiem, pomiędzy dwiema oso-
bami, pomiędzy zbiorowościami, 
czy także możemy „być w miło-
sierdziu” wobec siebie samych. 
Jak to miałoby wyglądać? 

Im dłużej o  tym myślałem, 
tym bardziej wydawało mi się, 

że to możliwe. Ale możliwe 
na tych samych zasadach, które 
opisałem powyżej, opierając się 
na papieskiej encyklice. Spróbuj-
my zrobić wspólnie ten myślowy 
eksperyment. Zachowaliśmy się 
wobec siebie, jak ów syn marno-
trawny, w krótkim lub dłuższym 
czasie straciliśmy dobra, które 
gromadziliśmy. Dobra material-
ne lub duchowe. Za utratą tych 
dóbr często idzie strata czegoś 
ważniejszego –  godności i tego, 
co określiliśmy „istotą wartości 
człowieka”. Na  pewnym eta-
pie drogi „utracjusza” przycho-
dzi refleksja, która prowadzi 
do  zmiany. Czujemy, że trzeba 
wrócić do wartości, które są dla 

nas ważne, czujemy, ze trzeba 
zacząć zachowywać się inaczej. 
I  wtedy następuje moment za-
sadniczy dla tej „indywidualnej 
ścieżki miłosierdzia”. Jak okaże-
my sobie miłosierdzie? 

Czy będzie to postawa karania 
się, wywyższania tego nowego 
ja nad tamtym starym? Jeśli tak, 
możliwe, że sami będziemy stawia-
li się w sytuacji niekomfortowej, że 
będziemy odbierali sobie poczucie 
godności. Prawdopodobnie będzie 
nam to przeszkadzać w funkcjono-
waniu. A  powinniśmy zrobić tak, 
jak zachęca nas do  tego Papież, 
by relacja miłosierdzia opierała 
się na przeżyciu dobra, na przeży-
ciu doświadczenia godności. Co to 
mogłoby dla nas, miłosiernych wo-
bec siebie, znaczyć? Może szacu-
nek dla siebie, że wróciło się z tak 
„dalekiej wyprawy”, może radość 
z tego, że potrafiliśmy to tak sobie 
wewnętrznie ułożyć. Może radość 
z tego, że jest Bóg, który poprzez 
swoje znaki  rozpoczął w nas pro-
ces zmiany, naprawy, którego efek-
tem jest miłosierdzie wobec siebie. 
Pewnie to nie jest jedyna „indywi-
dualna ścieżka miłosierdzia”. 

Zachęcam do  refleksji nad 
tym, w  jaki sposób Wy, Drogie 
Czytelniczki i  Drodzy Czytelni-
cy, realizujecie własną ścieżkę 
miłosierdzia.  I  jak czujecie się, 
jako ci, którzy doświadczają mi-
łosierdzia i  jako ci, którzy miło-
sierdziem obdarowują. 

PS. Pisanie dla „Trzeźwymi 
Bądźcie” to dla mnie nowe do-
świadczenie i  duże wyzwanie. 
Bardzo jestem wdzięczny Redak-
torowi Naczelnemu, ojcu Adamo-
wi, za  tę propozycję.  Jednocze-
śnie proszę Czytelniczki i Czytel-
ników o  życzliwe przyjęcie mnie 
w gronie autorów.

„TEN, KTO PRZEBACZA 
I TEN, KTO DOSTĘPUJE 

PRZEBACZENIA, SPOTYKAJĄ 
SIĘ ZE SOBĄ W JEDNYM 

ZASADNICZYM PUNKCIE, 
TYM PUNKTEM JEST 
GODNOŚĆ I ISTOTA 

WARTOŚCI CZŁOWIEKA, 
KTÓRA NIE MOŻE BYĆ 
ZAGUBIONA, KTÓREJ 
POTWIERDZENIE CZY 

ODNALEZIENIE 
STANOWI TEZ ŹRÓDŁO

NAJWIĘKSZEJ RADOŚCI”
Św. Jan Paweł II

ZACHĘCAM DO REFLEKSJI 
NAD TYM, W JAKI SPOSÓB WY, 

DROGIE CZYTELNICZKI I DRODZY 
CZYTELNICY, REALIZUJECIE WŁASNĄ 

ŚCIEŻKĘ MIŁOSIERDZIA.

Marcin Hermanowski
antropolog kultury, 
socjolog, medioznawca 
mieszka i pracuje 
w Poznaniu

Fot. Szymon Pulcyn
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Miłosierdzie daje wolność Miłosierdzie – bezsilność Pana Stworzenia
JEZUS STOI U DRZWI MOJEGO SERCA, ALE ODE 
MNIE ZALEŻY, CZY MU OTWORZĘ (POR. AP 3, 20). 

ŚWIAT NASZYCH RELACJI NIE MOŻE OPIERAĆ SIĘ TYLKO NA 
SPRAWIEDLIWOŚCI W OSĄDZANIU DOBRYCH I ZŁYCH UCZYNKÓW.

Br. Piotr Hejno
OFMCap
duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości

Br. Piotr Wardawy
OFMCap
duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości

Czasami można usłyszeć 
stwierdzenie: „Pan Bóg cię ska-
rał”. Myślimy, że On tylko czeka 
na  nasze potknięcie. A  spójrzmy 
na to z innej strony – może On po 
prostu pozwala człowiekowi pono-
sić konsekwencje własnych wybo-
rów? Niejednokrotnie   dotykają 
one również innych ludzi, np. naj-
bliższych w rodzinie. To jest tajem-
nica wolności człowieka, dar ofia-
rowany mu przez Boga. I to moż-
liwość wyboru, wolność właśnie, 
odróżnia nas od świata zwierząt. 

Człowiek może dokonywać 
wyborów, kierując się rozumem. 
Św. Paweł napisał: „Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko przynosi 
korzyść. Wszystko mi wolno, ale 
ja niczemu nie oddam się w nie-
wolę” (1 Kor 6, 12). Już wtedy 
Apostoł Narodów przestrzegał 
przed tym, że dokonując złych 
wyborów, kierując się nadmiernie 
dążeniem do przyjemności, moż-
na popaść w niewolę dysfunkcyj-
nych zachowań i uzależnień. 

Mimo że człowiek niejedno-
krotnie w swojej wolności rani sie-
bie i  innych, często też odchodzi 
od  Boga, odmawiając Mu wierno-
ści. A „On wiary dochowuje, bo nie 
może się zaprzeć siebie samego” 
(2 Tm 2, 13). Jest to dowód na to, 
że Bóg szanuje wolność człowieka 
od początku do końca. Przykładem 
jest sytuacja w  ogrodzie Eden, 
gdzie pierwsi rodzice dokonali wy-
boru, ulegając podszeptom węża. 
W  konsekwencji musieli opuścić 
raj i  utracili możliwość przebywa-
nia z  Bogiem. Pokusa „bycia jak 
Bóg” prowadzi do śmierci (Rdz 3, 
3-5), której źródłem jest odwieczny 
oskarżyciel człowieka (Ap 12, 10). 

Bóg w  swoim miłosierdziu nie 
zostawia człowieka samego, daje 
obietncę, że wszystko zło będzie 

Czy wszechmogący Bóg, 
stwórca nieba i  ziemi, wszyst-
kowiedzący Pan czasu i  histo-
rii, może ogłosić swoją „bezsil-
ność”? Wydaje się to absurdalne 
i sprzeczne z Boskim Majestatem, 
ale zagłębiając się w  tajemnicę 
Bożego Miłosierdzia, dochodzę 
do wniosku, że tak! Bóg, objawia-
jąc światu tajemnicę Miłosierdzia, 
jednocześnie ogłasza swoją bez-
silność wobec każdego z nas; nie 
może nie kochać człowieka i gdy 
ten zechce wrócić do  Niego, za-
wsze go przyjmie.

Po co Bóg ogłasza człowiekowi 
swoje Miłosierdzie? Czy nie wy-
starczy to, że dał się poznać, jako 
Sędzia sprawiedliwy, który za  do-
bre wynagradza, a  za  złe karze? 
A jednak On objawia się w nieskoń-
czonym Miłosierdziu, ponieważ do-
piero w ten sposób odsłania pełny 
wymiar swojej sprawiedliwości.

Sprawiedliwość dla człowieka 
jest siłą porządkującą i  stanowi 
niezbędny element jego egzysten-
cji. Jest siłą wychowującą do do-
skonałości, w  której oceniane 
są czyny człowieka, jako dobre 
i  złe. Ale to Bogu nie wystarcza; 
nie chce, abyśmy żyli tylko w du-
chu kalkulacji, obliczając, co nas 
spotka ze strony Jego sprawie-
dliwości, ze względu na  doko-

naprawione; wszystko, co znisz-
czył grzech, na nowo odbudowane. 

Jezus Chrystus jest tym, któ-
ry w  pełni objawił miłość Boga 
do  każdego człowieka. Jego ży-
cie i słowa wciąż przekonują nas 
o  tym. On jest rzeczywistością 
w  której żyjemy. Duch, który 
wskrzesił Jezusa z martwych, jest 
dany każdemu z nas i zachęca lu-
dzi do  przebudzenia duchowego 
na każdym etapie życia. 

Jezus do  niczego człowieka 
nie zmuszał, a  jedynie zapraszał. 
Objawiał swoją miłość względem 
każdego w  taki sposób, w  jaki 
człowiek nią obdarzony mógł ją 
przyjąć. Do  słabych podchodził 
z  delikatnością, do  uczonych 
i  faryzeuszów nie bał się mówić 
ostrych słów, aby ich nawrócić. 

Człowiek, który poznaje Jezusa 
Chrystusa, dalej pozostaje wolny. 
Może wybrać, za kim chce pójść. 
Kto lub co będzie panem jego ży-
cia. Zły duch jako pokonany jest 
na  pozycji straconej, ale będzie 
robił wszystko, aby jak najwięcej 
dusz oddzielić od  Zbawcy, ponie-
waż nienawidzi człowieka i  tego, 
co on otrzymał od Stwórcy. Jezus 
objawił miłosierdzie Boże, którego 
– jak pisała św. Faustyna – nie zgłę-
bi ani umysł anielski, ani ludzki.

To miłosierdzie nie jest jednak 
naiwnością; nie jest tak, jak mó-
wią niektórzy: „Bóg i  tak mi wy-
baczy”. On również w tej kwestii 
zakłada wolność człowieka. Bóg 
wybaczy, jeśli człowiek będzie na-
prawdę tego chciał. Jezus, znając 
naturę ludzką, mówi o tych, którzy 
poprzez swoje wybory na  ziemi 
i  wewnętrzną postawę zamknię-
cia na Boga, sami decydują o so-
bie: „I  zgromadzą się przed Nim 
wszystkie narody, a  On oddzieli 
jednych od  drugich, jak pasterz 

oddziela owce od kozłów. I pójdą 
ci na mękę wieczną, sprawiedliwi 
zaś do  życia wiecznego” (Mt 25, 
32.46). 

Nie jest to straszenie, ale szan-
sa dla człowieka, aby opowiedział 
się, po której stronie chce stanąć. 
Mimo swoich słabości i grzechów 
mamy dostęp do miłosierdzia Bo-
żego. Ono daje nam nowe życie 
już tu na ziemi, ale ważna jest po-
stawa człowieka.

Jezus wypowiada mocne słowa 
w  Ewangelii Mateusza: „Dlatego 
powiadam wam: Każdy grzech 
i bluźnierstwo będą odpuszczone 
ludziom, ale bluźnierstwo prze-
ciwko Duchowi nie będzie od-
puszczone. Jeśli ktoś powie słowo 
przeciw Synowi Człowieczemu, 
będzie mu odpuszczone, lecz jeśli 
powie przeciw Duchowi Święte-
mu, nie będzie mu odpuszczone 
ani w  tym wieku, ani w  przy-
szłym” (Mt 12, 31-32).

Chrystus mówi o postawie cał-
kowitego zamknięcia się na Ducha 
Świętego, który daje życie i  jest 
miłością. Mając takie nastawienie, 
człowiek skazuje siebie na samot-
ność, oderwanie od Boga, mimo że 
ma świadomość Jego rzeczywisto-
ści i Jego miłosierdzia.

Jezus stoi u  drzwi mojego 
serca, ale ode mnie zależy, czy 
Mu otworzę. 

nane uczynki. Bóg zaprasza nas 
do  relacji opartej na  bezwarun-
kowej miłości. Tylko otwarcie się 
na Boga, który nas kocha, nawet, 
gdy my sami źli jesteśmy, stwarza 
przestrzeń na  prawdziwą miłość 
między Bogiem a człowiekiem. 

Bóg pragnie, abyśmy uwierzy-
li, że kocha nas także wtedy, gdy 
my sami się od Niego odwracamy. 
Jemu nie wystarczy być sprawie-
dliwym, On chce być miłosier-
nym. Odkrywa w tajemnicy Miło-
sierdzia swoje prawdziwe oblicze, 
co doskonale wyraził św. Jan Apo-
stoł: Bóg jest miłością. 

Miłosierdzie jest największą 
tajemnicą Bożej Miłości. W  niej 
ukryta jest prawda o  człowieku, 
na  którego On zawsze będzie 
czekał. Dlatego pragnie, abyśmy 
poczuli w naszym życiu, że jeste-
śmy przyjęci bez reszty już dziś; 
nie kiedyś tam, gdy się poprawi-
my, ale w każdej chwili. Nie wte-
dy, gdy się nawrócimy. Już teraz 
otwiera przed nami swoje serce, 
którego nigdy przed nami nie 
zamyka. Świadomość otwartych 
drzwi zbawienia, ciepłego przy-
jęcia przez kochającego Ojca, 
kochających oczu wypatrujących 
naszego powrotu – to wszystko 
jest  magnesem, któremu nie spo-
sób się nie poddać. 

Jeśli mamy w pamięci otwarte 
drzwi Miłosierdzia, świadomość 
otwartych ramion Ojca, to istnie-
je szansa, że narodzi się w  nas 
nowe życie, prawdziwe człowie-
czeństwo w  człowieku. Postawa 
Boga jest zaproszeniem do  miło-
ści – aby jej doświadczać i same-
mu zacząć kochać. Oznacza to dla 
nas, że świat naszych relacji nie 
może opierać się tylko na  spra-
wiedliwości w osądzaniu dobrych 
i  złych uczynków, ale powinien 
być ukształtowany przez postawę 
miłosierdzia, czyli przebaczenia 
i przyjęcia drugiego jak brata. 

Skoro Bóg nic nie traci, ogła-
szając swoją bezsilność wobec 
każdego człowieka, czekając 
na jego powrót jak ojciec na mar-
notrawnego syna, to i my nic nie 
stracimy ogłaszając własną bez-
silność wobec pragnienia miłości 
drugiej osoby, tęsknoty za blisko-
ścią, potrzebą kochania i  bycia 
kochanym. 

Tajemnica Bożego Miłosier-
dzia działa na  nasze życie bez 
względu na to, gdzie aktualnie się 
znajdujemy. Czy jesteśmy jeszcze 
w drodze, gdy daleko nam do do-
brego życia, gdy jesteśmy odda-
leni od doskonałości świętych, bo 
nie potrafimy żyć bez słabości.

Poddajmy się czułej pamię-
ci o  Ojcu, który ogłasza światu 
całemu swoją bezsilność, że On 
inaczej nie potrafi, jak tylko stać 
w drzwiach własnego serca i wy-
patrywać naszego powrotu. Aż 
uwierzymy, zaufamy Mu do końca.
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Miłosierny czy sprawiedliwy?
PYTANIA O BOGA I CZŁOWIEKA POSTAWIONE BIBLII (IZ 54,4-10).

W  dobie mnożenia różno-
rakich ustaw czy wręcz produkcji 
prawa regulującego nawet najdrob-
niejsze przejawy życia, człowiek 
współczesny już chyba w automa-
tyczny sposób pojmuje terminy 
„sprawiedliwość” i  „miłosierdzie” 
w odniesieniu do ustalonych przez 
upoważnionych urzędników zasad 
i  norm. W  takim ujęciu „sprawie-
dliwość” oznaczałaby wymierzenie 
słusznej kary za popełnione wykro-
czenie czy przestępstwo, a  „miło-
sierdzie” to uwzględnienie ewen-
tualnych okoliczności łagodzących 
w wymierzeniu tejże sprawiedliwej 
kary. Taką prawniczą mentalność 
współczesnego człowieka łatwo 
jest przenieść na rozumienie tajem-
nicy Boga, a w konsekwencji rów-
nież Bożej sprawiedliwości i Boże-
go miłosierdzia. 

Sprawiedliwość w  takim uję-
ciu jawi się jako przymus kontro-
lowania, czy narzucone normy są 
przestrzegane, czy też nie. Pan 
Bóg w  takim rozumieniu to straż-
nik prawa, zewnętrzny obserwator, 
oceniający ewentualne odstępstwa 
i  z  całą surowością wymierzający 
karę. Natomiast miłosierdzie ozna-
czałoby tutaj sytuację, w której Pan 
Bóg jedynie z sobie znanych powo-
dów, zupełnie nieracjonalnych dla 
człowieka, wobec niektórych ludzi 
pobłażliwie (i  kapryśnie zarazem) 
„przymyka oko” na  przekroczenie 
przez nich owych zasad. 

Sytuację pogarsza fakt, że czło-
wiek współczesny najczęściej nie 
wie, skąd wzięły się te Boskie pra-
wa i zarazem nie rozumie, według 
jakiego klucza Pan Bóg niektórym 
swojego miłosierdzia udziela, a in-
nym nie. Chociaż taka wizja nie ma 
nic wspólnego z prawdą objawio-
ną w Biblii, to nawet ludzie wierzą-
cy, w  jakimś zmaganiu z  domina-

Br. Michał Deja
OFMCap
doktor teologii biblijnej

cją wszechobecnych paragrafów, 
zadają sobie wynikające z  lęku 
pytania: „Czy Bóg jest bardziej mi-
łosierny czy sprawiedliwy? Ile jest 
w  Nim sprawiedliwości, a  ile mi-
łosierdzia? Co przeważy w  moim 
konkretnym przypadku?” 

Coraz wyraźniej widzimy, że 
w  potocznym rozumieniu tych 
dwóch terminów zupełnie nie bierze 
się pod uwagę odniesienia do oso-
bowego Boga, ale jedynie do zasad 
rzekomo przez Niego narzuconych 
człowiekowi. Brnąc dalej w tym kie-
runku, ostatecznie można popaść 
w  największy błąd w  rozumieniu 
kwestii sprawiedliwości i  miłosier-
dzia Boga polegający na  tym, że 
będzie się uważać te dwie rzeczy-
wistości nie tylko za rozłączne, ale 
również za wzajemnie się wyklucza-
jące. Jakby sprawiedliwość wyklu-
czała miłosierdzie, a  miłosierdzie 
sprawiedliwość. Biblia, Księga Ob-
jawienia, ukazuje nam zupełnie inną 
perspektywę. 

Jednym z  najważniejszych ter-
minów Starego Testamentu okre-
ślającym relacje, w  jakie wchodzi 
w swoim życiu człowiek, jest termin 
CADIK – sprawiedliwy. Trzeba jed-
nak natychmiast dopowiedzieć, że 
biblijne znaczenie tego określenia 

ma niewiele wspólnego z  jego po-
pularnym rozumieniem w naszych 
czasach, o  którym już wcześniej 
wspominałem. Dziś sprawiedli-
wość określa odniesienie człowieka 
do  normy prawnej, a  w  starożyt-
ności biblijnej chodziło najpierw 
o wzajemne relacje we wspólnocie 
Ludu Bożego, czyli o relacje rodzin-
ne, plemienne, międzyplemienne, 
itd. Pojęcie to określało równocze-
śnie relację Narodu Wybranego 
względem Boga. Stąd sprawiedli-
wym był ten człowiek, który nie 
tyle spełnił normę jakiegoś prawa, 
ale okazał się lojalnym, wiernym, 
życzliwym, miłującym względem 
swego bliźniego i Boga. Tak rozu-
miana sprawiedliwość oznacza za-
tem wierność, lojalność, pamięć, 
a w relacji pomiędzy Bogiem i czło-
wiekiem staje się synonimem zba-
wienia. Dlatego właśnie sprawiedli-
wość Boga, sprawiedliwość, która 
jest w Bogu, to nie jakaś abstrak-
cyjna norma, ale przede wszystkim 
dowód Jego lojalności w relacjach, 
Jego pamięć o  człowieku, z  któ-
rym zawarł przymierze. Dlatego 
wierzący Hebrajczycy, modląc się 
słowami Psalmu: „Wysłuchaj mnie 
w swej sprawiedliwości” (Ps 143,1; 
71,2), wołali z pełną świadomością 
faktu, że Bóg jest sprawiedliwy, to 
znaczy, że pamięta, że jest wierny, 
że przyjdzie z  pomocą w  sytuacji 
zagrożenia. 

O ile sprawiedliwość Boga jest 
czymś trwałym i  niezmiennym, 
o  tyle sprawiedliwość człowieka 
już taka nie jest. Człowiek może 
ją utracić poprzez czyny, któ-
re w  oczach Boga są sprzeczne 
z przymierzem, jakie z nim zawią-
zał. Co wówczas? Cóż, spodzie-
wamy się, że odpowiedzią Boga 
na  niesprawiedliwość człowieka 
będzie oczywiście miłosierdzie. 

Jeśli sprawiedliwość rozumie-
my właściwie, czyli jako lojalność, 
pamięć i  wierność Boga, to mi-
łosierdzie jest „mechanizmem” 
uzdrawiania relacji nadszarpniętej 
lub zerwanej przez niesprawiedli-
wość człowieka. Pięknym przykła-
dem może być tutaj opowiadanie 
z  Księgi Wyjścia (rozdz. 32-34), 
gdzie miłosierdzie Boga nie stoi 
w  sprzeczności z  Jego sprawiedli-
wością, ale jest czymś, co czyni 
człowieka sprawiedliwym. Pozwala 
mu zacząć na nowo budować naru-
szoną relację i umacniać zawiązane 
na  nowo więzy. Człowiek Starego 
Testamentu nie miał wątpliwości, 
że sprawiedliwość jest po stronie 
Boga, ale jednocześnie wiedział, 
że dzięki Bożemu miłosierdziu jego 
niesprawiedliwość można napra-
wić. Bardzo pięknie tę prawdę wy-
raża fragment proroctwa Izajasza, 
w którym Bóg, przemawiając przez 
proroka, z  wyraźnym naciskiem 
stwierdza i daje obietnicę:

Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale moja miłość nie odstąpi
od ciebie
i nie zachwieje się moje
przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma nad Tobą 
miłosierdzie (Iz 54,10).

Wśród starożytnych Izraelitów 
przebija się przekonanie, iż spra-
wiedliwość Boga oznacza Jego 
wierność, co sprawia, że Bóg do-
chowuje danych obietnic. Naród 
zaś wie, że kiedy jest niewierny, 
niesprawiedliwy, jego historia 
się nie kończy. Może odwołać się 
do wierności, czyli sprawiedliwo-
ści Boga. Wystarczy tylko, że bę-
dzie tego chciał…

Pytania do medytacji 

JAKI JEST TEN NAJBARDZIEJ
INTYMNY OBRAZ BOGA

W MOIM SERCU?

CZY JEST TO BÓG MIŁOSIERNY
I CZUŁY DLA MNIE?

CZŁOWIEK STAREGO 
TESTAMENTU NIE MIAŁ 

WĄTPLIWOŚCI, ŻE 
SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST 
PO STRONIE BOGA, ALE 

JEDNOCZEŚNIE WIEDZIAŁ, 
ŻE DZIĘKI BOŻEMU 

MIŁOSIERDZIU JEGO 
NIESPRAWIEDLIWOŚĆ 

MOŻNA NAPRAWIĆ.

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Bezmyślnym pomaganiem 
można zaszkodzić

Przeciw przemocy

„IDŹCIE PRECZ ODE MNIE, PRZEKLĘCI, W OGIEŃ WIECZNY, PRZYGOTOWANY 
DIABŁU I  JEGO ANIOŁOM! BO BYŁEM GŁODNY, A NIE DALIŚCIE MI JEŚĆ; 
BYŁEM SPRAGNIONY, A NIE DALIŚCIE MI PIĆ; BYŁEM PRZYBYSZEM, A NIE 
PRZYJĘLIŚCIE MNIE; BYŁEM NAGI, A NIE PRZYODZIALIŚCIE MNIE; BYŁEM 
CHORY I W WIĘZIENIU, A NIE ODWIEDZILIŚCIE MNIE”  (Mt 25,41-43).

Gdy czytam te słowa, ogar-
nia mnie lęk i przerażenie. Zaczy-
nam tracić pewność, czy dobrze 
postąpiłem, stosując tak zwaną 
twardą miłość? Czy zawsze odmo-
wa pomocy osobie potrzebującej 
– gdyż właśnie twarda miłość po-
lega na tym, aby odmówić pomo-
cy i to najczęściej bliskiej osobie – 
jest najprostszą drogą do piekła? 
Dzieje się to między innymi wtedy, 
gdy żona alkoholika przestaje mu 
gotować, prać, sprzątać po nim, 
załatwiać za  niego zaległe spra-
wy. W  tym wypadku regułą jest 
właśnie stawianie granic i wstrzy-
mywanie wsparcia. 

Jak pogodzić twardą miłość ze 
słowami Jezusa mówiącego, że to 
On sam jest w osobie chorej, któ-
rą niewątpliwie jest każdy uzależ-
niony i potrzebującej? Jak nie ulec 
lękowi wobec wrażenia, że słowa 
Jezusa są wyrazem Jego nieustępli-
wości, a jednocześnie nie mają cha-
rakteru przemocy wobec błądzą-
cych? Powierzchownie odczytując 
te słowa, wydaje się to niemożliwe 
do  pogodzenia. Aby właściwie je 
zrozumieć, musimy spojrzeć na nie 
przez pryzmat całej nauki Jezusa.

Spróbujmy sięgnąć do  innych 
fragmentów Ewangelii. Pierwsze 
wyjaśnienie daje sam Jezus, który 
zarzuca tłumowi podążającemu  
za Nim, że szuka Go nie po to, aby 
słuchać, ale najeść się do  syta. 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, 
żeście widzieli znaki, ale dlate-
go, żeście jedli chleb do sytości”. 
I  wyjaśnia dalej: „Troszczcie się 
nie o  ten pokarm, który ginie, 
ale o  ten, który trwa na  wieki” 
(J 6,26-27). Bóg wyraźnie wzywa 
nas do  rozwoju. Mamy szczegól-
nie troszczyć się i pragnąć właści-
wego rozwoju w relacjach najbliż-
szych, kiedy to jesteśmy „sobie 
dani i zadani”, jak mawiał Jan Pa-
weł II.

Jezus mocno podkreśla, że naj-
ważniejszy jest pokarm duchowy, 
taki, który pozwala człowiekowi 
stawać się dojrzałą, odpowiedzial-
ną, wartościową osobą. Najważ-
niejsza jest dbałość o rzeczywisty 
wzrost człowieka, by rozwinął się 
do pełni człowieczeństwa, do któ-
rej powołał go Bóg.

Jak mówi stare polskie przy-
słowie: „Nie sztuka dać biedne-

codziennym, ale przede wszystkim 
w  perspektywie zbawienia. Stąd 
w  Ewangelii  Mateusza czytamy 
słowa: „Cóż bowiem za korzyść od-
niesie człowiek, choćby cały świat 
zyskał, a  na  swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w za-
mian za swoją duszę?” Mt 16,26. 

Dla Jezusa zawsze najważniej-
szy był cały człowiek. Dlatego za-
sada stosowania tak zwanej twar-
dej miłości nie oznacza braku 
miłości do człowieka, ale określa 
miłość dojrzałą, wyrażającą się 
troską o  duszę kochanej osoby, 
a nie tylko o  jej ciało. Stawianie 
granic komuś uzależnionemu, 
kto pozostaje z  nami w  bliskiej 
relacji, jest zatem aktem ogrom-
nej i  przemyślanej miłości. Po-
zwolenie tej osobie na  poczucie 
bólu związanego z  odmową co-
dziennej pomocy, którą otrzyma-
łaby w zwykłych okolicznościach, 
jest trudnym, ale niezbędnym 
elementem prawdziwej pomocy, 
o wiele ważniejszym niż podanie 

Panie udziel mi Ducha 
Mądrości, abym 
umiał rozpoznać, co 
stanowi prawdziwe 
dobro człowieka, który 
został mi przez Ciebie 
powierzony. Abym 
umiał być prawdziwie 
odpowiedzialny 
i rzeczywiście nieść 
pomoc. Abym mógł Ci 
kiedyś odpowiedzieć: 
„Tak Panie, starałem się 
dać mu to, co było dla 
niego najlepsze, choć 
było to dla mnie bardzo 
trudne, wytrwałem,
bo kocham”.Br. Piotr Wardawy OFMCap

duszpasterz Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości

kubka wody czy kromki chleba.
Jezus wymaga od  nas mądrej 

odpowiedzialności, która jest trud-
na, ale niezbędna, by pomóc. Czę-
sto nie wystarczy zwyczajnie dać 
komuś jeść, pić czy wrzucić parę 
złotych do  kapelusza. Czasem 
trzeba więcej. Bezmyślnym poma-
ganiem można zaszkodzić. Jezus 
liczy na  naszą mądrość. On sam 
nie daje człowiekowi wszystkiego, 
o co jest proszony. Ważne jest, aby 
pomagać sobie nawzajem, ale waż-
niejsze, aby robić to roztropnie.

Czasem najlepszą metodą jest 
odmówienie pomocy. Nie uciszaj-
my sumienia, stosując prostą, 
odruchową dobroczynność. Spró-
bujmy wzbudzić w sobie prawdzi-
wą miłość, która szuka rzeczywi-
stego dobra osoby, nie unikając 
nawet środków, które mogą powo-
dować cierpienie. Czasem jest to 
niezbędne, jak wizyta u dentysty.

NIE UCISZAJMY SUMIENIA, STOSUJĄC PROSTĄ, ODRUCHOWĄ 
DOBROCZYNNOŚĆ. SPRÓBUJMY WZBUDZIĆ W SOBIE 

PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ, KTÓRA SZUKA RZECZYWISTEGO 
DOBRA OSOBY, NIE UNIKAJĄC NAWET ŚRODKÓW, KTÓRE 

MOGĄ POWODOWAĆ CIERPIENIE. CZASEM JEST TO 
NIEZBĘDNE, JAK WIZYTA U DENTYSTY.

mu rybę, ale wędkę”. Jezusowi 
zależy przede wszystkim na  tym, 
aby człowiek nie tylko był naje-
dzony, ale przede wszystkim real-
nie zmieniał siebie i swoje życie, 
a w konsekwencji był zbawiony.

Chrystus pomagał głodnym 
i  spragnionym, ale nie to było 
Jego misją. Najważniejsze stało 
się dobro osoby nie tylko w życiu 

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Historia o uldze i GPS
MOJE WYRZUTY SUMIENIA BYŁY TYM WIĘKSZE, ŻE ŻONA 
NIE PRÓBOWAŁA NIGDY WYRÓWNAĆ RACHUNKÓW.

Mam na  imię Waldek. Je-
stem alkoholikiem, abstynentem 
od 6. lat. Mam 52 lata i wspaniałą 
rodzinę: żonę i  dwie dorosłe już 
córki. Za miesiąc, jak Bóg pozwoli, 
będziemy świętować  25. rocznicę 
ślubu. Nasze życie nie było usłane 
różami, gdyż przez 19 lat żyłem 
w  sidłach alkoholu, który powo-
dował degradację mojego ciała, 
umysłu i duszy oraz destrukcyjnie 
wpływał na moich najbliższych. 

Myślę, że jestem Dorosłym 
Dzieckiem Braku Miłości, bo 
nikt nie nauczył mnie kochać 
właściwie. Uważam, że to był 
mechanizm, który uruchomił 
moje uzależnienie. W  pewnym 
sensie moja rodzina była dys-
funkcyjna. Rodzice nie byli al-
koholikami, jednak  nie potrafili 
okazywać uczuć i nie traktowali 
swoich dzieci jako pełnopraw-
nych członków rodziny. Mnie, 
szóste z kolei dziecko, wychowy-
wała głównie siostra. Brakowało 
mi autorytetów, a  szczególnie 
więzi z Bogiem, gdyż religijność 
również nie była najmocniejszą 
stroną mojej rodziny. Wyrosłem 
na człowieka o niskim poczuciu 
własnej wartości, za  to z  dużą 
ilością wad charakteru, co miało 
wpływ na moje dalsze życie.

Chciałem być kimś, kim nie je-
stem. Mieć innych, zamożniejszych 
rodziców, lepiej wyglądać, mieć 
więcej pieniędzy. Miałem wrażenie, 
że nie pasuję do domu, szkoły, śro-
dowiska. Tak, jakbym urodził się nie 
na tej planecie, na której powinie-
nem. Żyłem z  ciągłym myśleniem 
o sobie; o tym, jak mnie widzą, co 
o  mnie myślą, z  uczuciem niedo-
pasowania do  realnego świata. 

Czytelnicy piszą

Uciekałem w książki, fantazje i ma-
rzenia. Towarzyszyły temu uczu-
cia lęku, wstydu, poczucia winy 
(często bez konkretnego powodu); 
stan, który w Wielkiej Księdze zo-
stał nazwany stanem niepokoju, 
rozgniewania i rozgoryczenia. 

Bardzo szybko picie alkoholu 
stało się najważniejszą czynno-
ścią mojego życia. Straciwszy 
pracę, jako marnotrawny syn po-
wróciłem do  rodzinnego domu. 
Zbiegiem okoliczności, czyli Bo-
skim sposobem na  bycie anoni-
mowym, w krótkim czasie pozna-
łem swoją żonę. Zaimponowała 
mi dojrzałością, innym stylem ży-
cia, rodziną – tak inną od mojej. 
Ukrywałem swoje uzależnienie 
przed nią i dzięki temu zostałem 
jej mężem. Naiwnie sądziłem, że 
wchodząc do  jej rodziny, ustat-
kuję się: będę dobrym mężem 
i  ojcem – odpowiedzialną głową 
rodziny. W  ten sposób chciałem 
oderwać się od  realnego świa-
ta. Wiele lat później odkryłem, 
że jest to jedna z podstawowych 
cech szaleństwa zwanego cho-
robą alkoholową. Znane ogólnie 
pojęcie szaleństwa – to robienie 
w kółko tych samych rzeczy, po-
wtarzanie tych samych błędów, 
z  nadzieją uzyskania innych re-
zultatów. Do  czasu mojego mał-
żeństwa to głównie ja ponosiłem 
konsekwencje swojego pijaństwa 
i sposobu życia. Ale nadszedł mo-
ment, w którym zacząłem krzyw-
dzić osoby mi najbliższe, chociaż 
wtedy nie zdawałem sobie z tego 
sprawy. Tak naprawdę, to nie in-
teresował mnie nikt i  nic. Tylko 
własne zachcianki i  przyjemno-
ści. Najczęściej kosztem innych. 
Wszystko tłumaczyłem sobie 
poszukiwaniem sensu życia, po-
szukiwaniem siebie; takie alko-
holowe brednie.  Tak naprawdę, 
to było ciągle uciekanie od siebie 
i innych ludzi, i od konsekwencji 
swoich czynów.

Żona chciała się ze mną roz-
wieść, jednak jej rodzice prze-
konali ją, by nie spisywała mnie 
na straty, bo cuda zdarzają się co 
dzień. I chociaż nie straciłem pra-
cy, domu, samochodu, a  przede 
wszystkim rodziny, osiągnąłem 
swoje dno, gdy moja starsza córka 
powiedziała, że już nie ma ojca.

W  końcu żona namówiła mnie 
na terapię zamkniętą w Gostyninie. 
Sumienna realizacja programu te-
rapii pokazała mi, jakim byłem dra-
niem. Dowiodła tego dobitnie sesja 
rodzinna. Od tego czasu rozpoczęła 
się metanoia, która pozwoliła mi 
zachować abstynencję.

Na początku mój komfort życia 
zwiększył się. Uczestniczyłem sys-
tematycznie w spotkaniach z tera-
peutami i mitingach AA. Mimo to 
pojawiły się u mnie typowe objawy 
nawrotu choroby, które nie zakoń-
czyły się zapiciem. Byłem „pijany 
na sucho”. Moje zachowania były  
gorsze niż w czasach picia. Bo gdy 
pijany drań przestanie pić, nie 
staje się aniołem, tylko staje się 
trzeźwym draniem i  resztę życia 
ma się starać, by przestać nim być. 
W moim przypadku nie pić było ła-
two, ale trudniej żyć, nie pijąc. 

Kiedyś, gdy tylko zachowywa-
łem abstynencję, uważałem się 
za  pępek świata, bo przecież do-
konałem tak wielkiej rzeczy: po 
kilkunastu latach przestałem uży-
wać alkoholu. Mój egoizm, pycha 
i egocentryzm sięgnęły zenitu. Po 
wielokroć każdego dnia mijałem 
się z  prawdą i  nawet wierzyłem 
w to, co mówię. Dołączyły do tego 
niecne czyny, które nie miały miej-
sca nawet w  okresie destrukcyj-
nego picia. Nieśmiało dochodził 
do mnie mój GPS (Głos Pana Su-
mienia), ale szybko go zagłusza-
łem. Doprowadziło to do  zawala-
nia się wszystkich mostów pode 
mną. Pętla na mojej szyi zaciskała 
się. Niewiele brakowało a, mimo 
terapii i  uczęszczania na  mitingi 
AA, żyłbym w  kompletnym zagu-
bieniu, zmagając się z  przekona-
niem o nieprzydatności, poczuciem 
krzywdy i  winy, brakiem sensu 

i celu w życiu. Mam wrażenie, że 
niewiele brakowało, a  utknąłbym 
na  tym dnie na  długo, być może 
na zawsze. A przecież nie o takie 
życie mi chodziło, nie po to prze-
stawałem pić, żeby dalej się mę-
czyć z życiem i samym sobą.

Kiedy rozpad rodziny z  mojej 
winy stał się realny, młodsza cór-
ka doprowadziła do tego, bym od-
krył swoje drugie dno i odegrała 
znaczącą rolę w  scementowaniu 
mojego małżeństwa.

Wówczas moje cierpienie się-
gnęło zenitu. Było ono spowodo-
wane haniebnymi czynami z prze-
szłości. Wyrzuty sumienia były tym 
większe, że żona nie próbowała 

nigdy wyrównać rachunków. Po 
kilkumiesięcznej, trudnej walce 
z  samym sobą, za  namową żony 
pojechałem do Woźniakowa, gdzie 
spotkałem ludzi, którzy postępu-
ją zgodnie z   Programem 12. Kro-
ków. Zapragnąłem być taki, jak 
oni. Tam doznałem tej ULGI, której 
poszukiwałem całe życie. Tam też, 
podczas indywidualnej rozmowy 
z  księdzem, zrobiłem część kroku 
czwartego i piątego. Nie zostałem 
potępiony, tylko otrzymałem na-
dzieję, że mogę stać się lepszym 
człowiekiem. Od  tego momentu 
rozpoczął się następny etap moje-
go zdrowienia: poprawa jakości ży-
cia. Przy pomocy sponsora próbo-

Życie moje, jako dziecka, skon-
centrowane było na  znalezieniu 
uczucia ulgi. „Szukajcie, a  znaj-
dziecie” – mówi powszechnie zna-
na mądrość. I  znalazłem. W  wie-
ku lat osiemnastu, kiedy opuści-
łem  rodzinny dom i  wyjechałem 
na  Śląsk, do  pracy w  kopalni. 
Nigdy nie zapomnę tego uczucia 
i stanu, w którym się znalazłem po 
wypiciu pierwszych łyków piwa. 
ULGA – to było wspaniałe uczu-
cie. I chciałem pić więcej, od razu 
zakochałem się, może nie w alko-
holu i w jego smaku (czasami był 
ohydny), ale w stanie, który powo-
dował. Zdawało mi się wtedy, że 
znalazłem swoje miejsce na ziemi. 
Znikało jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki  uczucie wyobco-
wania. To była już ta planeta.

POZNAŁEM SIŁĘ 
MODLITWY, CZUJĘ WIĘŹ 

Z BOGIEM, KTÓREMU 
POWIERZYŁEM SWOJE 

ŻYCIE I CODZIENNIE, 
W POKORZE, PROSZĘ 

GO O OPIEKĘ. CZASEM 
BÓG ODPOWIADA 

NA MOJE MODLITWY 
Z OPÓŹNIENIEM, ALE 

UFAM MU, BO WIEM, ŻE 
NIE ZAMYKA DRZWI, NIE 

OTWIERAJĄC OKNA. 

Fot. Elżbieta Kuźmiuk



40 41

wałem odbudować życie rodzinne 
i emocjonalne. Z postawy: „najważ-
niejszy jestem ja i moja trzeźwość”, 
zacząłem zmierzać do  postawy: 
„Chcę żyć z  ludźmi i  muszę dbać 
o ich uczucia”, czyli z postawy „ja” 
na postawę „my” i „ty”. Na mój roz-
wój duchowy wpłynęły dwa istotne 
odkrycia: że istnieje Wszechmogą-
cy Bóg i że to nie ja Nim jestem.

Od trzech lat żyję zupełnie ina-
czej. Może ciągle niedaleko dna, 
ale jednak w takiej odległości, któ-
ra zapewnia mi względne poczucie 
bezpieczeństwa, a  nawet satys-
fakcjonujący komfort psychiczny. 
Wynosi ona dokładnie dwanaście 
kroków. Dwanaście Kroków Ano-
nimowych Alkoholików. To mój 
cud, przepustka do lepszego życia. 
Moja wolność mierzy się właśnie 
12. krokami, którym przewodniczy 
Bóg. Bo – jak mawiał św. Augustyn 
– gdy Bóg jest na pierwszym miej-
scu, to wszystko jest na  właści-
wym miejscu. No i  „bez Boga ani 
do  proga”, jak mawia moja żona. 
To dla mnie uniwersalny program. 
Dzięki niemu uwolniłem się od ob-
winiania wszystkiego i wszystkich 
za to, jak wygląda moje życie. Zo-
baczyłem, że nikt nie przykładał 
mi pistoletu do  głowy, mówiąc: 
„pij!” albo: „kłam!” To były moje 
wybory. Świat jest, jaki jest i  to 
ja powinienem się zmieniać. Do-
strzegłem swe wady charakteru, 
o  których istnieniu nie miałem 
pojęcia i z pomocą Boga zacząłem 
pracować nad nimi, by się ich po-
zbywać. Wiem, że wiele zależy ode 
mnie; planuję działania i działam, 
ale rezultaty pozostawiam Bogu. 
Kolejne kroki to codzienne prakty-
kowanie tych zasad we wszystkich 
moich poczynaniach.

To też niełatwe. Czasami od-
zywa się we mnie chęć pójścia 
na  skróty, łatwiejszą drogą, ale 
tę myśl staram się odrzucać. 
W  moim słowniku pojawiły się 
słowa: „proszę”, „dziękuję”, 
„przepraszam” – wypowiadane 
z głębi serca, a nie od niechce-
nia. Nauczyłem się tolerancji 
i  akceptacji dla inaczej myślą-

WIZJA 
TRZEŹWEGO ŻYCIA 
URZECZYWISTNIA 

SIĘ W MOJEJ 
CODZIENNOŚCI. 
NAJWAŻNIEJSZE 

JEST TO, ŻE 
NIE MUSZĘ JUŻ 

SZUKAĆ „ULGI”, 
BO ZNALAZŁEM JĄ 
W PROGRAMIE 12 

KROKÓW.

cych. Wiem, że to dopiero począ-
tek wspaniałej drogi. I jeśli będę 
trzymał się tego, co dostałem, 
nic złego mi nie grozi. A  wizja 
trzeźwego życia urzeczywistnia 
się w  mojej codzienności. Naj-
ważniejsze jest to, że nie muszę 
już szukać „ULGI”, bo znalazłem 
ją w Programie 12 Kroków. 

Niedawno przeczytałem stwier-
dzenie: „Pokaż mi swoją rodzinę, 
a  zobaczę, jak trzeźwiejesz”. My-
ślę, że to prawda, bo można prze-
stać pić, a  w  domu dalej piekło. 
Często słyszę, że program najpóź-
niej dociera do  rodziny. U  mnie 
stało się inaczej: uzdrowienie 
stosunków rodzinnych nastąpiło 
najszybciej, bo był to mój priory-
tet. Później poprawa następowała 

w pozostałych obszarach życia. Je-
stem tylko ułomnym człowiekiem, 
ale wreszcie szczęśliwym, który 
także potrafi to szczęście dawać. 
Codziennie mam na  to dowód 
w  postaci uśmiechu na  twarzy 
mojej żony. Bo chociaż zmaga się 
z chorobą, to twierdzi, że obecnie 
życie przy moim boku jest piękne. 

Jestem wdzięczny Bogu, że 
stawia na mojej drodze wspania-
łych ludzi, przez których do mnie 
przemawia, a którzy są dla mnie 
drogowskazami na  nowej, trzeź-
wej drodze życia. Ta wdzięczność 
do  Boga jest jak pociąg, którym 
jadę do radości i szczęścia.

Poznałem siłę modlitwy, czuję 
więź z  Bogiem, któremu powie-
rzyłem swoje życie i  codziennie, 

w  pokorze, proszę Go o  opiekę. 
Czasem Bóg odpowiada na  moje 
modlitwy z  opóźnieniem, ale 
ufam Mu, bo wiem, że nie zamyka 
drzwi, nie otwierając okna. 

Mój powrót do  zdrowia to 
proces, a nie pojedyncze zdarze-
nie. Wciąż walczę ze swoimi wa-
dami charakteru i staram się na-
prawić to, co kiedyś zepsułem. 
Proces zadośćuczynienia trwa, 
ale nie wiem, czy starczy mi ży-
cia, by wynagrodzić, szczególnie 
najbliższym, doznane krzywdy. 
Bo zadośćuczynienie nie zamyka 
się w słowie „przepraszam”, jak 
kiedyś sądziłem.

Dzisiaj nie staram się być 
człowiekiem sukcesu, ale czło-
wiekiem, którego podstawą ży-

cia jest dom pełen miłości. Bóg 
dał mi szansę, bym się nawrócił.  
Zrobię wszystko, by tej szansy 
nie zmarnować. Jestem wdzięcz-
ny Mu za to, co mi dał, za to, co 
mi zabrał i za to, co mi zostawił. 
Wiem, że nie jestem jeszcze tym, 
kim mogę być, ale dziękuję Bogu, 
że nie jestem już taki, jak kiedyś.

Myślę, że moje świadectwo 
jest dowodem na  to, że cuda się 
zdarzają. 

Szczęść Boże!
Waldek

Redakcja „Trzeźwymi Bądźcie” 
zaprasza Czytelników do nadsyła-
nia swoich świadectw.
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8 z 12 kroków:
Tym, który najwięcej skorzysta na twoim 
zadośćuczynieniu, jesteś ty sam

Rafał Porzeziński & Jacek Racięcki

OSOBY KTÓRE SKRZYWDZIŁEM. TO, CZY CHCIAŁEM SKRZYWDZIĆ, CZY NIE CHCIAŁEM, CZY MIAŁEM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE 
ROBIĘ ŹLE, CZY NIE DO KOŃCA, CZY DZIAŁAŁEM Z PREMEDYTACJĄ – NIE MA W TYM MOMENCIE ŻADNEGO ZNACZENIA.

Krok 8
Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy 
i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok ósmy jest jak skaner; mam na nim położyć histo-
rię swojego życia rozpisaną na osoby, o które się potkną-
łem i  które powaliłem na  ziemię. Najważniejszym kry-
terium do umieszczenia kolejnego imienia na  liście jest 
odpowiedź na pytanie: „Czy ją/jego skrzywdziłem?” W na-
szym subiektywnym odczuwaniu szala naszych krzywd 
jest znacznie niżej od szali naszych przewin. To nie jest 
nieracjonalne. Rola pokrzywdzonego jest przez większość 
z nas pożądana i chciana, bo jest łatwym usprawiedliwie-
niem dla naszych złych wyborów i niedociągnięć. Wzma-
gamy w sobie tak ogromny deficyt z powodu jakieś rze-
komej lub realnej niesprawiedliwości, że dajemy sobie 
prawo do krzywdzenia, rewanżu, ulgi doświadczanej, gdy 
to ja gonię, a nie, gdy mnie gonią, gdy to ja oszukuję, a nie 
gdy mnie oszukują, gdy to ja obmawiam, a nie gdy mnie 
szkalują. Tymczasem za krzywdy, których doświadczyli-
śmy, choć bywają straszliwe, piekące i bolesne, my także, 
po części, ponosimy odpowiedzialność. Dlaczego? Z kilku 
powodów. Ten najważniejszy jest taki, że niezależnie jak 
bardzo skrzywdziłeś drugiego człowieka, w każdej z tych 
sytuacji krzywdziłeś też siebie. I krzywdziłeś w trójnasób. 
Świetnie obrazuje to palec, którym wskazujesz na osobę, 
którą krzywdzisz. Pierwszy – wskazujący celuje właśnie 
na nią, ale w tym samym momencie aż trzema – małym, 
serdecznym i środkowym godzisz w siebie. Dlaczego?

JESTEM DRUGI
Powinienem umieścić się na  liście osób, które 

skrzywdziłem. Najlepiej na  drugim miejscu. Ta po-
trójna krzywda, którą wyrządzam sobie ilekroć ranię 
bliźniego, jest złamaniem mego powołania do miłości; 
złamaniem mego człowieczeństwa, godności i  chrze-
ścijaństwa. To realna strata, którą w  sobie noszę. To 
często rana bardzo trudna do zagojenia, bo największy 
problem mamy z wybaczeniem właśnie sobie. A nawet 
jeśli to przebaczenie przyjdzie, ale nie będzie okraszo-

ne zmianą postawy, czyli decyzją zerwania ze zgubnymi 
praktykami, środowiskiem, nałogiem, to stanie się jedy-
nie kolejną auto-krzywdą, tym razem uczynioną przez 
zakłamanie, pozoranctwo, drwinę z samego siebie. 

Innym aspektem winy względem samego siebie 
jest zgoda (nawet bierna i  niema) na  to, że krzyw-
dzi mnie bliźni. Mąż, żona, szef w pracy, dziecko, te-
ściowa czy brat ma możliwość skrzywdzić mnie raz 
i  na  tym krzywdzenie powinno się skończyć. Każdy 
kolejny cios jest już moim współudziałem, bo ja pono-
szę realny procent współodpowiedzialności za  bier-
ność, za brak reakcji, za paraliżujący lęk, który woli 
mnie postawić w narożniku, gdzie jestem zasypywa-
ny gradem ciosów, niż zmusić do  wizyty u  lekarza 
i obdukcji czy na policji, żeby złożyć zeznania. Jeśli 
trwam w  niemocy, to w  sposób mniej lub bardziej 
świadomy, mniej lub bardziej zawiniony krzywdzę 
siebie samego i to z wielką mocą.

Nie ulega wątpliwości, że każdy dorosły człowiek 
jest głównym odpowiedzialnym za to, co dzieje się lub 
nie dzieje w jego życiu. Jeżeli myślę, że rzeczy, sytuacje, 
zdarzenia, awanse, porażki, sukcesy i katastrofy są po-
wodowane jakimiś zewnętrznymi zrządzeniami, dzieją 
się „BO COŚ TAM” i  nie mają związku z  moim wła-
snym wyborem, z tym pięknym, logicznie wynikowym 
słówkiem „GDY”, to jestem bardzo biedny. W Ósmym 
Kroku, wpisując siebie na listę skrzywdzonych, można 
opisać rodzaje wyrządzonych sobie krzywd, korzysta-
jąc ze słówka „GDY”, zamiast usprawiedliwiać się sło-
wem „BO”. Może na początku nie będzie to łatwe, ale 
sama próba stanięcia w prawdzie w tym kroku jest już 
jednym z elementów zadośćuczynienia sobie. W Kroku 
Ósmym zadośćuczynienie, w  tym konkretnym aspek-
cie auto-krzywdy, zaczyna się już na poziomie słowa. 
Pytanie, czy widzisz, że jesteś swoim głównym krzyw-
dzicielem? Jeśli tego nie widzisz i nie masz sobie cze-
go przebaczać i  zadośćuczynić, nikogo nie będziesz 
potrafił poprosić o  przebaczenie. Samo oznajmienie 
komuś, że wybaczyłem, gdy nie dotknąłem kompletnie 
własnej krzywdy i winy, to puste słowa. Nic nie znaczą 
i nic nie ważą. Bez zaproszenia Pana Boga staniemy 
w miejscu, zwyczajnie nie damy rady.

KCIUK
Obraz wycelowanego palca wskazującego w osobę, 

którą krzywdzę i  trzech palców wymierzonych w  sie-
bie, nie wyczerpuje wszystkich kierunków rozprze-
strzeniania się krzywd, które wyrządzam. Jest kciuk, 
który zwykle, gdy mierzymy palcem wskazującym 
przed siebie, wskazuje w górę. Właśnie tam jest Ten, 
który powinien się znaleźć na pierwszym miejscu mojej 
listy skrzywdzonych. Arystoteles myślał, że Bóg jest tak 
potężny i  tak daleki, że człowiek nie może go zranić, 
a już na pewno Bóg nie jest zainteresowany tym, co się 
z człowiekiem dzieje. Gdyby tak rzeczywiście było, Bóg 
nie zdecydowałby się za nas umrzeć na krzyżu, na ofia-
rę z własnego życia. My, ty, ja – każdy z nas obchodzi 
Boga najbardziej, a  każda nasza niewierność, każde 
pójście w bok, w grzech to krzywda, którą wyrządzamy 
Bogu. Choć Bóg przebaczył i odkupił cały nasz grzech, 
był,  jest i będzie przeze nas krzywdzony. Przyjmijmy, że 
to prawda. Czy to oznacza, że na zawsze będę w total-
nej niemocy, by zadośćuczynić Bogu?

Samo zadośćuczynienie to przestrzeń dziewiątego 
kroku, ale umieszczenie Boga na  liście skrzywdzonych, 
i  to na  pierwszym miejscu, może być i  oby było punk-
tem zwrotnym mojej historii; miejscem, gdzie zaczną się 
dziać cuda, gdzie zacznie się realizować moje powołanie 
do miłości. Czyż nie od decyzji podjętej w Kroku Trzecim, 
potwierdzonej w piątym i pokornie wybłagiwanej w siód-
mym, zależy wejście na drogę miłości i zaufania? To się 
może stać już teraz. I to ja jestem jedyną osobą na świe-
cie, która może mi w tym przeszkodzić.

Gdy działam przeciw Bogu, sobie i drugiemu człowie-
kowi, trudno mi wypełnić Krok Ósmy, ciężko jest prze-
trwać choćby jeden dzień. Samoświadomość, prawda 
o sobie samym wyzwala, ale też niemało waży. 

BLIZNY BLIŹNI ZABLIŹNI
Kogo powinienem umieścić na trzeciej i dalszych po-

zycjach mojej listy? Pierwszeństwo mają ci, którzy są 
najbliżej. Nie tylko dlatego, że byli przy mnie częściej, 
ale ze względu na fakt, że wobec nich mam większe zo-
bowiązania, więc i  obiektywna krzywda jest większa. 
Moich bliskich powinienem kochać i chronić, a nie zdra-
dzać, okradać i niszczyć. Czy sporządzając listę powinie-
nem wiedzieć jak zadośćuczynić? Jak mogę być gotowy 
do czegoś, o czym nie mam bladego pojęcia? Sama for-
ma zadośćuczynienia, choć ważna, jest wtórna wobec 
rozwiązania i  nazwania krzywdy wyrządzonej przeze 
mnie osobie. Stosunkowo najłatwiej wychwycić i później 
zadośćuczynić krzywdy materialne. Jeśli komuś ukra-
dłem 1000 złotych sprawa zwrotu tych pieniędzy jest 
oczywistym działaniem ku zadośćuczynieniu. Ale nawet 
ten prosty fakt kradzieży, czy niezwrócenia pożyczonych 
„na tydzień” pieniędzy, oprócz krzywdy materialnej, nie-
sie ze sobą także krzywdę moralną. Co czuje człowiek, 
gdy dał wiarę znajomemu, koledze, krewnemu, że po-
życza pieniądze na  tydzień, a  po dwóch latach nadal 

nie ma zwrotu? Pismo Święte mówi, że jeśli pożyczasz 
komuś, nie spodziewaj się zwrotu. Ładne to i  słuszne, 
zacne i sprawiedliwe, ale kto z nas tak potrafi? Myślę, 
że prawie każdy pożycza także dlatego, że wierzy w czło-
wieka, wierzy w jego uczciwość i liczy na rychły zwrot. 
Powiedzenie „chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu 
pieniądze” choć powtarzane często, nie zmniejsza, jak 
sądzę, ilości pożyczek udzielanych sobie między przyja-
ciółmi. Brak zwrotu pożyczki, czyli kradzież, czyni nie 
tylko wyrwę finansową w życiu wierzyciela, ale niszczy, 
a przynajmniej podkopuje, fundament zaufania do dru-
giego człowieka. To coś nieskończenie cenniejszego 
od tysiaka, choćby i wypłacanego w euro. Ta nieuczci-
wość spowoduje zranienie, które będzie się odzywać 
długo, a każdy nowy cios będzie ranę pogłębiał. Ludzie 
są nieuczciwi. Ten uogólniający komunikat stanie się dla 
oszukanego wierzyciela poręczną etykietką w wielu sy-
tuacjach życiowych. Zwracając po latach przywłaszczo-
ny dług, wpływam nie tylko na poprawę sytuacji finan-
sowej, ale pomagam skrzywdzonemu w  sposób realny 
zabliźnić ranę. 

KATEGORIE KRZYWD
Zatem wpisałem już na listę ludzi, których skrzywdzi-

łem materialnie; zawarłem umowę i  nie wypełniłem jej 
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punktów, rozrzutnie kupowałem za kasę akceptację, przy-
jaźń, szacunek i  podziw, czyniąc z  beneficjentów mojej 
rozrzutności bezwolnych klakierów i cynicznych graczy. 

Spory katalog tworzą również krzywdy moralne, któ-
re serwujemy Bogu, sobie i  bliźniemu przez nieodpo-
wiedzialność za czyny i słowa, niedojrzałość i nieetycz-
ne wybory. Nawet błahe zaproszenie do kłamstwa, gdy 
dzwoni telefon stacjonarny: „Powiedz proszę, że mnie 
nie ma”, jest realną krzywdą, która będzie pomnażana, 
jeśli ulegniemy zachęcie do kłamstwa. Krzywdą moralną 
wobec osoby, której ślubowałem miłość jest fakt, że nie 
dość mocno ową miłość okazuję, a nie gruby kaliber – 
niewierność, zdrada czy odejście. Pięknie owe nielicze-
nie się z uczuciami współmałżonka obrazuje rysunkowa 
historyjka. Mąż woła do żony, siedząc przed laptopem:

– Kochanie, zmieniłaś hasło do Wi-Fi?
– Tak, skarbie.
– Na jakie?
– Na datę naszego ślubu!
Mąż w myśli: „Boże! Nie! Tylko nie to!”
Zapominanie o ważnych datach, rocznicach, imieni-

nach to z całą pewnością krzywda moralna, jeśli druga 
osoba przywiązuje do nich wagę. A skoro piszemy o wa-
dze. Jest taka krzywda moralna, która waży szczegól-
nie dużo, do tego stopnia, że jej autorom Pismo Święte 
dedykuje kamień młyński na szyję i śmierć. Ta krzywda 
to pozbawienie dzieci niewinności, to zgorszenie naj-
mniejszych i  niewinnych, to uczynienie ich gorszymi 
przez kontakt z niemoralnym antyświadectwem. 

Jest jeszcze spory katalog krzywd duchowych. Te naj-
częściej popełniane to grzechy zaniedbania względem 
siebie, brak rozwoju intelektualnego, moralnego, ale i fi-
zycznego, a nawet permanentne zaniedbywanie opieki 
lekarskiej, często nie tylko własnej, ale także osób nam 
powierzonych jak żona, dzieci, czy dziadkowie. Z pew-
nością w  tej kategorii znajdzie się także nadużywanie 
środków zmieniających świadomość, którymi dewastu-
jemy umysł, ciało i duszę.

ALE O CO CHODZI?
Krzywdą duchową jest także bagatelizowanie po-

trzeb bliźniego, czyli odrzucenie Boga poprzez odrzuce-
nie jego stworzenia. Ktoś jest dla mnie tak nieistotny, że 
go nie dostrzegam. Im bliższe jest moje pokrewieństwo, 
zależność, relacja z tym „niewidzialnym”, tym krzywda 
większa. Troska o drugiego człowieka leży w naszej na-
turze: „Ktokolwiek przyjmie jednego z braci moich naj-
mniejszych, Mnie przyjmuje”. Zauważenie potrzeb dru-
gich nie oznacza, że mamy je od razu spełniać; często 
nie byłoby to dobre ani dla nas, ani dla bliźniego. Czy ku-
pienie wódki alkoholikowi, który odczuwa realną potrze-
bę napicia się, a nie ma pieniędzy, będzie krzywdą czy 
dobrodziejstwem? A jak ocenić fakt odmowy, gdy uzależ-
niony wyje: „Bądź człowiekiem, poratuj na działkę, bo 
umieram”. Nie zawsze zrozumienie potrzeb bliźniego 
powinno prowadzić do ich zaspokojenia. Jeśli za każdym 

razem, gdy nasze dziecko wymusza krzykiem czekoladę, 
film, czy dodatkowe 15 minut gry na komputerze ule-
gamy, dziecku dzieje się realna krzywda. Jest przez nas 
psute i uczy się, że przemoc, choćby werbalna to świetny 
sposób na załatwianie swych potrzeb. 

Jeszcze słowo o samym zrozumieniu drugiego człowie-
ka. To jedna z klasycznych i nagminnych krzywd wyrzą-
dzanych każdego dnia i  to obficie. „Zupełnie nie wiem, 
o co ci chodzi!”, „Co ty w ogóle gadasz?” „Nie wiem, co ty 
do mnie mówisz!” Czy te sformułowania są Ci znane? Bu-
dowanie relacji z drugim człowiekiem, bliskim czy obcym, 
powinno polegać na szukaniu zrozumienia. To ja mam ro-
zumieć, a nie czekać, że ktoś mi poda treści tak, żebym 
nie miał najmniejszych wątpliwości. Moja aktywność ma 
polegać na pomocy, nawet na etapie werbalizowania ocze-
kiwań, komunikatów, poleceń czy próśb drugiego. „Rozu-
miem, że chodzi ci o…”, „Czy dobrze cię zrozumiałem?”. 
Jest pewna łatwość w ucinaniu debat czy niezauważanie 
potrzeb innych poprzez językowy myk: „Ale o co chodzi?” 
czy onomatopeiczne „Eeee?”. Zrezygnujmy z tego, by nie 
dodawać kolejnych imion do listy skrzywdzonych. 

JAK DŁUGA MA BYĆ LISTA
Idealnie byłoby, żeby nasza lista była na  tyle długa, 

abym nigdy już nie musiał do niej dopisywać nikogo z mo-
jej przeszłości. Bo to, że pojawią się nowi skrzywdzeni, 
jest niestety, prawie nieuniknione. Wybierając skrzyw-
dzone osoby i wpisując je na listę, mam pamiętać ,w czym 
ja względem nich zawiodłem, a nie usprawiedliwiać siebie 
i wracać do wspomnień, w których to mnie skrzywdzono. 

Jednak trzeba również uważać, by nie wpaść w pu-
łapkę poczucie winy, którą zastawia na  nas pozorna 
ofiara. Z faktu, że ktoś poczuł się skrzywdzony, nie wy-
nika wcale, że jestem krzywdzicielem, ani że była jakaś 
krzywda. Najbanalniejszy przykład. Odwiedzasz dawno 
niewidzianą ciotunię, by sprawić jej radość, a ta od pro-
gu wita cię słowami: „Jak możesz mnie nie odwiedzać?” 
Słowa: „Ale przecież właśnie cię, ciociu, odwiedzam” 
więzną ci w gardle, zatrzymane kneblem poczucia winy. 

 Wiedz, że tym, który najwięcej skorzysta na twoim 
zadośćuczynieniu, jesteś ty sam. 

Rafał Porzeziński

Jacek Racięcki

Jego życie miało charakter po-
kutniczy. To sprawiało, że unikał 
bliższych kontaktów z  ludźmi. Wy-
jątkiem były spotkania z  rodziną 
i osobami, które były beneficjentami 
jego uczynków miłosierdzia. Przy-
chodzili do  niego po dobrą radę, 
po duchowe wsparcie, ale też, żeby 
pożyczyć pieniądze, gdy „nie mieli 
na życie”. On sam również potrafił 
oddać ostatni grosz na zbożne cele. 

Wspierał duchowo zwłaszcza 
chorych. Odwiedził kiedyś 15-let-
nią Teresę chorą na gruźlicę, która 
bała się śmierci. Gdy zapytała Ma-
teusza wprost, czy wyzdrowieje, 
odpowiedział, widząc, że jest umie-
rająca, iż wszystko jest w  rękach 
Boga i tylko On wie, jak potoczy się 
jej ziemskie życie. Modlił się z nią, 
towarzyszył jej w cierpieniu.

 Jeden z przyjaciół Talbota, któ-
ry był abstynentem, prawie 30 lat 
nie przystępował do sakramentów 
świętych. Mateusz, niepokojąc 
się o stan jego duszy, zachęcał go 
do skorzystania z sakramentu po-
kuty i pojednania. Przyjaciel ów dał 
się przekonać. I  w  towarzystwie 
Talbota wybrał się do kościoła św. 
Krzyża w Dublinie, gdzie po gene-
ralnej spowiedzi przyjął Komunię 
Świętą. – Dziękuję ci Mateuszu – 
mówił potem – żeś mnie do Boga 
przyprowadził, bo sam przyjść 
do Niego nie miałem odwagi.

Inny przyjaciel Talbota cier-
piał z  powodu choroby żołądka, 
ale bał się poddać operacji. Py-
tał Mateusza, co ma ostatecznie 
uczynić. Talbot odpowiedział mu: 
„Idź do  tego lekarza, do którego 
ja chodzę. Nigdy nie udaję się 
do  innego”. Cierpiący zrozumiał, 
że Mateusz myślał o  Bogu. Gdy 
się rozstali, sługa Boży modlił 
za niego, ale przedtem prosił też 
przyjaciela, aby on sam modlił się 
z  ufnością o  wyzdrowienie. I  po 

Miłosierni jak Talbot
W PIERWSZEJ BIOGRAFII MATEUSZA TALBOTA ZNAJDUJE SIĘ ROZDZIAŁ ZATYTUŁOWANY 

„DOBROCZYNNOŚĆ TALBOTA”. NA CZYM POLEGAŁA OWA DOBROCZYNNOŚĆ SŁUGI BOŻEGO?

w Roscrea. Tam jego modlitwa zo-
stała wysłuchana. Kobieta wróciła 
do zdrowia.

  Mateusz Talbot był również 
dobrodziejem dla towarzyszy pra-
cy, którzy mieli liczne rodziny; 
chętnie pożyczał im pieniądze. 
Wyjaśnił, dlaczego pożyczał, a nie 
darował: „Lepiej jest wymagać 
od  pożyczających spłaty w  ra-
tach, gdyż to chroni ich przed 
wydawaniem nadwyżki dochodów 
w szynku”. Tym, którzy wydawali 
pieniądze na  alkohol, stanowczo 
odmawiał pomocy finansowej.  

Natomiast spore sumy pie-

niędzy Mateusz oddawał na  cele 
dobroczynne.  Wspierał między 
innymi misje katolickie; przezna-
czał na ten cel 30 funtów rocznie. 

W roku 1922 jeden z kapłanów, 
który otrzymał pozwolenie od wła-
ściciela firmy, w  której pracował 
Talbot, na zbiórkę pieniędzy wśród 
robotników na  cele ewangelizacyj-
ne, gdy ukończył zbiórkę wyznał, że 
nie spotkał hojniejszego darczyńcy 
od  Talbota. Kiedy zapytano go, ile 
Mateusz ofiarował, odpowiedział: 
„oddał wszystko, co miał przy so-
bie”. Był to dzień, w  którym dar-
czyńca otrzymał swoją tygodniową 
zapłatę, wynoszącą wówczas 3 fun-
ty.

Talbot sponsorował też edu-
kację kleryków. Dowiadujemy się 
o tym z relacji jego siostry, której 
mimowolnie wyznał, że „wykształ-
cił trzech kapłanów”, a  zaczął 
składać pieniądze, „żeby móc wy-
kształcić czwartego”. 

Jeden z towarzyszy pracy Mate-
usza, oceniając jego postawę, pod-
kreślił: „robotnicy kochali go”, wie-
lu z  nich próbowało określić jego 
osobiste potrzeby, ale daremnie, bo 
„Mateusz nie miał potrzeb”.

Talbot jest ucieleśnieniem toł-
stojowskiej idei: „Dobro rodzi się 
wtedy, gdy człowiek zapomina 
o  sobie”.  Spełniał też wszystkie 
kryteria odnoszące się do  czy-
nów miłosierdzia, przedstawio-
ne prze św. Faustynę. Odznaczał 
się „słowem miłosiernym – przez 
przebaczenie, pocieszenie, modli-
twę i  uczynki miłosierdzia” (zob. 
Dzienniczek, 1158). 

Bądźmy miłosierni 
jak Mateusz Talbot!

WSPIERAŁ DUCHOWO 
ZWŁASZCZA CHORYCH. ODWIEDZAŁ 

ICH, MODLIŁ SIĘ Z NIMI, 
TOWARZYSZYŁ IM W CIERPIENIU.

Ks. Zbigniew Kaniecki
proboszcz parafii
św. Aleksego
w Płocku Trzepowie

jakimś czasie modlitwa przyjaciół 
zaowocowała całkowitym uzdro-
wieniem chorego.

 Mateusz często był proszony 
– listownie i  bezpośrednio – o mo-
dlitewne wsparcie w  rożnych in-
tencjach.  Pewien człowiek prosił 
go o  modlitwę, aby jego żona wy-
zdrowiała z  ciężkiej choroby. Tal-
bot ofiarował w tym celu nowennę 
i  Mszę św. w  opactwie Trapistów 
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Kalendarium spotkań w OATBaton mityngowy
Spotkania trzeźwiejących alkoholików

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy, koszt 190 zł

Grupa „Nadzieja” Bydgoszcz
21-24 STYCZNIA

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

Grupa „Arka” Warszawa
28-31 STYCZNIA

e-mail: lesino@op.pl
tel. 501 439 089

Grupa „Barbara” Kłodawa
10-13 MARCA

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

Grupa „Zostań z nami” Gdańsk Przymorze
21-24 KWIETNIA

e-mail: zakroczym.zostanznami@wp.pl
tel. 601 680 799 lub 797 188 952

Grupa „Awanti”; Luboń
12-15 MAJ

e-mail: czwiscicki@wp.pl
tel. 502 302 404

Grupa „Anna” Szczecin
19-22 MAJA

tel. 504 901 612

Grupa „Jedność” Toruń i przyjaciele grupy „Echa 
Leśne” Warszawa

9-12 CZERWCA
e-mail: zakroczym-torun@o2.pl

tel. 607 675 341 

Grupa „Luz” Konin
16-19 CZERWCA

tel. 663 673 342 

Grupy „Bory Tucholskie” i „Podhale”
7-10 LIPCA

(spotkania dla uzależnionych i współuzależnionych)
e-mail: jozefaa@wp.pl (tel. 601 208 165)

e-mail: pawlus13@op.pl (tel. 509 714 613)
Grupa „Bez Nazwy” Kraków

1-4 WRZEŚNIA
http://aa-beznazwy.w.interia.pl

e-mail: aa_beznazwy@interia.pl
tel. 601 343 622 „wieczorem”

Grupa „Paradoks” Pieniężno
15-18 WRZEŚNIA

e-mail krzkoz4@interia.pl
tel. 511 272 980

Grupa „Dobro-Wolność” Chrzanów
13-16 PAŹDZIERNIKA

e-mail: tosiuw@wp.pl
tel. 601 293 291

Spotkania Polonijne
3-6 LISTOPADA

spotkaniapolonia@gmail.com
tel. do Polski +48 603 988 922
tel. do Belgii +32 495 624 539

Grupa „Ster” Poznań
24-27 LISTOPADA

e-mail: grupaster@gazeta.pl
tel. 509 591 443

Grupa „Witaj” Garwolin
8-11 GRUDNIA

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

Spotkania trzeźwiejących kobiet
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

6-9 PAŹDZIERNIKA
(e-mail: julisab1@wp.pl, tel. 508 167 009)

 Przedpłatę (połowę kosztów) należy
wpłacić na konto OAT

Przepis na ten i inne batony znajdziecie 
na mojej stronie internetowej

http://sekretymaleiduze.blogspot.com/

Wielokrotnie przywoziłam ze sobą ten smakołyk na różne spotkania, roczni-
ce, mityngi i wiem, że wielu osobom bardzo smakuje. Sporo ludzi prosiło mnie też 
o przepis na wykonanie batona. Dlatego postanowiłam podzielić się nim na łamach 
„Trzeźwymi Bądźcie”. 

Baton może zastąpić nieśmiertelne paluszki lub herbatniki, nie tylko podczas  mi-
tyngowych spotkań. Dodam, że wykonany jest z samych owoców i nasion oraz oleju 
kokosowego i miodu. Zaręczam, że jest zdrowy i pożywny.

Składniki
2 lub 3 (jeśli są małe) banany
320g płatków zbożowych – użyłam 
owsianych i  jęczmiennych, pół na  pół 
(można użyć innych)
duża garść orzechów nerkowca (nie-
zbyt drobno posiekanych)
duża garść orzechów laskowych (nie-
zbyt drobno posiekanych)
duża garść orzechów włoskich (niezbyt 
drobno posiekanych)
duża garść orzechów ziemnych solo-
nych – nie siekałam ich (zostawiłam 
w całości)
duża garść migdałów solonych – można 
ich nie siekać
duża garść daktyli suszonych (pokrojo-
nych na kawałki)
duża garść żurawiny
duża garść suszonego lub kandyzowa-
nego ananasa
2 garście dużych rodzynków 
2 łyżki siemienia lnianego
2 łyżki słonecznika
4 łyżki sezamu
2-3 łyżki miodu lub syropu z agawy
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka kardamonu
2 łyżki oleju kokosowego
szczypta soli
*można dodać pokrojoną na  kawałki 
gorzką czekoladę (od ½ do całej tabliczki)

Wykonanie
Banany rozdrobnić widelcem i zmieszać razem z płatkami. Dodać miód lub syrop 
z agawy (ilość zależy od tego, jaki słodki ma być baton – dla dorosłych daję 2 łyżki 
miodu, ale gdy robię go dzieciom, dodaję jeszcze trochę syropu z agawy).
Następnie dodaję olej kokosowy (powinien mieć miękką konsystencję – wtedy le-
piej się łączy ze składnikami), sól i dobrze mieszam.
Na koniec dodaję posiekane orzechy, daktyle, migdały, nasiona, owoce, czekoladę, 
cynamon, kardamon i wszystko jeszcze raz dokładnie mieszam, aż do połączenia 
się składników.

Wykładam na  małą blachę 35x20 (ale może też być inna), wyłożoną papierem 
do pieczenia, i piekę w rozgrzanym piekarniku o temperaturze 180 stopni przez 
30-40 minut, aż boki batona staną się złociste.

Aby ciasto dobrze się kroiło – należy je po upieczeniu wyjąć z piekarnika, przestu-
dzić przez chwilę, a następnie jeszcze ciepłe pokroić na pożądane kształty.

Życzę smacznego i wielu dobrych spotkań z batonem.
Szkatułka Cook



Spotkania uzależnionych od hazardu
Zgłoszenia przyjmują organizatorzy, koszt 190 zł

Grupa „Zacisze”; Warszawa
16-19 CZERWCA

e-mail: zacisze@anonimowihazardzisci.org
tel: 604 153 583

Spotkania osób współuzależnionych
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

3-6 MARCA– grupa gdańska
(e-mail: gwarek22@wp.pl i heresa@wp.pl)

26-29 MAJA – grupy z Legionowa
(e-mail: alanonki@wp.pl)

8-11 WRZEŚNIA – grupa „Westalki” z Wrocławia 
(e-mail: grazyna_maria@o2.pl i kleola@o2.pl)

10-13 LISTOPADA – grupy z Warszawy
(e-mail: iwozali@wp.pl)

Dni Skupienia i Modlitwy dorosłych 
dzieci alkoholików (DDA/DDD)

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy: 
zapisydniskupieniadda@oatzakroczym.pl

lub tel. 792 058 675 (po 18.00),
program spotkań oraz dodatkowe informacje dostępne 

na stronie  www.dniskupieniadda.oatzakroczym.pl
koszt spotkań 190 zł

14-17 STYCZNIA *18-21 LUTY
7-10 KWIETNIA *23-26 CZERWCA

22-25 WRZEŚNIA *20-23 PAŹDZIERNIKA

Kurso-rekolekcje
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

5-8 MAJA *27-30 PAŹDZIERNIKA
Spotkania łączą element wiedzy (wykłady prowadzone 

przez terapeutów, lekarzy, profilaktyków, projekcja 
filmów) z duchowością (codzienna msza św., okazja 

do spowiedzi, inne nabożeństwa). Pozwala to zauwa-
żyć nadużywanie alkoholu jako problem społeczny, po-
maga zaangażować się w apostolstwo trzeźwości oraz 
dojrzale podjąć decyzję o własnej abstynencji (znając 
wartość tego daru). Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT.

Rekolekcje 
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

11-14 LUTY – dla mężczyzn
17-20 MARCA –  wielkopostne  
11-14 SIERPNIA – wakacyjne
15-18 GRUDNIA – adwentowe 

Rekolekcje w ciszy
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

7-10 STYCZNIA 

 Warsztaty małżeńskie
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

4-7 LUTEGO * 1-4 GRUDNIA

Zakroczymskie Spotkania Rodzin
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

30 CZERWCA – 3 LIPCA

Zakroczymskie Spotkania
Dzieci i Młodzieży

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 z.

25 – 28 LUTEGO
29 WRZEŚNIA – 2 PAŹDZIERNIKA

Kurs duszpasterski dla księży, 
alumnów WSD diecezjalnych 

i zakonnych oraz sióstr zakonnych
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT, koszt 190 zł

15-19 SIERPNIA – I stopień
22-26 SIERPNIA – II stopień

(kończy się egzaminem, wyjazd w piątek po obiedzie)

Majówka w OAT
28 MAJA 

Pielgrzymka do Asyżu
25 KWIETNIA– 3 MAJA


