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Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście,

a Ja was pokrzepię.
Weźcie Moje jarzmo na siebie

i uczcie się ode Mnie,
bo jestem łagodny i pokorny sercem,

a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo Moje jest słodkie,

a Moje brzemię – lekkie.
(Mt 11,28-30)
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List (z niewielkimi zmianami) stanowi rozdz. 49 2-tomowej ksiąŜki
ks. Adama Skwarczyńskiego W SZKOLE KRZY śA,
wyd. Michalineum, ul. Piłsudskiego 248/252 05-261 Marki 4.
KsiąŜka ta wydana została „Za zgodą Kurii Biskupiej
Warszawsko-Praskiej z dnia 10.05.1999 r., nr 529(K)99”.
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†M R., 13 II 1995.

Drogi Bracie w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi!

Być moŜe brałeś udział w pogrzebach swoich kolegów lub
znajomych, zmarłych po pijanemu i chowanych bez księdza, nad
których wiecznym losem ludzie stawiają wielki znak zapytania…?

A moŜe sam otarłeś się juŜ o śmierć, będąc tylko o krok od
oddania się w ręce Boga-Sędziego?

Szatan chętnie ukazuje śmierć jako unicestwienie i czarną pustkę,
namawiając: „Skończ ze sobą, bo wszystko straciło sens!” Bóg,
poprzez róŜne wypadki, ostrzega i zachęca: „Przygotujcie się do
Ŝycia wiecznego”. Oby Twoje dalsze Ŝycie na ziemi było takim
właśnie przygotowaniem!

Pijaństwo prowadzi do alkoholizmu czyli nałogu, który jest
„chorobą” całego człowieka, a zarazem zniewoleniem szatańskim –
przynajmniej w okresach wielkiej bezradności człowieka, stawiającej
go niekiedy u progu rozpaczy. Kto umiera w rozpaczy, uznając Boga
za „okrutnika bez miłosierdzia” – popełnia tzw. grzech przeciwko
Duchowi Świętemu, który nie moŜe być odpuszczony ani w tym, ani
w przyszłym Ŝyciu. Nic mu nie pomogą nawet setki Mszy, zama-
wianych przez rodzinę, gdyŜ otchłań wiecznej rozpaczy i bluź-
nierstwa Bogu – piekło – zamknęła się nad nim na zawsze!

Jeśli jednak umiera ze skruchą, świadom zmarnowanego Ŝycia,
i z pokorą uderzy się w piersi – będzie zbawiony, i to moŜe nawet
bardzo szybko, choćby pozostający na ziemi w to wątpili (gdy np.
popełnił samobójstwo po pijanemu): pokora sprawia, Ŝe moŜe on
podobać się Bogu.

Piszę o tym dlatego, byś sobie uświadomił, co następuje:
1) Ŝe do tej pory toczyła się walka Kościoła (Matki BoŜej, aniołów
i świętych, bliskich Ci dusz czyśćcowych oraz ludzi z ziemi) o Twoją
duszę z szatanem. MoŜliwe, Ŝe ktoś składał za Ciebie Bogu wielkie
duchowe ofiary, niósł swój cięŜki krzyŜ, któremu Ty dodawałeś
jeszcze cięŜaru.
2) Walki nie byłeś w stanie toczyć sam, choć gotów byłeś wszystkich
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1 Alkoholizm to fakt, jednak mówienie sobie i innym do końca Ŝycia: „Jestem
alkoholikiem” – jeśli alkoholizm uznamy za diabelskie zniewolenie – podobne jest do
twierdzenia: „Jestem więźniem szatana, lecz chwilowo tylko na przepustce. Gdy
skończy się przepustka, czeka mnie powrót do więzienia”. Ty przestałeś pić, a więc
diabelskie więzienie przestało dla Ciebie istnieć, nigdy do niego nie wrócisz. Co
więcej: jak się dalej przekonasz, Bóg da Ci siłę, byś odbił z tego więzienia innych!

zapewniać o swoich moŜliwościach, a nawet wierzyłeś, Ŝe to prawda
– Ŝe zawsze sam moŜesz wyjść z tego „dołka”.
3) Korzystając z pomocy Kościoła, nad którą moŜe się nie zastana-
wiałeś, doszedłeś do momentu, w którym zapragnąłeś tak naprawdę
wyrwać się z tej niewoli i wytrwać przy Bogu.
4) Wytrwanie jest jednak moŜliwe prawie wyłącznie w oparciu o
pomoc Nieba, bo duchy nietrzeźwości i inne z nimi współpracujące
tylko się z nas śmieją, gdy chcemy je zwalczać ludzkimi siłami.
Uznawanie alkoholizmu tylko za „chorobę” jest im bardzo na rękę,
gdyŜ wtedy pozostają w ukryciu, a widzi się wyłącznie człowieka…
Gdyby mitingi AA były terenem otwartej i zdecydowanej walki z
szatanem, jak wiele moŜna by było odnieść zwycięstw! Gdy jednak
alkoholik podobny jest do ryby ciągniętej na Ŝyłce przez piekielnego
przeciwnika, czy pomoc kolegów i przyjaciół będzie skuteczna, jeśli
otoczą go wtedy i będą ciągnąć ku sobie? CzyŜ „ryba”, ciągnięta w
obie strony, nie ulegnie poranieniu, a moŜe nawet rozerwaniu?
Konieczna jest pomocna dłoń Ŝyczliwych ludzi, niech to będzie
jednak dłoń uzbrojona przeciwko piekłu!

Jesteśmy na ogół takimi, jakimi wierzymy Ŝe jesteśmy. JeŜeli
więc chcesz wytrwać w trzeźwości, nie nazywaj siebie „na zawsze
chorym”, „duchowym kaleką” lub „alkoholikiem”1, gdyŜ to tylko
utrudni Ci wytrwanie i walkę. Wtedy łatwiej mogłoby się stać to, co
zapowiadał Pan Jezus (ewang. wg św. Mateusza 12,43-45): „Gdy
duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwod-
nych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: «Wrócę do
swego domu, skąd wyszedłem»; a przyszedłszy zastaje go niezaję-
tym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą
siedmiu innych duchów złośliwszych niŜ on sam; wchodzą i
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2 I to zarówno wtedy, gdy częściowo wiedziałeś, co mówisz i robisz, jak i w
stanach głębszego upojenia.

mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy,
niŜ był poprzedni”.

– Za kogo więc mam siebie uwaŜać? – zapytasz…
Jest juŜ dobrze, jeśli uświadamiasz sobie, w czyjej niewoli do tej

pory przebywałeś. Nie lubiłeś tych, którzy Cię osądzali, wytykali zło,
a przez to powiększali wyrzuty sumienia. Stąd Twoja dotychczasowa
samoobrona, często brutalna, skierowana była przeciwko ludziom
trzeźwym, moŜe nawet przeciw najbliŜszej rodzinie2. Zachowywałeś
się zupełnie inaczej jako pijany, niŜ jako trzeźwy: przybywało Ci sił,
argumentów, wrogości, uŜywałeś słów, nigdy na trzeźwo nie uŜy-
wanych. To właśnie mogły być oznaki Twojego zniewolenia! Szatani
chcieli przez Ciebie zdenerwować i wyprowadzić z równowagi, a
nawet nastawić przeciwko Tobie, Twoich bliskich, a przez to
pozbawić Cię pomocy i obrony. Gdyby ktoś sfilmował Twoje
zachowanie i potem Ci pokazał – z pewnością z przeraŜeniem byś
stwierdził: to niemoŜliwe, bym to był ja! To jakaś dzika bestia, a
chwilami kompletny wariat!

MoŜe słyszałeś o wizjach diabłów w ostatniej fazie alkoholizmu,
wizjach, uznawanych niestety przez lekarzy tylko za „omamy” czyli
grę wyobraźni? Jest to przecieŜ chwila, gdy przeciwnik czuje się juŜ
bezpieczny i ujawnia się, mówiąc: jesteś mój! Obezwładniwszy
rozum, wolę i pamięć, drwi sobie nie tylko z alkoholika, lecz i z jego
otoczenia, bezradnie opuszczającego ręce. Jest juŜ pewny, Ŝe uda mu
się wpędzić nieszczęśnika w rozpacz, zwłaszcza w ostatnim, decydu-
jącym o wieczności momencie. Niestety to mu się udaje, i to niekiedy
nawet wobec tych, którzy rzadko się upijają, jak mogłem się o tym
przekonać w swojej parafii.

Chodzi o człowieka, znanego w okolicy z Ŝycia uczciwego i spo-
kojnego. Po świątecznej gościnie u rodziny w okolicy Z. wracał on
pociągiem do wsi pod S. w towarzystwie Ŝony i dziecka. Miał
„kaca”, lecz był na tyle trzeźwy, Ŝe pamiętał potem rozmowy prowa-
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dzone w pociągu. Gdy szli pieszo z przystanku kolejowego do domu,
zatrzymał się przy lesie, pozornie „za swoją potrzebą”. Byłem póź-
niej w tym miejscu i oglądałem stojący tam krzyŜ. śona z dzieckiem
i sąsiadem poszła dalej, coraz bardziej zwalniając kroku i niepokojąc
się, Ŝe ich nie dogania; wreszcie wróciła nawołując, lecz odpowie-
działa jej cisza… Okazało się, Ŝe kilka kroków od krzyŜa mąŜ…
wisiał na pasku od kurtki! Przybiegł sąsiad i przeciął pasek, lecz
zaledwie wisielec oprzytomniał, błyskawicznie zdołał się powiesić
powtórnie na pasku od spodni! Zaalarmowani mieszkańcy wsi przez
dwie godziny nie mogli go poskromić, ganiając go po lesie. Mówili,
Ŝe ten zwykle słaby człowiek miał tak niezwykłą siłę, iŜ kopnięciem
zwalał najsilniejszych; odrywał pas materiału i na ich oczach kilka-
krotnie się wieszał…! Gdy wreszcie udało się go obezwładnić,
wezwane pogotowie zrobiło mu zastrzyk uspokajający, po którym
spał dwie doby bez przerwy. Sąsiedzi nie wytrzymali, by go nie
zapytać, co z nim się działo. Okazało się, Ŝe dobrze pamiętał drogę
z Z. do krzyŜa (nawet rozmowy w pociągu), lecz dalej miał lukę w
pamięci: nie mógł pojąć, w jaki sposób znalazł się w łóŜku… Dla
kogoś, kto często walczy z potęgą piekła, nie jest to Ŝadną zagadką. Nie
zdziwi się nawet ani nie nazwie „złudzeniem” ani „przesadą” opo-
wiadania sąsiadów o tym, Ŝe w ciemnym lesie widzieli jakby ogień,
wydobywający się z ust poskramianego przez nich wisielca…

Nie da się złapać ryby na pusty haczyk. A jednak byłeś, drogi
Bracie, „rybą złowioną”… Jaką więc „przynętą” posłuŜył się zły
duch przy „łowieniu” Ciebie? Czy mógł on od razu obezwładnić
duszę, pomijając Twoje ciało…?

Trzeba Ci wiedzieć, Ŝe spoŜywanie duŜych ilości mięsa i tłuszczu
zwierzęcego, jeszcze do tego z solą, blokującą system oczyszczania
organizmu, powoduje, Ŝe stajesz się „od środka gorący”. Ogień,
uŜyty do smaŜenia i pieczenia, a takŜe ostre przyprawy, powiększają
„ogień wewnętrzny” człowieka, nie mówiąc o rozgrzewającej pracy
fizycznej. Szukasz (nieraz podświadomie, czyli nie zdając sobie z
tego sprawy) najszybciej wychładzającego środka i znajdujesz go…
w alkoholu! Ten jest najgorętszą „czystą energią”, która nie moŜe być
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przez Twój organizm zuŜytkowana do pracy, nie moŜe się w nim teŜ
zmagazynować, za to moŜe go… wychłodzić! MoŜna porównać to
działanie alkoholu do skutku nagłego rozpalenia ognia na środku
pokoju, gdy musielibyśmy ratować się przed śmiercią, otwierając
drzwi i okna: powoduje on otwarcie wszystkich moŜliwych „zawo-
rów” w organizmie, by ten uległ natychmiastowemu wychłodzeniu,
zwłaszcza przy uŜyciu takich płynów „gaśniczych”, jak mocz i pot.
I oto w pewnym momencie wyrzucona juŜ została zbędna „energia
alkoholowa”, lecz proces wychładzania trwa dalej, uwalniając inne
(własne, organiczne, konieczne do Ŝycia) „gorące” energie. We
wnętrzu organizmu robi się zimno, a na zewnątrz – trwa uczucie
gorąca, z którym to uczuciem moŜna umrzeć na mrozie!

Co więc powinien, wiedząc o tym, robić człowiek rozsądny?
Zamiast dostarczać tak gorące „paliwo” do wnętrza organizmu, niech
zastosuje „gaśnicę”! Mo Ŝe to uczynić przez odpowiednie przygo-
towywanie właściwych pokarmów. JuŜ wie, Ŝe nie powinien solić w
garnku czy na patelni (chyba Ŝe juŜ po ugotowaniu: sól nie wgotuje
się w tkanki i zuŜyje jej mniej, a ponadto, nie poddana wysokiej
temperaturze, będzie działać słabiej); najlepiej niech sól stoi na stole.
Dalej: niech zamiast smaŜyć i piec, raczej gotuje, robi duŜo surówek
(np. tarta kapusta ze śmietaną), mięso próbuje zastąpić nabiałem
(mięso ryb byłoby nawet wskazane jako na ogół wychładzające),
ostro nie przyprawia. Bardzo skutecznie działają takie napoje
wychładzające (mimo iŜ są gorące!), jak herbata z mięty, rumianku,
skórki banana (tę najlepiej sparzyć, ususzyć i pokruszyć) czy zielonej
herbaty. Jak najwięcej tego, co chłodne, kwaśne i zielone. JuŜ po 2
tygodniach takiego odŜywiania organizm zacznie wracać do normy.
Będzie to o wiele trudniejsze, jeśli ktoś pali papierosy: trzymając Ŝar
w ustach, powiększa sobie jeszcze „ogień wewnętrzny”. M.in. ze
względu na to w mojej  ksiąŜce „W Szkole KrzyŜa” znajduje się kilka
rad, ułatwiających rzucenie palenia.

Inną diabelską „przynętą” jest… towarzystwo „odpowiednich”
ludzi. Nie zdają sobie oni raczej sprawy z tego, komu słuŜą przez
zachęcanie („Ze mną się nie napijesz?! Na zdrowie! Na rozgrzewkę!
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śeby nam lepiej szło! Na drugą nogę!” itp.),  wyśmiewanie („Co z
ciebie za chłop?! Niedorajda! Ale cię wzięła pod pantofel!” itp.), a
nawet przymuszanie i szantaŜowanie („JeŜeli nie postawisz, to nas
popamiętasz! Przyjdzie koza do woza! Jak nie, to załatwiaj – lub: rób
– sobie sam!” itp.).

śebyś tym sługom szatana, zresztą skądinąd dobrym i często
ofiarnym ludziom, mógł się oprzeć – musisz być naprawdę silny, i to
nie ludzką tylko siłą, lecz przede wszystkim BoŜą. Twój błąd, drogi
Bracie, polega na tym, Ŝe próbowałeś liczyć prawie wyłącznie na
siebie tam, gdzie po drugiej stronie była cała armia złych duchów i
ich ludzi! Aby tej armii się przeciwstawić, powinieneś juŜ w tej
chwili się ukryć – Ty, biedne, słabe dziecko – pod płaszczem (a moŜe
w Niepokalanym Sercu) Matki, miaŜdŜącej głowę węŜa. Powiedz Jej
więc:

Matko BoŜa, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam
ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i
cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam – i to na
całą wieczność. Wiem, Ŝe własnymi siłami niczego nie
dokonam, Ty zaś wszystko moŜesz, co jest wolą Twojego
Syna, i zawsze zwycięŜasz. Ufam, Ŝe otoczysz mnie całą
armią aniołów i świętych i nie tylko nie pozwolisz mi stać
się na nowo niewolnikiem duchów nietrzeźwości i
wszystkich innych, lecz wprost przeciwnie: umocnisz
mnie i włączysz do swojej armii, byśmy wspólnie przy-
czynili się do uwolnienia tych, z którymi dotychczas
piłem oraz handlujących alkoholem. Chcę wprowadzać
w Ŝycie to, o co prosiłaś w czasie rozbiorów Polski w
Gietrzwałdzie: „Polacy, nie pijcie wódki, a mówcie RóŜa-
niec”. Nie dopuść do nowych „rozbiorów”, lecz spraw,
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczy-
wistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
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3 Wymagania Rycerstwa nie są wielkie, stać by Cię było na ich wypełnienie.
MoŜesz jednak nosić Cudowny Medalik, nie włączając się do Rycerstwa.

4 Zob. o nim więcej w ksiąŜce W Szkole KrzyŜa rozdział 62 Z Maryją…, pod-
punkt B. „Cudownym” nazwano ten medalik ze względu na ogromną liczbę cudów,
dokonujących się dzięki niemu w całym świecie. Sam byłem świadkiem, jak ukryty w
ogrodzie pod stołem, przy którym zbierali się naduŜywający alkoholu, przyczynił się
do tego, Ŝe od tego momentu to hałaśliwe towarzystwo przestało się tam zbierać.

5 Oto egzorcyzm ułoŜony przez św. Benedykta:

Światłem niech będzie mi KrzyŜ święty, a nigdy wodzem smok przeklęty. Idź
precz, szatanie, duchu złości, nigdy mnie nie kuś do marności. Złe to, co
proponujesz mi. Sam swoją truciznę pij!

Dawniej rycerze osłaniali się przed wrogiem tarczą, na której
wielu z nich umieszczało znaki i symbole. Ty, jako rycerz Maryi, noś
na sobie maleńką, jednak osłaniającą przed piekłem „tarczę”: meda-
lik. Mógłbyś nawet włączyć się w szeregi załoŜonego przez św.
Maksymiliana Kolbego Rycerstwa Niepokalanej3, które osłania się
„tarczą” medalika zwanego „Cudownym”4, mającego ogromną moc
raŜenia złych duchów. W tym celu wystarczy się zgłosić do swojej
parafii lub do Niepokalanowa, a moŜe kupić w sklepie z dewocjo-
naliami i prosić księdza o poświęcenie go. ZauwaŜono, Ŝe z reguły
nie udaje się złym duchom doprowadzić człowieka do samobójstwa
(zwłaszcza przez powieszenie), zanim nie zerwie on z siebie
medalika. Coraz więcej ludzi nosi takŜe Medalik świętego Benedykta
z wypisanym na nim egzorcyzmem5.

W walce z Tobą piekło posługiwało się, być moŜe, wymyślną
„przynętą”: wytwarzaniem złudzenia, Ŝe alkohol to… lekarstwo na
Twoje kłopoty, a moŜe i choroby! Spotykałem takich, którzy
stwierdzali, Ŝe „po kielichu” przestało im coś dolegać, a więc…
muszą pić! Mniej im narasta sadełka, więc… muszą pić i palić!
Ludzie wściekli na kogoś z otoczenia piją, by wyładować swoją
złość; smutni – by mieć „wesele”; nieśmiali – by nabrać odwagi i
poczuć się „kimś”; przez kogoś stłamszeni – by pokazać, Ŝe potrafią
być niezaleŜni. Czasem się nawet słyszy: „To jedyna przyjemność,
jaka mi jeszcze na tym świecie pozostała”; „Alkohol to mój jedyny
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przyjaciel, a wszyscy inni mnie opuścili”; „To mi przynajmniej na
jakiś czas pozwala zapomnieć o pieskim Ŝyciu” itp.

Kto podsuwa ludziom podobne „argumenty”? Oto złe duchy
dostosowują „przynętę” juŜ nie tylko do „gatunku”, ale do kaŜdej
poszczególnej „ryby”! Aby im się oprzeć i nie dać się ciągnąć na ich
„Ŝyłce” na wieczną śmierć, powiedz juŜ w tej chwili sobie i Bogu:

Nie istnieje prawdziwe dobro poza Tobą, BoŜe, który
jesteś pełnią wszelkiego dobra, prawdy i piękna. Nie chcę
szukać niczego poza Tobą, choćby mnie to pociągało,
było przyjemne i miało pozory wartości. Wierzę, Ŝe Ty
sam moŜesz i chcesz zaspokoić wszystkie moje dobre
pragnienia i potrzeby, bo mnie kochasz. Przebacz mi, Ŝe
szedłem za głosem szatana, który mnie nienawidzi,
zamiast przyjść do Ciebie! Nie chcę więcej pić trucizny,
przez którą dałem się zniewolić, choćbym nawet miał się
źle czuć z tego powodu. Tobie ofiaruję mój krzyŜ wyrze-
czeń i od Ciebie tylko oczekuję pomocy. Tylko Ty jesteś
moim Panem i tylko Tobie chcę słuŜyć. Amen.

Wiem, drogi Bracie, co to straszliwe napady głodu alkoho-
lowego, który moŜe Cię „skręcać”, wprawiać w drŜenie Twoje ciało,
wywoływać straszne fale gorąca lub zimnego potu. Uwierz mi
jednak, Ŝe pozwoliłeś piekielnemu przeciwnikowi zdobyć władzę
takŜe nad swoim ciałem i Ŝe to on sam powiększa Twój „głód”,
wmawiając Ci jednocześnie: „ To jest silniejsze od ciebie!” Uwierz
mi, Ŝe to właśnie on podsuwa Ci myśl: „Po co się tak męczyć,
przecieŜ wystarczy jeden łyczek i wszystko będzie w porządku!”

Aby temu silnemu duchowi się przeciwstawić, przypomnij sobie
odpowiedź Pana Jezusa zdziwionym Apostołom: trzeba było walczyć
modlitwą i postem. Tak, przeciwko temu duchowi sama modlitwa nie
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wystarczy, tym bardziej, Ŝe zaciemnia on Twój umysł i zajmuje wyo-
braźnię, podsuwając „rozwiązanie”: „Tylko jeden łyk”.

O jakim poście myślę w Twoim wypadku? PrzecieŜ i tak byłeś
często niedoŜywiony i nie czułeś smaku pokarmów, a nawet głodu…
„Aby tylko było co pić”… To prawda, więc nie o zwyczajny post tu
chodzi. Jestem przekonany, Ŝe Pan Jezus oczekuje od Ciebie postu o
wiele trudniejszego: postu od alkoholu! On sam, Twój Odkupiciel i
Pan chce, byś pokonał piekielnego przeciwnika jego własną bronią!
Tak, właśnie swoje wyrzeczenie się alkoholu, moŜe na razie na rok
lub kilka lat, wpisane do księgi parafialnej, powinieneś potraktować
jako potęŜną broń. Aby była jeszcze potęŜniejsza i skuteczniejsza,
dam Ci taką radę: swój „głód”, nawet gdyby Cię początkowo „skr ę-
cał”, ofiaruj Bogu jako swój „post” nie za siebie, lecz za wyrwa-
nie szatanowi innych upijających się! Wtedy stanie się coś wspa-
niałego: im większy „głód” wzbudzi w Tobie wróg, tym szybciej
straci inne swoje ofiary, znane Ci lub zupełnie obce! Dlaczego? GdyŜ
Twoje cierpienie stało się, jako ofiarowane Bogu za tamtych, Twoim
krzyŜem… Oto stałeś się, razem z Chrystusem, „zbawicielem” swoich
bliźnich! Spotkasz ich kiedyś w bramie nieba, byście się wspólnie
cieszyli tym zwycięstwem. Myśl o tym doda Ci siły w chwilach
nawet największego „głodu”. MoŜesz więc tak powiedzieć Bogu:

Przewiduję, Ŝe będzie mi cięŜko, a szatan moŜe mi
wmawiać „tylko jeden łyk” jako „rozwi ązanie”. Dlatego
oprę się na Tobie i Twojej łasce, dobry BoŜe, gdyŜ sobie
nie ufam. Będę się wtedy Ŝarliwie modlił.
    Głód alkoholowy, mogący mnie ogarniać, a moŜe i
drwiny ze strony kolegów, z którymi dawniej piłem, chcę
nieść jako mój krzy Ŝ za uwolnienie z niewoli tych ludzi,
których Ty sam znasz. Amen.
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6 Chodzi o ich ilość i o jakość. Tylko nieliczne z krąŜących modlitw – wśród nich

Gdybyś był tak słaby, Ŝe boisz się nawet myśleć, co będzie jutro,
moŜesz jednak ofiarować Bogu swoje dzisiaj. Odmawiaj więc rano
modlitwę, ułoŜoną i obdarzoną odpustem przez świętego papieŜa
Piusa X:

„BoŜe, mój Ojcze! Aby okazać Ci moją miłość,
wynagrodzić za zniewagi Twojej czci wyrządzone
i uprosić zbawienie dusz –
– mocno postanawiam w dniu dzisiejszym
nie uŜywać wina, wódki ani piwa, ani Ŝadnego innego
napoju upajającego.
To moje wyrzeczenie ofiaruję Tobie
w łączności z Ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
który codziennie na ołtarzach
ofiaruje samego siebie dla Twojej chwały. Amen”.

MoŜesz śmiało o swoim „poście od alkoholu” wspomnieć w
towarzystwie, które chciałoby Cię częstować. Moi znajomi stwier-
dzili, Ŝe jeśli w podobnej sytuacji powiedzieli: Za Polskę nie piję –
zamykali tym czyjeś usta, unikając tym samym drwin i zbędnych
pytań. Jest to temat na tyle powaŜny, by rzeczywiście chętnie pomi-
nięto go przy stole, gdyŜ moŜe dotykać sumienia pijących i powię-
kszać jego wyrzuty.

Na pewno dobrze zapamiętałeś, Ŝe Królowa Polski prosiła w
Gietrzwałdzie nie tylko o „post od wódki”, lecz i o RóŜaniec.

Jako spowiednik zauwaŜyłem, Ŝe istnieje ścisły związek między
zwycięstwem szatana w rodzinie a ilością i jakością tamŜe modlitwy
róŜańcowej. Diabeł moŜe zachęcać do przeróŜnych koronek i „taje-
mnic szczęścia”6, aby tylko odciągnąć od RóŜańca. Zniechęca, usy
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RóŜaniec oraz Koronka do Miłosierdzia BoŜego – są potwierdzone autorytetem Nieba
i Kościoła oraz przynoszą obfite owoce nawrócenia i uświęcenia. Wątpliwej wartości
„koronkami” zalewa Polskę wydawnictwo „Arka” z Wrocławia, opatruje je ponadto
fałszywymi obietnicami. Roi się od takich szczegółowych „obietnic” równieŜ na końcu
Tajemnicy szczęścia, a to sprawia, Ŝe w swoich modlitwach ludzie kierują się nie
miłością, lecz egoizmem, chcąc coś „wymóc” na Bogu.

7 Przeczytaj o tym w W Szkole KrzyŜa w rozdz. 53.

pia, zagłusza, rozprasza, wyśmiewa, lecz tym samym pokazuje, jak
bardzo się go boi. śeby się bał jeszcze bardziej, naleŜy się trzymać
następujących zasad: 1) odmawiać go codziennie jak najwięcej, nawet
4 części. Wtedy mamy broń przeciwko wszystkim złym duchom
(kaŜdy z nich jest prawdopodobnie uwraŜliwiony na którąś z Tajemnic)
i opiekę wszystkich Aniołów, takŜe związanych z poszczególnymi
Tajemnicami. 2) Przed RóŜańcem warto mieć myśl, którą szatan
zawsze usłyszy: to broń przeciwko wam, duchy nietrzeźwości i
wszystkie inne! 3) WyobraŜać sobie Jezusa w kaŜdej Tajemnicy,
zwłaszcza przy słowie „Jezus”, np. Jego zakrwawione Oblicze w
koronie z cierni. Przez to, nawet przy zamkniętych oczach, zmusimy
szatanów do patrzenia na ten obraz, przypominający im ich klęskę,
zadaną przez Chrystusa. Przed tym obrazem drŜą. Wykorzystajmy tu
moc wszystkich 20 obrazów, a w chwilach najtrudniejszych – najlepiej
bolesnych. RóŜaniec jest egzorcyzmem z samej swej istoty, ale teŜ
potwierdził to nieoficjalnie PapieŜ Jan Paweł II ok. 1981 roku7.

Wierzymy teŜ w moc Koronki do Miłosierdzia BoŜego i Nowen-
ny z nią związanej. Koronka, najlepiej połączona z chociaŜby krót-
kim rozwaŜaniem Męki Chrystusa, obfituje w szczególne łaski, np.
daje nawrócenie konającym. MoŜe znasz inne modlitwy, które zbliŜa-
ją Cię do Boga. KaŜdą modlitwę błagalną dobrze jest zakończyć
dziękczynieniem za to, Ŝe zostaliśmy wysłuchani i Ŝe ten, za kogo
prosiliśmy, przybliŜył się do nieba. Jezus powiedział (Łk 10,20): „Nie
z tego się cieszcie, Ŝe duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, Ŝe
wasze imiona zapisane są w niebie”.

Powinniśmy często w domu korzystać z mocy wody święconej.
MoŜe być poświęcona przez Kościół w tym celu, by była bronią i
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8 MoŜesz przeczytać o niej więcej w W Szkole KrzyŜa w rozdz. 53 (w przypisie
20). Jest tam mowa o tym, Ŝe grupa kapłanów poświęca wodę przy uŜyciu modlitwy
z egzorcyzmem we wszystkie Pierwsze Soboty miesiąca około godz. 10 rano.
Wystarczy w jakimkolwiek miejscu przygotować w jakimś naczyniu wodę do
poświęcenia, by była ona objęta tą pierwszosobotnią modlitwą. Modlitwa ta wyłącza
tę wodę ze zwykłego uŜytku, a więc nie moŜna uŜyć jej do mycia, do picia, do
podlewania roślin (choć moŜna uŜyć jej jako BoŜego lekarstwa, dodając kilka kropli
do pokarmu, przemywając chore miejsce, podlewając schnącą roślinę itp.).

O niezwykle potęŜnym działaniu tej wody, m.in. o uzdrowieniach i uwolnieniach,
moŜna by było napisać całą ksiąŜkę. WciąŜ przychodzą nowe świadectwa posługu-
jących się nią ludzi.

9 Nie moŜesz więc powiedzieć: „Gwarantuję, Ŝe juŜ nigdy w Ŝyciu nie pójdę do
więzienia, które szykuje dla mnie szatan – nigdy się nie upiję”, gdyŜ to byłaby pycha
i zbytnia wiara w siebie i w swoje moŜliwości. MoŜesz jednak powiedzieć inaczej:
„Gwarantuję, Ŝe od tej chwili będę się starał zrobić wszystko co moŜliwe, Ŝeby nie

lekarstwem dla duszy i ciała8. MoŜna więc jako taką posługiwać się
nią na róŜne sposoby, zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do
całego domu, mienia, zwierząt i roślin, a nawet osób będących daleko
od nas, np. kogoś, kogo widzimy w wyobraźni. Dobrym znakiem
będzie zarówno spokój po jej uŜyciu, jak i bunt oraz wyśmiewanie
przez ludzi zniewolonych.

WaŜniejsze od omówionych dotychczas sakramentalii są sakra-
menty. Jednak moŜe, Bracie, myślisz: „Czuję się jak bydlę, jak
Judasz, trudno mi jeszcze zdecydować się na pełny powrót do Boga,
chociaŜ wypisujesz mi, księŜe, piękne rozmyślania i modlitwy. Tru-
dno mi patrzeć ludziom w oczy… A ty byś pewno chciał od razu
zaprowadzić mnie do spowiedzi, a potem do Komunii…?”

Wcale tak nie jest. Obawiam się, Ŝe na to moŜe być jeszcze za
wcześnie! Chyba Ŝe… zdecydowałeś się juŜ na Ŝycie bez alkoholu,
najlepiej potwierdzone przyrzeczeniem i podpisem. Zrozum, Ŝe w
Twoim wypadku istnieje niebezpieczeństwo spowiedzi i Komunii
świętokradzkiej! Byłoby tak wtedy, gdybyś nie był jeszcze w stanie
podjąć decyzji, Ŝe od dziś aŜ do końca Ŝycia będziesz się starał więcej
nie upić. Oczywiście nawet święty nie moŜe za siebie gwarantować,
lecz bez mocnego postanowienia poprawy, i to natychmiastowej, nikt
nie ma prawa podchodzić do konfesjonału, nawet na Wielkanoc!9
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doszło w moim Ŝyciu do naduŜycia alkoholu”. A poniewaŜ wiesz, Ŝe picie w małej
ilości odpada z tego względu, Ŝe jest to diabelski „haczyk” uczepiony jak do Ŝyłki do
nowego „ciągu” – nie zdziwisz się powyŜszym stwierdzeniem, Ŝe dopiero wtedy
moŜesz iść do spowiedzi, gdy juŜ zobowiązałeś się, przynajmniej przez jakiś czas, nie
pić wcale.

10 MoŜemy mieć przekonanie, Ŝe nie przyjmując napoju z Ŝyczliwych Mu rąk w
czasie całej drogi krzyŜowej, aŜ do skonania, mimo gorączki i strasznego upału,
pokutował Pan Jezus za naduŜywających napoju od początku do końca świata. Podanie
Mu „octu”, o którym czytamy w ewangeliach, było aktem łaski ze strony Ŝołnierzy,
gdyŜ nałoŜona na trzcinę gąbka była nasączona młodym kwaśnym winem, którym
Ŝołnierze sami zaspokajali pragnienie.

11 Jest to w tym miejscu nawiązanie do słów wypowiadanych przez przystępują-
cych do Komunii świętej: „…Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.

Sam Ŝal nie wystarczy. O tak przystępujących do sakramentów mówi
Apostoł, Ŝe „winni się stają Ciała i Krwi Pańskiej, wyrok sobie
spoŜywają” (1 Kor 11,27-28). CóŜ powiedzieć o ludziach, którzy „na
odczepnego”, dla oka ludzkiego i dla uwolnienia się od natarczywo-
ści rodziny, a moŜe i dla nabrania dobrego samopoczucia („Byłem,
więc nie jest ze mną jeszcze tak źle”) – podchodzą do konfesjonału?

A co do Ŝalu – nie wystarczy mieć go do siebie samego: „Aleś
wpadł, aleś się ześwinił… NaleŜy ci się za to lanie…” Musi mieć on
odniesienie wprost do Pana Jezusa, gdyŜ swoimi grzechami zada-
liśmy Mu ból i rany10. Idziemy Go przeprosić, postanawiając więcej
Go nie ranić, obmywając się w Jego Krwi. Wtedy sakrament pokuty
staje się naszą siłą, a zjednoczenie z Jezusem w Komunii moŜe nas
czynić niezwycięŜonymi!

Jezus juŜ czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Czeka na
innych zniewolonych. Chce uzdrowić Wasze dusze, a moŜe nawet
ciała!11 Wierzę, Ŝe Twoja droga, mój Bracie, prowadzi do Niego, lecz
kaŜdy krok na niej musi być wywaŜony i uczyniony w odpowiednim
czasie. Inaczej nogi mogą się poplątać…

Na Twoją drogę, drogę wyrywania innych piekłu i wspomagania
ich w kroczeniu do wiecznego szczęścia, z serca Cię, drogi Bracie,
błogosławię i zapewniam o dalszej modlitwie.
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RÓśANIEC NA SZANIEC

Refren: ZwycięŜyłaś – zwycięŜaj! Straszny jest szczęk oręŜa! JuŜ

RóŜaniec, RóŜaniec, RóŜaniec wytaczają Ŝołnierze na szaniec!

I . Gdzie Ojczyzna Twa, Niebios Wybranko? W bliznach twarz Twoja,

nasza Hetmanko. W pobojowisk Ci dymie ściemniała, kiedy w

Polski obronie stawałaś.

II . Twoje ucho na głos czułe bitwy, która wre tam, gdzie szczere

modlitwy, gdzie pokuta, gdzie w górę dąŜenie, tam, gdzie czyste

za drugich cierpienie.

III . Smok czerwony tak niszczy to plemię! Tyle gwiazd juŜ strąconych

na ziemię! Straszną rzekę wypuścił z gardzieli: w alkoholu

Polacy tonęli...

IV . O Niewiasto Ty z Apokalipsy, Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy!

Leć na skrzydłach dwóch orła polskiego, obroń resztę potomstwa

swojego!

V. Szatan czuje, Ŝe czasu ma mało, atakuje więc ziemię juŜ całą,

pieczętuje swe sługi na czołach i zasiada na wielu juŜ tronach.

VI . Bój to jest nasz ostatni, Królowo! Wkrótce świat się narodzi na nowo.

Wielki ogień tę ziemię przepali, raj zakwitnie dla tych, co zostali.

VII . Ty w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś, Ŝe w RóŜańcu, w trzeźwości

jest siła. Sto lat przeszło nam w tylu juŜ klęskach. Wstań

Narodzie, masz szansę zwycięstwa!

VIII . Splećmy łańcuch RóŜańców przez Polskę, Jubileusz uczyni nas

wojskiem. Niech zakwitną krokusy trzeźwości – wtedy wzejdzie

jutrzenka wolności!


