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Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was
zszedł z drogi prawdy,

a drugi go nawrócił, niech wie,
Ŝe kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi,

wybawi duszę jego od śmierci
i zakryje liczne grzechy.

(Jk 5,19-20)

Wielu, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego Ŝycia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,

jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
(Dn 12,2-3)

®



List (z niewielkimi zmianami) stanowi rozdz. 50
2-tomowej ksiąŜki ks. Adama Skwarczyńskiego
W SZKOLE KRZY śA, wyd. Michalineum,
ul. Piłsudskiego 248/252 05-261 Marki 4.
KsiąŜka wydana została „Za zgodą Kurii
Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 10.05.1999 r., numer 529(K)99”.
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R., 9 II 1992, 1 XII ’94, 24 VII 2000.
Szanowna Pani, Siostro w Chrystusie,
Pijaństwo prowadzi do alkoholizmu czyli nałogu, który jest

chorobą całego człowieka, a zarazem opętaniem diabelskim – przy-
najmniej w okresach zupełnej bezradności człowieka, prowadzącej
niekiedy do rozpaczy.

Kto umiera w rozpaczy – jak napisałem w liście do alkoholika –
popełnia cięŜki grzech przeciwko Duchowi Świętemu i moŜe być
potępiony. Jeśli jednak umierając szczerze Ŝałuje za grzechy (nawet
bez spowiedzi) – będzie zbawiony, i to moŜe nawet bardzo szybko,
choćby rodzina lub ksiądz w to wątpili (np. popełnił samobójstwo po
pijanemu): pokora zbliŜa go do Boga. Ten pokorny akt szczerego Ŝalu
moŜliwy jest jeszcze w momencie, gdy ktoś przestał dawać oznaki
Ŝycia, więc nie powinniśmy go my, pozostający na ziemi, uwaŜać za
potępionego. Sąd mamy pozostawić Bogu, Sędziego zaś błagać o
miłosierdzie w miejsce sprawiedliwości. Niech jednak to ufne bła-
ganie nie będzie ograniczone czasem, gdyŜ Bóg zawsze wysłuchuje
próśb o czyjeś zbawienie.

Zarówno alkoholik, jak i jego otoczenie, powinni sobie uświado-
mić, Ŝe: 1) trzeba stoczyć walkę o duszę ludzką z szatanem, 2) zwy-
cięŜyć w tej walce nie potrafi sam alkoholik, choćby nawet tak mu się
wydawało; 3) pozostaje mu zatem ratunek z zewnątrz, proszę więc
pomyśleć o swojej odpowiedzialności! Często się takiego człowieka
oskarŜa, bo liczy się jeszcze na niego, na jego siły i moŜliwości, lecz
jest to tak, jakby ktoś podszedł do sparaliŜowanego i wymyślał mu,
Ŝe leŜy w łóŜku… 4) Ratunek ze strony otoczenia jest jednak moŜli-
wy prawie wyłącznie w oparciu o pomoc Nieba, bo duchy nietrzeź-
wości i inne z nimi współpracujące tylko się z nas śmieją, gdy chce-
my je zwalczać ludzkimi siłami. Nazwanie alkoholizmu „chorobą”i
traktowanie jej na równi z innymi chorobami jest im bardzo na rękę,
gdyŜ wtedy pozostają w ukryciu… Samo zaszycie esperalu (nazwa tej
tabletki dla Hiszpana brzmi jako „środek budzący nadzieję”) nie
napawa wielką nadzieją na poprawę sytuacji, jeśli w parze z tym
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1 Zniewolenie, a nawet opętanie diabelskie patrzącym z zewnątrz  moŜe swoimi
objawami przypominać chorobę psychiczną; róŜnica między nimi jest jednak
zasadnicza: chorobę moŜna leczyć przy uŜyciu środków naturalnych, zaś zniewolenie
moŜna przezwycięŜyć przy pomocy środków nadprzyrodzonych czyli w oparciu o moc
BoŜą, a nie ludzką. Człowiek moŜe najwyŜej przeciwstawić szatanowi swoją wolę
walki i zdecydowanie, wytrwałość, ufność pokładaną w Bogu oraz w Jego Kościele i
sakramentach, jak teŜ umiejętność posłuŜenia się odpowiednimi rodzajami broni
otrzymanej od Boga.

Czysto ludzkie środki teŜ mogą i powinny tu być uŜyte, lecz jedynie jako
pomocnicze: zmiana otoczenia i pozostawienie kompanów od kieliszka, odpowiednia
praca i motywacja nadająca sens Ŝyciu, odtrucie organizmu i leczenie go itp.

2 Wiem, Ŝe w Pani sytuacji miłowanie zniewolonego bliźniego jest bardzo trudne,
zwłaszcza wtedy, gdy czuje Pani w swoim wnętrzu jakby mur strachu, a chwilami
odrazy, obojętności, nawet wrogości. Jak ten mur rozwalić? Do tego bardzo waŜnego
problemu powrócę za chwilę.

środkiem nie idzie odrodzenie duchowe dotychczas uzaleŜnionego1.
Skoro tak sprawa wygląda – proszę się zastanowić nad tym, czy

Pani jest tu bez winy: czy zrobiła juŜ wszystko, co było moŜliwe, i to
od razu, gdy szatan zaczął zwycięŜać? Skutki jego zwycięstw w Pani
rodzinie wskazują na to, Ŝe nie: albo Pani nie zauwaŜyła od razu
zniewolenia i oparła się tylko na ludzkich środkach, albo zauwaŜyła,
lecz nie wykorzystała mocy broni, jaką daje nam Bóg (o niej dalej
powiem), albo teŜ korzystała, lecz zabrakło ufności w BoŜe zwycię-
stwo. MoŜe było to oskarŜanie Boga: ja juŜ zdobyłam się na tyle
wysiłku, tyle modlitw, postów, juŜ tyle czasu, a Ty, BoŜe, nie dajesz
nawrócenia!

Jest to jeden z podstawowych błędów ludzi „walczących”, zre-
sztą powiększany przez sprytne działanie szatana, zniechęcającego do
walki, mogącej doprowadzić do odebrania mu duszy.

Po pierwsze: skąd Pani wie, Ŝe to juŜ „tak duŜo”? Naprawdę
duŜo czyni się tylko z miłości, a tu moŜe brakowało prawdziwej
miłości do tego biednego, chorego i zniewolonego człowieka, własne
„ja” natomiast było podstawą działania: „BoŜe, dlaczego ja się tak
męczę, dlaczego mnie nie wysłuchujesz…” itp. Gdyby Pani zawsze
kochała go takim, jakim jest – moŜliwe, Ŝe juŜ dawno by nie był
w podobnym stanie2.
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3 Cytuję tu dłuŜszy fragment I tomu ksiąŜki W Szkole KrzyŜa (dalej w skrócie:
WSK), rozdz. 17.

Po drugie: moŜe nie potrafiła Pani Ŝyć prawdą, Ŝe kaŜda
modlitwa o czyjeś zbawienie jest przez Boga natychmiast wysłuchana
(wiadomo, Ŝe chce On kaŜdego zbawić) – idzie do skarbca BoŜego
Serca? Od niej zaleŜy nawrócenie alkoholika jeśli nie na Pani oczach,
to o wiele później, moŜe dopiero w momencie śmierci. Tylko więc
pyszałek i egoista powie: „IleŜ w końcu moŜna się modlić i pokuto-
wać za tamtego!”

Wróćmy jeszcze do pytania pierwszego: jak kochać bliźniego
takim jakim jest, jak podejmować wysiłki, mające na celu okazanie
mu pomocy, skoro te spotykają się z jego nastawieniem przeciwko
nam samym? OtóŜ jest wyjście z tej sytuacji3, i to dla wielu dość
szybkie – w zaleŜności od włoŜonego w podane niŜej „ćwiczenie”
serca i gorliwości.

Najpierw trzeba się starać ukształtować w sobie, oczywiście przy
potęŜnej pomocy z nieba, serce ojca syna marnotrawnego z Chrystu-
sowej przypowieści (Łk 15,11-32), upodobniając się do Ojca Nie-
bieskiego, gdyŜ o nim mówił Jego Syn.

Zwróćmy uwagę na to, Ŝe powracający syn w sensie duchowym
jeszcze prawie nie zaczął wracać: tkwiąc w egoizmie, porównywał
pustawe świńskie koryto z zawsze pełną miską sług swojego ojca,
przy której chętnie by zasiadł. Tylko tej „miski” od ojca oczekiwał.
Powtarza się to w wielu naszych domach, w których dzieci BoŜe,
zbuntowane przeciwko Bogu i ludziom, oczekują od swojego otocze-
nia tylko dóbr materialnych. „Zostawcie mnie w spokoju w moim
własnym świecie, zamkniętym na wartości duchowe” – chcieliby
powiedzieć głośno, lecz najczęściej „mówią” samą swoją postawą
niechęci czy wręcz wrogości.

W podobnej sytuacji był ojciec syna, wracającego dlatego ze
spuszczoną głową, by nie spojrzeć ojcu w oczy i nie odsłonić rany
duszy. Co wtedy uczynił ojciec? Miłość nie brzydzi się cuchnącymi
łachmanami i nie zwraca uwagi na chęć izolacji oraz krzyku całą
postawą: „Zostaw mnie w spokoju, pozwól mi Ŝyć między najniŜ-
szymi sługami!” Miłość pierwsza wychodzi na spotkanie, otwiera
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4 Zaczerpnąłem to określenie z któregoś z trzech tomów ksiąŜki Gabrieli Bossis
„On i ja” (wyd. Michalineum 1992). Według autorki (zmarłej w 1950 roku) miało ono
pochodzić od samego Jezusa, którego słowa skrzętnie spisywała. MoŜemy sobie
wyobrazić, Ŝe nasze serce (oczywiście jako siedlisko uczuć, a nie organ ciała)
„wychodzi na spotkanie bliźniego” poprzez „serdeczny” uścisk naszych ramion.

Bł. Elred opat w Zwierciadle miłości (w II t. Liturgii Godzin s. 109) pisze: „śeby
spocząć doskonalej w słodyczy miłości bratniej, trzeba objąć ramionami prawdziwej
miłości takŜe i nieprzyjaciół”.

szeroko ramiona i bierze w objęcia nędzarza, widząc w nim… w dal-
szym ciągu bogacza! Tak i my powinniśmy czynić, naśladując Boga,
naszego Ojca: kochać kaŜdego pełnią swojej miłości juŜ w tej chwili,
niezaleŜnie od tego, kim i jakim jest. Nie zostawiać tej miłości „na
później”, gdy juŜ ów marnotrawny na nią (w naszym przekonaniu)
„zasłuŜy”.

Chrystus powiedział wyraźnie: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja
was umiłowałem”. Owo porównanie („jak Ja was”) moŜe mieć tylko
wtedy zastosowanie, gdy zdobędziemy się na miłość „całym sobą”,
albo inaczej: aŜ po krzyŜ, jak u Chrystusa. Jest ona bardzo trudna,
gdyŜ jest wezwaniem do pełnego heroizmu. Jednak wezwaniem
właśnie do nas skierowanym.

Czujemy jednak niekiedy, Ŝe chociaŜ swoje „tak” (wobec Boga
i ludzi) potwierdzamy wolą, to jeszcze nie znaczy: całym sobą, gdyŜ
pozostaje sfera naszych uczuć, często wymykająca się spod naszej
kontroli. Jak nakłonić swoje uczucia, byśmy na wzór ojca wraca-
jącego syna marnotrawnego juŜ dzisiaj zaczęli przygotowywać
„huczną zabawę”? Jak do takiej miłości, powstrzymującej się od
sądzenia i zapominającej wszystko, dojść?

Pan Jezus z wysokości krzyŜa obejmował „ramionami serca”4

cały tłum, kłębiący się wokół Niego, lecz takŜe ogromne tłumy
grzeszników wszystkich czasów. Na Jego wzór mamy często swoimi
„ramionami serca” obejmować tych, którzy nas „krzyŜują”! Nawet
natychmiast, juŜ w tej chwili, to uczyńmy.

Wyobraźmy sobie, Ŝe są naszymi najlepszymi przyjaciółmi (uko-
chanymi dziećmi, męŜami?), których obejmujemy w taki sposób, jak
uczynił to ojciec z ewangelicznej przypowieści. Spróbujmy w tę pracę
wyobraźni włączyć jakieś dobre uczucie. MoŜe punktem wyjścia bę-
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dzie współczucie tym biednym „sparaliŜowanym” duchowo i bezrad-
nym, moŜe od razu coś więcej: Ŝyczliwość, serdeczność, a nawet
czułość. Trzymając ich w wyobraźni w swoich „ramionach serca”,
wypowiadając do nich w myśli ciepłe słowa, przenieśmy teraz nasz
wzrok wewnętrzny na pochylonego nad nami (i nad nimi w naszych
objęciach) Boga. JuŜ w tej chwili podziękujmy dobremu Ojcu za niebo,
przygotowane dla nich, bo przecieŜ On kocha ich nieskończenie
bardziej, niŜ my to potrafimy. MoŜe niekiedy odczujemy w takiej
chwili to, o czym powiedział BoŜy Syn, gdy kreślił przed nami obraz
swego Ojca: Jego „głębokie wzruszenie”… Jego radość, która kaŜe Mu
juŜ teraz „ucztować i bawić się” wraz z całym Dworem Niebieskim,
gdyŜ w wiecznym „teraz” Ŝyjąc, moŜe widzieć marnotrawnych jako
zbawionych. Trwajmy jak najdłuŜej w tej wspaniałej atmosferze,
podsycajmy w sobie jak najczęściej szlachetne uczucia, a napełni się
nimi cały dom, cała wieś lub miasto, ojczyzna, świat. Fale prawdziwej
ludzkiej miłości są potęŜne, a cóŜ dopiero się dzieje, gdy złączą się one
z Oceanem Miłości, którym jest Duch Święty?! Poprośmy w tym
momencie, by On sam był światłem i Ŝarem naszego serca. PrzecieŜ to
On jednoczy wszystkie osoby w miłości, w niebie i na ziemi. Ziemia
moŜe stać się wówczas cząstką nieba!

Piszę to, mając potwierdzenie ze strony wielu ludzi, których dane
mi było tego nauczyć, Ŝe „praca ramionami serca” przynosi wspaniałe
owoce nawet w sytuacjach uznawanych dotychczas za „beznadziejne”.
Jest to „praca” oddziaływująca na obie strony: na serce tego, kto ją
wykonuje (zmienia się jego spojrzenie na ludzi, postawa, ustępują lęki),
jak teŜ na całe otoczenie („fala miłości” ma szeroki zasięg, nawet jeśli
obejmujemy nią tylko jedną osobę, zaś odległość nie ma dla niej
znaczenia – pokonuje góry i oceany). WaŜne takŜe jest to, Ŝe wytrą-
camy w ten sposób broń z ręki duchom gniewu, nienawiści, niezgody,
strachu, chciwości i innym, panującym dotychczas w jakimś stopniu
nad nami i nad naszym otoczeniem. PrzecieŜ miłość jest najsilniejszą
bronią przeciwko szatanowi!

MoŜna zapewnić o skuteczności powyŜszego „ćwiczenia” takŜe
tam, gdzie ktoś ma trudności z przebaczeniem, i to zarówno w od-
niesieniu do Ŝywych, jak i do zmarłych. WaŜna jest jednak umiejętność
wykorzystania siły wyobraźni w tym „obejmowaniu” bliźnich, jak teŜ



8

5 Niedawno modliliśmy się z pewną dziewczyną o uzdrowienie rany w jej duszy,
zadanej w dzieciństwie przez rodziców, niczego nie świadomych. Okazało się, Ŝe
córka, odtrącająca przez lata odruchy rodzicielskiej czułości, doprowadziła do tego, Ŝe
nie potrafiła sobie nawet wyobrazić przytulenia do matki. Przez dwa tygodnie męczyła
się ze sobą, próbując wykorzystać nawet zdjęcie matki – wszystko bezskutecznie:
wciąŜ czuła przed sobą zamiast matki… „ciemną pustkę”! Nie było innego wyjścia, jak
zaprosić rodziców, wyjaśnić im istotę duchowej rany córki, a potem zachęcić ich do
przebaczenia, rzucenia się sobie w objęcia i najmocniejszego, na jaki ich było stać,
uścisku. Dopiero wtedy zburzony został mur, budowany przez długie lata. Owemu
burzeniu towarzyszyła gorąca modlitwa do Ducha Świętego.

siły uczuć5.
Po przeczytaniu powyŜszego musi Pani przyznać, Ŝe nie jest bez

winy, a moŜe w niektórych wypadkach Pani wina jest większa, niŜ tego
biednego niewolnika!

Co robić?  Kochać i walczyć!
Kochać go właśnie takiego: chorego, bezradnego, przekonanego o

własnej podłości. Jego samoobrona, często brutalna, jest tym bardziej
wynikiem złego przekonania o sobie, gdy częściowo wie, co mówi
i robi; często jednak jego zachowanie wskazuje na działanie przez
niego szatana, który chce Panią od niego odizolować, zdenerwować,
nastraszyć, załamać, a więc i zniechęcić do walki. Jest to szczególnie
wyraźne wtedy, gdy alkoholik zachowuje się zupełnie inaczej jako
pijany niŜ jako trzeźwy: przybywa mu sił, argumentów, wrogości,
uŜywa słów nigdy na trzeźwo nie uŜywanych, itp. Nie jest to tylko, jak
twierdzą niektórzy lekarze, „uaktywnienie się sfery podświadomości,
która wyrzuca do świadomości to, co tam nagromadzone drzemało,
a teraz się odblokowało”. To często są właśnie oznaki zniewolenia!
Zresztą czyŜ nawet prawdziwe wizje diabłów w ostatniej fazie alkoho-
lizmu nie są przez lekarzy nazwane omamami czyli grą wyobraźni?
Jest to przecieŜ chwila, gdy przeciwnik czuje się juŜ bezpieczny i uja-
wnia się, mówiąc: jesteś mój! Obezwładniwszy rozum, wolę i pamięć
– drwi sobie z lekarzy, kapłanów nie uŜywających egzorcyzmów
i członków rodziny, bezradnie opuszczających ręce. Jest juŜ pewny, Ŝe
uda mu się wpędzić nieszczęśnika w rozpacz, zwłaszcza w ostatnim,
decydującym o wieczności momencie.
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6 Zachęcam, by przygotowała się Pani do podjęcia osobistego krzyŜa w oparciu
o wskazówki, zawarte w I tomie WSK. Wpisany tu w ramkę krótki akt ofiarowania
siebie jest nawiązaniem do tego, co w tamtym tomie nazwano Szkołą KrzyŜa.

Jak i czym walczyć? „Modlitw ą i postem” – to słowa samego
Zbawiciela.
1) „Postem od alkoholu” czyli osobistą abstynencją, najlepiej:
a) wpisaną do księgi parafialnej, b) podejmowaną z wyraźną myślą:
to przeciwko wam, duchy nietrzeźwości (często warto im to przypo-
minać), c) taką, której nie wstydzimy się w towarzystwie częstującym
alkoholem, zdecydowanie mówiąc: nie piję za upijających się, albo
mocniej, a zarazem delikatniej: nie piję za Polskę.
2) Innymi drobnymi postami i wyrzeczeniami w dziedzinie wzroku,
słuchu, smaku, powonienia, takimi jak niespojrzenie na coś, opano-
wanie ciekawości, umycie się gorszym mydłem, odmówienie sobie
przysmaku, wcześniejsze wstanie rano itp. Dobrze jest mówić w
myśli: to przeciwko wam, duchy nietrzeźwości (np. w naszej rodzinie).
3) Postem o chlebie i wodzie, a nawet czasami głodówką o samej
wodzie, najlepiej pitej w tym czasie, gdy zwykle spoŜywało się posił-
ki. MoŜe to być np. raz w tygodniu, lecz dotyczy oczywiście ludzi
zdrowych (w Medziugorju Matka BoŜa prosi o post o chlebie i
wodzie dwa razy w tygodniu). Najczęściej krótka głodówka nie
szkodzi, a nawet moŜe być dla nas środkiem leczniczym.
4) Przyjęciem i ofiarowaniem dopuszczonych na nas cierpień6:

Dopuść na mnie, BoŜe, jakie chcesz trudy, cierpienia i
przeciwności (przez okres…), a ja juŜ dzisiaj zgadzam się na nie
i ofiaruj ę Ci je za nawrócenie… (imię). Choćbym zapomniał o
tym ofiarowaniu, Ty sam zapisz je w swoim Sercu. Choćby mi
zabrakło cierpliwości do zniesienia przykrości, nie pozbawiaj
mnie mimo to zasługi, która płynie z tego ofiarowania. Jeśli za
zbawienie… (imię) trzeba zapłacić wielką cenę – oto jestem w
Twoich rękach, a wszystkie moje cierpienia niech będą ukryte w
Ranach Jezusa, ofiarującego się za nas. Liczę w tym czasie na
szczególną pomoc Maryi, Świętych i Aniołów. Amen.
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7 Chodzi o te wątpliwej wartości, nie mające aprobaty Kościoła. Nie chcę, by
osoby zakochane w koronkach obraziły się na mnie… Przytoczę więc tu to, co na ten
temat zawarłem w Liście do naduŜywającego alkoholu.

Właśnie 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. Bóg natomiast nie chce dać nam, jako nasz dobry Ojciec, „trucizny” o którą
prosimy, lecz wolałby, byśmy modlili się o spełnienie się Jego woli i Jego planu. Co
innego – o czym juŜ wspomniano – gdy modlimy się o czyjeś nawrócenie: zawsze jest
ono zgodne z wolą Boga.

Oczywiście takim aktem ofiarowania siebie w Chrystusie moŜna
objąć nie tylko jednego człowieka, lecz nawet całą okolicę, miasto,
ojczyznę. Jest to broń, w szczególny sposób obezwładniająca szatana:
czuje on, Ŝe cierpienia, zadawane przez niego ręką czy językiem
alkoholika (np. w czasie awantur domowych) jednocześnie obracają
się przeciwko piekłu, które traci swoją ofiarę tym szybciej, im
większe zadaje cierpienia.
5) Niektóre rodziny stwierdzają, Ŝe bardzo skuteczne okazało się
ofiarowanie Bogu wyrzeczenia się mięsa aŜ do czasu nawrócenia się
alkoholika. Dla palących czymś jeszcze bardziej wskazanym byłoby
stoczenie walki z własnym nałogiem i z duchem, który na tym odcin-
ku do tej pory zwycięŜał, ofiarowane Bogu (z jednoczesną myślą: to
przeciwko wam – jak wyŜej) za nawrócenie alkoholika.

Przejdźmy do modlitwy . Powinna być, oczywiście, błagalna, ale
takŜe na tyle ufna, by była od razu dziękczynna! PrzecieŜ kaŜda
modlitwa o czyjeś zbawienie jest, jak wyŜej powiedziano, natych-
miast wysłuchana! Jak mało rodzin umie się modlić z pełną ufnoś-
cią… Co zaś do rodzaju modlitwy – wskazuje go nam sama Pogrom-
czyni węŜa piekielnego, chociaŜby prosząc o nią po polsku w Gietrz-
wałdzie: „Mówcie codziennie  R óŜ a n i e c ”, a nawet (w Fatimie)
nazywając siebie „RóŜańcową”. 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 „tajemnic szczęścia”7, aby tylko odciągnąć
od RóŜańca. Zniechęca, usypia, zagłusza, rozprasza, lecz tym samym
pokazuje, jak bardzo się go boi. śeby się bał jeszcze bardziej, naleŜy
się trzymać zasad, podanych w liście do alkoholika. Poruszono tam,
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8 Oraz Nowenny z nią związanej. Koronka jest często odmawiana o godz. 1500,
jednak powinno się ją wtedy łączyć z rozwaŜaniem Męki Pana Jezusa. Z Koronką do
Miłosierdzia BoŜego związana jest zwłaszcza obietnica nawrócenia przez Boga
konających, przy których się ją odmawia.

9 Zob. tom II WSK rozdz. 63 – stamtąd zaczerpnąłem teksty w ramkach.
10 Ostatnio sam doświadczyłem mocy tej „modlitwy bez słów”! JakŜe wiele mamy

teraz tekstów „przegadanych”, a ta – bez jednego słowa, a za to pełne wykorzystanie
wyobraźni. Przy większym napięciu ducha wystarczą sekundy na tę modlitwę.

Robię to tak: biorę biedną duszę (swoją lub bliźniego) – albo cały kraj – albo całą
kulę ziemską – albo cały czyściec (zwłaszcza o 1500) w dłonie i niosę pod KrzyŜ. Dwa
Strumienie (biały i czerwony) są wodospadem, a zarazem drogą, zwęŜającą się ku
górze. Nią wspinam się – pod prąd Strumieni, które w tym czasie obmywają dusze –
do Bramy Niepokalanego Serca, przy której czeka Dwór Niebieski. Razem wchodzimy
w Bramę Najświętszego Serca – Bramę Nieba, przed Oblicze Ojca Niebieskiego, z
dziękczynieniem za zbawienie, ratunek, łaskę…

Wydaje mi się, Ŝe to dziękczynienie ma tu ogromne znaczenie: często napełnia
pokojem, radością, a przede wszystkim ufnością. Ta ostatnia, jak uczy nas Chrystus
Pan przez świętą Faustynę, jest „jedynym naczyniem, którym moŜemy czerpać z Jego
Miłosierdzia”.

co znaczy, Ŝe RóŜaniec jest egzorcyzmem, wspomniano takŜe o mocy
Koronki do Miłosierdzia BoŜego8.

Gorąco polecam teŜ obfitujący w łaski poniŜszy sposób9 polecania
BoŜemu Miłosierdziu tych, którzy go najbardziej potrzebują. MoŜna go
uznać za wyraz kultu obrazu Jezusa Miłosiernego, a przynajmniej
z tego obrazu oraz z Dzienniczka św. Faustyny go wyprowadzić.

Trzeba (w wyobraźni) postawić tych, za których chcemy
się modlić, pod KrzyŜem, i tam obmywać ich w WO-
DZIE , która wypłynęła z przebitego włócznią Serca
Jezusa (biały strumień z obrazu ukazanego świętej
Faustynie); potem postawić ich pod strumieniem Naj-
świętszej KRWI  Chrystusa (strumień czerwony). Z kolei
wezwać świętych Aniołów StróŜów i razem z Maryją
Współodkupicielką powierzać te osoby Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa, wprowadzając je przez to Naj-
świętsze Serce – przez tę Bramę – do Nieba10.
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11 Zob. II WSK 53, I WSK 43 (cyfry I i II oznaczają tomy pierwszy i drugi). 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

Komu nie odpowiada powyŜsza modlitwa bez słów, moŜe zechce
posłuŜyć się następującymi słowami:

Jezu, Boski nasz Zbawicielu, w obecności naszej Matki
Maryi oraz Aniołów StróŜów zbliŜam się z wiarą, ufnością i mi-
łością do Twego Najświętszego Serca.

Ufny w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, obmywam
w Twojej Ŝyciodajnej, oczyszczającej WODZIE  siebie i moich
– zagroŜonych napaściami duchów ciemności – bliźnich.

Błagam przez Maryję, zmyj bielmo brudu grzechowego
i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich.

Oddając hołd, cześć i uwielbienie Twojej Najświętszej
KRWI , zanurzam w niej dusze bliźnich… (imiona).

Tak oczyszczeni i naznaczeni Twoją KRWI Ą prosimy Cię,
BoŜe i Zbawicielu nasz, przyjmij nas do swego Serca, byśmy
doznali ocalenia i uświęcenia.

Jako Chrystus, nasz Zbawiciel i starszy Brat, przedstaw nas,
prosimy, w godzinie naszej śmierci Bogu Ojcu, którego dziećmi
jesteśmy. Amen.

KaŜdą modlitwę błagalną dobrze jest zakończyć dziękczynieniem
za to, Ŝe zostaliśmy wysłuchani i Ŝe ten, za kogo prosiliśmy, przybli-
Ŝył się do nieba, gdzie miejsce ma przygotowane.

Inne wspomniane w poprzednim liście środki to woda poświę-
cona przez Kościół w tym celu, by była bronią i lekarstwem dla
duszy i ciała11, noszenie medalika, zwłaszcza tzw. Cudownego czyli
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wody, m.in. o uzdrowieniach i uwolnieniach, moŜna by było napisać całą ksiąŜkę.
WciąŜ przychodzą nowe świadectwa posługujących się nią ludzi. I tak np. jedna z
kobiet zauwaŜyła, Ŝe kropla wody egzorcyzmowanej, wpuszczona do butelki z wódką,
spowodowała, Ŝe mąŜ krztusił się, a nawet wymiotował, lecz wódki pić nie mógł. Inną
oskarŜył alkoholik o to, Ŝe wylała wódkę, a nalała do butelki wodę – wódka straciła
swój smak!

12 TamŜe (II WSK 53), więcej o Cudownym Medaliku – II WSK 62B. W Liście
do naduŜywającego alkoholu opowiadam o tym, jak to Cudowny Medalik ukryty pod
stołem w ogrodzie spowodował, Ŝe od tej chwili skończyły się tam hałaśliwe libacje.

z napisem: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy
się do Ciebie uciekamy”12. Powinien być na Ŝyłce lub sznureczku tak
krótkim, by nie dało się go zdjąć. Szatan boi się go jak tarczy osła-
niającej kiedyś rycerza.

Wiadomą jest rzeczą, Ŝe piekło nie moŜe zniszczyć tego, kto jest
własnością Maryi. Niezwykle więc skuteczne jest oddanie Matce
BoŜej na własność czyli w niewolę miłości tego, kto znajduje się,
przynajmniej częściowo, w niewoli Przeciwnika. MoŜna tu uŜyć np.
takich słów: 

Matko BoŜa, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i
duszę… (imię), wszystkie (jego lub jej) modlitwy i prace, radości
i cierpienia, wszystko, czym jest i co posiada. Ochotnym sercem
oddaję go (ją) Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną
swobodę posługiwania się nim (nią) dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Ufam, Ŝe w
Twoim Niepokalanym Sercu jest bezpieczny(-a) na wieki i Ŝe
będziesz dla niego (niej) Bramą Niebieską. Amen.

Gdy juŜ przez jakiś czas zostaną uŜyte powyŜsze, a takŜe inne
środki (np. modlitwa do św. Józefa, do św. Maksymiliana i innych
Patronów) i przyjdzie takie natchnienie, moŜna alkoholikowi zapro-
ponować: leczenie, wstąpienie do grupy AA czyli Anonimowych
Alkoholików, wpisanie swojego postanowienia okresowej abstynencji
do księgi parafialnej (moŜe ze szlachetną intencją zarazem, np. „za
Polskę nie piję”, która by zamknęła usta kolegom), codzienne zmó-
wienie (zamieszczonej w liście do alkoholika) modlitwy św. Piusa X
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13 Oto odnośny fragment tamtego Listu: «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 podświado-
mie, czyli nie zdając sobie z tego sprawy) najszybciej wychładzającego środka i
znajdujesz go… w alkoholu! Ten jest najgorętszą „czystą energią”, która nie moŜe być
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 „zaworów” 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”! MoŜe to
uczynić przez odpowiednie przygotowywanie 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 na końcu poradnika znajduje się
kilka rad ułatwiających rzucenie palenia.»

Tak więc „nie zgrzeszy” Pani, jeśli pod tym kątem przeczyta rozdziały: „Aby być
zdrowym…” oraz „Rady dla rzucających palenie” z II tomu WSK.

papieŜa (moŜna ją pięknie przepisać na kartkę).
Nie bez znaczenia będzie teraz to, co w liście do alkoholika

napisałem o takim sposobie Ŝywienia go (zwłaszcza przez pierwsze
tygodnie), by przestał odczuwać głód alkoholu. Mogłem mu zaosz-
czędzić tych szczegółów, jednak chciałem, by zrozumiał o co chodzi
i nie odrzucił Pani propozycji przestawienia mu diety13.
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Tak więc, jak Pani widzi, trzeba postąpić w tym wypadku jak
mądry dowódca, który najpierw nakazuje bombardowanie czy ostrzał
artyleryjski, a dopiero potem wyprowadza w pole piechotę. Te „ludz-
kie” środki („piechota”) powinny być uŜyte, lecz po odpowiednim
przygotowaniu i oczyszczeniu „przedpola”, a więc po osłabieniu
prawdziwego wroga. A wtedy moŜe się okazać, Ŝe staną się one łatwe
w uŜyciu i skuteczne, ale właśnie ze względu na to „ostrzeliwanie”
i walkę, a nie same ze siebie…

Doświadczenie uczy, Ŝe moŜe być wielkim błędem zbyt wczesne
zachęcanie czy nakłanianie alkoholika, by przystąpił do sakramentów
świętych. Istnieje wtedy wielkie niebezpieczeństwo spowiedzi i Ko-
munii świętokradzkiej. Miałoby to miejsce wtedy, gdyby grzesznik nie
był jeszcze w stanie podjąć decyzji, Ŝe od dziś aŜ do końca Ŝycia będzie
się starał więcej nie upić. Oczywiście nie moŜe za siebie nawet święty
gwarantować, lecz bez mocnego postanowienia poprawy, i to natych-
miastowej, nikt nie ma prawa podchodzić do konfesjonału, nawet na
Wielkanoc! Sam Ŝal nie wystarczy. O takich mówi Apostoł, Ŝe „winni
się stają Ciała i Krwi Pańskiej, wyrok sobie spoŜywają” (1 Kor 11).
Dotyczy to takŜe innych ludzi – nas wszystkich, którzy prawie się nie
poprawiamy… A cóŜ dopiero mówić o tych, którzy „na odczepnego”,
dla oka ludzkiego i dla uwolnienia się od natarczywości rodziny, a
moŜe i dla nabrania dobrego samopoczucia: „Byłem, więc nie jest ze
mną jeszcze tak źle” – podchodzą do konfesjonału?

Trzeba pamiętać, Ŝe z człowiekiem jest jak ze spręŜyną: nacis-
kając, mamy złudzenie, Ŝe się poddaje naciskom, lecz po ich ustaniu
wróci do poprzedniego połoŜenia. Dusza wymaga wewnętrznej
przemiany, „przekucia” w innych wymiarach, a do tego konieczne
jest „przehartowanie” jej w ogniu. Współpracujmy z Bogiem w tym
dziele „przekuwania” człowieka, a nie marnujmy swojej energii w
łudząco łatwym wywieraniu nacisku, wśród krzyków i osądzania tego
biednego bliźniego, który najczęściej juŜ osądził sam siebie. Często
jest tak, Ŝe gdy się wycofamy z tego naciskania i zostawimy go
w spokoju – właśnie to zwiększy jego zbawienne wyrzuty sumienia,
a nie zmniejszy. Naciskiem zmuszamy go do stałego zajmowania
postawy obronnej wobec rodziny i siebie samego czyli swojego
sumienia, z którym dyskutuje i które zagłusza. Natomiast nawrócenie
zaczyna się tam, gdzie uzna się fakt swojej winy i zrezygnuje z takiej
samoobrony, oceniając siebie w świetle Prawdy („prawdziwa pozycja
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14 Rz 12,14. Apostoł sam wprowadzał to w Ŝycie: „Błogosławimy, gdy nam
złorzeczą” (1 Kor 4,12).

spręŜyny” – bez Ŝadnego nacisku).
Wspomniałem tu o jednym ze źródeł awantur, najczęściej domo-

wych, do których nieświadomie przyczynia się sama rodzina alkoholi-
ka. Oto ten juŜ w czasie picia nastawia się do niej wrogo w przewi-
dywaniu jej ataku, powiększającego jego wyrzuty sumienia. Chcę tutaj
jednocześnie przestrzec przed uŜywaniem przez rodzinę takiej „broni”,
jaką są przekleństwa. Mają przecieŜ one wielką moc sprowadzania
chorób, szkód i niepowodzeń na ludzi i ich mienie, gdyŜ są (najczęściej
nieświadomą) „modlitwą do szatana” jako do głównego sprawcy
wszelkiego zła w świecie. Samo teŜ złe słowo moŜe mieć w sobie
jakby siłę tworzenia zła. My zaś mamy zło dobrem zwycięŜać, a nie
złem! A takie wielkie dobro mogłoby wyniknąć z praktycznego
zastosowania zachęty św. Pawła Apostoła: „Błogosławcie tych, którzy
was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie”14. W praktyce mogło-
by to polegać na tym, Ŝe w kierunku awanturnika, jakby „na jego tle”,
nauczyłaby się Pani czynić znak krzyŜa oraz wypowiadać słowa
błogosławieństwa, znane z zakończenia Mszy świętej. Jedyna róŜnica
polegałaby na tym, Ŝe kapłan kreśli znak krzyŜa ręką i wypowiada
słowa głośno, a pani czyniłaby to tylko w myśli, w wyobraźni.

Jeśli ma Pani rodzinę, moŜe jej przekazać treść niniejszego listu
i zmobilizować do pomocy i walki, a doświadczeniami dzielić się
z innymi. Nawet młodsze dzieci mogą, np. przez rozwaŜenie codzien-
nie 1 Tajemnicy RóŜańca i drobne wyrzeczenia, tak wiele zrobić!
Z góry teŜ pomyślcie w rodzinie, jak Bogu podziękujecie w przy-
szłości za ostateczne zwycięstwo. MoŜe będzie to stała rodzinna
modlitwa? Pielgrzymka (piesza?) do jakiegoś sanktuarium? Pomoc
innym zniewolonym przez dzielenie się doświadczeniami i apostol-
stwo duchowe w oparciu o powyŜsze rozwaŜania? Regularnie składa-
na na szlachetny cel ofiara pienięŜna?

Mamy prawo wierzyć, Ŝe bliski jest juŜ tryumf Niepokalanego
Serca Maryi, zapowiedziany w Fatimie, apokaliptyczne „związanie
smoka, węŜa starodawnego, aby nie zwodził narodów”. Walczmy
więc ze wszystkich sił, a wkrótce odpoczniemy!

Na trud tej walki, wielki lecz zawsze owocny – błogosławię w
Imię Najświętszej Trójcy.


