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ALKOHOLIZM 
czy PIJAŃSTWO?
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Dotyka wszystkich. Bez względu na grubość port-
fela, mniemanie o sobie, pozycję społeczną. Piją, 
bo pada i dlatego że świeci słońce, z powodu dra-
matów, niewielkich porażek i sukcesów wszelkiej 
maści. Sięgają po alkohole z najwyższych półek 
i potrafią zlizywać z podłogi resztki płynu na bazie 
alkoholu, którym sprzątaczka właśnie umyła dwor-
cowy hol. Kim są alkoholicy? Zmorą społeczeństwa 
i rodziny? Dlaczego kochający Bóg dopuszcza do 
tej choroby? Przecież mogłoby być tak pięknie… 

„Wstań”, które trzymasz w ręku, dotyka problemu 
alkoholizmu i pijaństwa. Problemu, który nikogo ze 
spokojną głową zostawić nie pozwala. Jest to bowiem 
choroba, której skutki ciągną się przez pokolenia.

Ten numer rozpoczynamy mocnym świadectwem 
księdza alkoholika, które wygłosił w swojej parafii 
po powrocie z leczenia odwykowego. Jest również 
list do alkoholu napisany w trakcie terapii w jed-
nym z ośrodków, w którym przebywał. Dziś jest 
szczęśliwym, trzeźwiejącym alkoholikiem. Jest 
w stanie nie sięgnąć po kieliszek, także wtedy gdy 
inni przy nim z alkoholu korzystają. Jego parafianie 
byli świadkami tej drogi przemiany. Czy zrazili się 
do pijącego proboszcza? Nie. Dziś towarzyszą mu 
słowem docenienia podjętego trudu i modlitwą.

Nie każdy nadużywający alkoholu to alkoholik. 
O tym, czym pijaństwo różni się od alkoholizmu, 
przeczytamy w artykule Katarzyny Dąbek. Polecam 
wywiad z Anną Zadarnowską, psychologiem i psy-
choterapeutką pracującą w Krakowskim Centrum 
Terapii Uzależnień. O mechanizmach występują-
cych u osób uzależnionych i ich rodzin opowiada 
kl. Michałowi Tomace SCJ, któremu chcę podzię-
kować za wspólną pracę w naszej redakcji.  

 ks. Radosław Warenda SCJ
 z-ca redaktora naczelnego
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„Dla mnie misje to powołanie. A każdy 
chrześcijanin jest na swój sposób zobo-
wiązany, by być misjonarzem. Może naj-
pierw na swoim własnym podwórku, po-
tem dalej…” Z ks. Andrzejem Sudołem, 
sercaninem pracującym na Filipinach, 
rozmawia ks. Piotr Chmielecki SCJ.

Najpierw pracował Ksiądz w Indiach, 
obecnie na Filipinach. Jakie są zasadnicze 
różnice?

Odpowiem krótko: Indie i Filipiny bar-
dzo się różnią. To zupełnie inne kraje, kul-
tury, języki i inni ludzie. Inne są mentalność 
i sposób życia w tych tak bardzo różnych azja-
tyckich krajach. Pewne podobieństwo istnieje, 
wtedy gdy weźmiemy pod uwagę klimat i to, 
że w obu tych krajach je się ryż. Ale gdy po-
równamy to, co tamtejsi ludzie jedzą jako do-
datek do ryżu i jak to przyrządzają, to już jest 
inny smak. W Indiach je się na ostro, a na Fili-
pinach wszystko ma słodki smak.

Aby zrozumieć, skąd wynika inność 
wspólnot chrześcijan na Filipinach i w In-
diach, trzeba też sobie przypomnieć, że ci, któ-
rzy żyją w Indiach, są w wielkiej mniejszości. 
Jest ich zaledwie 3% w stosunku do wszyst-
kich Hindusów w kraju. Ci zatem, którzy de-
cydują się przejść na chrześcijaństwo, czyli być 
innymi niż całe społeczeństwo, muszą zupeł-
nie zaufać Bogu i być gotowymi cierpieć dla 
Chrystusa. Katolicy są tam bardzo autentycz-
ni i wierni, i w ten sposób pociągają innych. 
Duże znaczenie ma też fakt, że chrześcijań-
stwo w Indiach jest obecne już od 2000 lat.

Kościół   
z małych komórek

Katolicy na Filipinach są zaś 85% więk-
szością, a Filipiny to największy katolicki kraj 
w Azji. Tak jak i w Polsce żyją tam wzorowi 
katolicy. Są jednak i tacy, którzy widnieją 
jedynie w ewidencji i żyją daleko od Boga. 
Chrześcijaństwo jest tu stosunkowo młode. 
Pierwsi misjonarze przybyli na Filipiny już 
500 lat temu, ale są wyspy, do których dotarli 
zaledwie parę lat temu.

Filipińczycy są bardzo religijni. Wyraża 
się to np. tym, że niedziela w hipermar-
kecie zaczyna się od Mszy św. w holu 
głównym. Czy przekłada się to na głęboką 
wiarę?

Sądzę, że Msze św. w supermarketach to 
raczej wynik praktycznych racji i wyjścia Ko-
ścioła do ludzi. Filipińczycy chętnie spędza-
ją w supermarketach i galeriach handlowych 
wszystkie wolne chwile. Tam chcą się modlić, 
jeść i spać w kinie. Ale gdyby taką praktykę 
wprowadzić w Polsce, kaplice w galeriach 
podczas Mszy św. byłyby pewnie pełne…

Niewątpliwie Filipińczycy to bardzo po-
bożny naród. Przede wszystkim często i wszę-
dzie się modlą. Gdziekolwiek się znajdują, 
a jest 12.00, stają, przerywają swoje prace i od-
mawiają Anioł Pański. Tak samo praktykują 
koronkę o 15.00 i modlitwę przed posiłkiem. 
Regularnie uczęszczają do kościoła, uwielbiają 
procesje z figurami świętych i długie nowen-
ny przed fiestą (świętem patrona np. miasta). 
Często odwołują się do Boga przed egzami-
nem, ważną decyzją i w cierpieniu. Są świado-
mi obecności Boga zawsze i wszędzie.
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Ich pobożność, choć prosta i nie zawsze 
pogłębiona wiedzą religijną czy znajomością 
Pisma Świętego, nacechowana jest mocną wia-
rą. I wydaje się, że taka żywa wiara pozwala 
im radośnie i spontanicznie żyć. Każdy, kto 
kiedyś odwiedził ten piękny kraj, przyzna, że 
Filipińczycy są optymistyczni, weseli, zawsze 
uśmiechnięci i nigdy nie żalą się na ciężki los. 
Tak mocna wiara pozwala tym biednym lu-
dziom przetrwać niejeden tajfun, powodzie 
i każdy kataklizm.

Czytałem niedawno wywiad z pewną fi-
lipińską rodziną mieszkającą w Polsce. 
Ich odpowiedzi zawsze sprowadzały się 
do wspólnego mianownika: Bóg i rodzina. 
Czy rzeczywiście tam są to najważniejsze 
wartości?

Tak, to prawda. Filipińczyków charakte-
ryzuje bojaźń Boża w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu i posłuszeństwo rodzinie. W rodzi-
nie wszyscy z wielkim szacunkiem odnoszą się 
do siebie. Wołają na siebie: „siostro, bracie”, 
nigdy po imieniu. A do rodziców przychodzą 
po błogosławieństwo przed wyjściem i po po-
wrocie do domu. Rodzina, a w zasadzie klan, 
podejmuje najważniejsze decyzje we wszel-
kiego rodzaju sytuacjach. Odbywa się to pod-
czas corocznych spotkań. Klan wybiera szkołę, 
decyduje o operacji i zbiera na nią pieniądze, 
a bardzo często zgadza się lub nie na ślub. 

Dla rodziny chłopcy odchodzą z seminarium, 
a dziewczyny z zakonu w sytuacji, gdy trzeba 
pomóc.

Gdyby powrócił Ksiądz z Filipin i został 
mianowany proboszczem w Polsce, to ja-
kie zwyczaje i praktyki duszpasterskie 
przeniósłby Ksiądz z Filipin do Polski?

Starałbym się być blisko młodych i na 
młodych bym postawił. Młodzi ludzie są bo-
wiem przyszłością naszego kraju i Kościo-
ła. A poza tym zachęcałbym do budowania 
tzw. kręgów rodzin. Na „małych wspólnotach 
ewangelicznych” (basic ecclesial communities), 
czyli takich naszych większych kręgach ro-
dzin, zbudowany jest Kościół na Filipinach. 
Te małe wspólnoty zbierają się na cotygodnio-
wym czytaniu Biblii, rozwiązywaniu proble-
mów i planowaniu. Kto nie należy do takowej 
wspólnoty i nie uczęszcza regularnie na spo-
tkania, jest praktycznie poza Kościołem. Na-
wet jeżeli w wiosce przez dłuższy czas nie ma 
księdza, a przez to Mszy św. oraz innych sakra-
mentów, Kościół rozwija się i działa prężnie. 
Na Filipinach sprawdza się to wspaniale!  
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Papieskie Intencje Misyjne na sierpień

Aby chrześcijanie w Oceanii z radością głosili wiarę 
wszystkim ludom kontynentu.!!

Msza Święta w intencji członków Duchowego Patronatu Misyjnego zostanie odprawiona 

17 sierpnia oraz 14 września 2014 roku.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło
Duchowego Patronatu Misyjnego!
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Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON prowadzi apostolstwo słowa pisanego, 
szczególnie w celu szerzenia czci i nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Wydajemy dokumenty kościelne, prace teologiczne i naukowe. Wizytówką wydawnictwa 
jest dwumiesięcznik społeczno-religijny „Czas Serca”. 
Proponujemy usługi w zakresie przygotowania do druku książek, albumów, czasopism, 
ulotek, folderów, plakatów, kalendarzy, zaproszeń, wizytówek itp.

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków

tel.: +48 12 290 52 93�12 290 52 98 
w  godz.: 8.00-16.00

dehon@wydawnictwo.net.pl�sprzedaz@wydawnictwo.net.pl 

wydawnictwo.net.pl 




