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LISTY DO REDAKCJI

Lubisz nas? 
Zapraszamy na facebook.com/glosojcapio

Czekamy na Wasze listy! Dzielcie się z nami swoimi refleksjami i opiniami. Piszcie na adres:  
redakcja@glosojcapio.pl
Autorów najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy upominkiem.

Rozśmieszyć Boga
Miało być tak pięknie: działalność gospodarcza rozkwitała, a ja – jak ewangelicz-
ny gospodarz – myślałem o wybudowaniu nowych spichlerzy dla swoich skarbów 
i osiągnięć. Gdyby tylko jakimś cudem Bóg podarował mi kolejną dobę, mógłbym 
sprostać oczekiwaniom większej liczby słuchaczy na moich zajęciach z języka ob-
cego. Ale choćbym nie wiadomo jak się gimnastykował, doba ma tylko dwadzie-
ścia cztery godziny i co jakiś czas trzeba się wyspać.

Tymczasem nieproszony gość w osobie koronawirusa zapukał do bramy ży-
cia. Najpierw okradł mnie z kilkunastu zajęć w firmach, a niektóre musiałem 
przenieść na platformę online. W maju 2020 roku pandemia położyła mnie 
na łopatki: musiałem zamknąć działalność, a to, co pozostało z moich stacjonar-
nych zajęć, zmuszony byłem z bólem serca przenieść do sieci. To mnie jeszcze 
bardziej osłabiło.

Stojąc u progu 2021 roku, na pierwszej stronie kalendarza napisałem jedno 
słowo, w dodatku drukowanymi literami: POKORA. Dałbym sobie głowę uciąć, 
że słyszałem wtedy Woody’ego Allena klepiącego mnie po ramieniu: „Jeśli 
chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość”. Nic do-
dać, nic ująć.

Kilka dni później, wertując stoisko z prasą w salonie Empiku, usłyszałem kolej-
ny głos – tym razem przypomniał o sobie Ojciec Pio. Na dłoni znajome stygmaty 
i światło prawdy w słowach: „Dojrzewam w pokorze serca”. Czy ja, mężczyzna, któ-
remu blisko do pięćdziesiątki, może jeszcze marzyć o zmianie nastawienia do ży-
cia? Czy światełko nadziei na fundament relacji z Bogiem, a więc cnotę pokory, jest 
jeszcze możliwe? Czy skazany już jestem na niewolę pychy? Zaraz, zaraz... wtrącił 
się apostoł Marek: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”.

Dziękuję, Ojcze Pio, że u progu nowego 2021 roku, na łamach swojego dwu-
miesięcznika przyszedłeś do mnie w towarzystwie dwóch świętych kapłanów: ks. 
Dolindo Ruotolo i ks. Piotra Pawlukiewicza. Połączyło Was nie tylko powołanie 
do kapłaństwa, ale i wytrwałe niesienie krzyża. Tak wiele mogłem i w dalszym cią-
gu mogę się od Was nauczyć o życiu w prawdzie. 

Nie tak to pewnie miało wyglądać. Któż mógłby pomyśleć, że przed sądem 
Świętego Oficjum postawią zarówno Ciebie, Ojcze Pio, jak i ojca Dolindo? A Ty, 
księże Piotrze, który porywałeś młodzież dla Boga, dostałeś pocałunek od Parkin-
sona i tylko garstka ludzi towarzyszyła Ci w ostatniej drodze. Jak to wszystko zro-
zumieć? Czy Bóg jest aż tak wymagający dla swoich gorliwych sług? Zaprawdę, 
Boże drogi nie są moimi drogami...

Oczami wiary widzę Waszą rozmowę na niebieskiej Górze Tabor, jak tę prowa-
dzoną  niegdyś przez Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem. Pewnie uśmiechacie się, pa-
trząc, jak Wasz niedoszły kolega po fachu stoi bezradnie na ziemi i chciałby zatrzy-
mać Was w swoim namiocie. Tymczasem trzeba zejść w dół – tam czeka mnie dal-
szy ciąg wędrówki. Tak sobie myślę, że Bóg to ma dopiero poczucie humoru, sko-
ro jeszcze trzyma mnie przy życiu i ciągle ufa, że jeszcze usłyszę, jeszcze uwierzę 
Mu bezgranicznie...

Jestem osłem. Pozwól mi, dobry Boże, odkryć łaskę bycia osłem dla sprawy 
Królestwa Bożego, aby ludzie, patrząc na moje życie, rozpoznali, że na moim 
grzbiecie jedzie Jezus Mesjasz-Król i obdarza ich życiem wiecznym.

Z nadzieją na pomoc w tej misji będę pokornie wsłuchiwał się przez rok w głos 
Ojca Pio. Ufam, że szanowna Redakcja mi w tym pomoże.

{Mariusz}
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BR. MACIEJ ZINKIEWICZ OFMCAP
redaktor naczelny

Autor listu otrzymuje nagrodę  – niespodziankę.

W poprzednim numerze „Głosu 
Ojca Pio” pisaliśmy o pokorze, 
a dokładniej o tym, że domaga się 
jej wybór prawdy w naszym życiu. 
Ale prawda wymaga nie tylko uni-
żenia, lecz również odwagi, zdecy-
dowania i podjęcia walki duchowej!

Rozważanie wad polskiego katoli-
cyzmu przywodzi myśl o zbytnim 
jego rozmiękczeniu, rozwodnie-
niu i wpisanym weń przyzwoleniu 
na zaistnienie wielu nieewange-
licznych kompromisów. Prawdzi-
w y chrześcijanin natomiast to 
człowiek całym sercem oddany 
Chrystusowi: gotowy, kiedy trze-
ba, nadstawić głowy, oddawać swe 
życie, brać codzienny krzyż, sta-
wiać w imię Pana czoła przeciw-
nościom.

Czy nie za często jako Boże dzieci 
chowamy głowę w piasek? Czy bro-
nimy prawdy, gdy wymaga tego sy-
tuacja? Czy pokornie walczymy 
w imię Boże: o dobro, o człowieka, 
o Kościół, o Królestwo Boże?

Niech przewodnikiem w naszych 
codziennych, a zwłaszcza wielko-
postnych zmaganiach będzie Oj-
ciec Pio. Jego „Głos”, mam nadzie-
ję, tchnie w nas wszystkich nową 
siłę do duchowych zmagań.

Walcz dla Jezusa
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SPRAWIASZ, ŻE CHCĘ BYĆ LEPSZYM CZŁOWIEKIEM!

„W tej przełomowej książce, Suzie i James Pawelski badają, jak być 
szczęśliwym we dwoje. Bazują na wynikach badań naukowych, 
poruszają się w obrębie mądrości klasycznej, czerpią z własnego 
doświadczenia, a prezentują to wszystko w sposób jasny i wcią-
gający. Książka to praktyczny i skuteczny przewodnik po sztuce 
budowania trwałej miłości.”

– Sonja Lyubomirsky, profesor psychologii, Uniwersytet Kalifornii, 
Riverside, autorka książek Wybierz szczęście oraz Mity o szczęściu.

„Suzie i James zaszachowali wszystkich książką, która jest prak-
tycznym przewodnikiem po trwającej całe życie miłości.

Gorąco polecam tę książkę każdemu, kto chce poznać praw-
dziwy klucz do szczęśliwej i spełnionej relacji, klucz poparty wy-
nikami wielu lat badań.”

– Valorie Burton, autorka bestsellerów Successful Women Think 
Differently oraz Happy Women Live Better

„Zapraszam Cię Czytelniku, abyś sam przekonał się, jak efektywna 
jest koncepcja przedstawiona w tej książce. Zanurz się w klasycznej 
mądrości oraz we współczesnej nauce, zrób zaproponowane ćwi-
czenia i zastosuj to w swojej relacji już dzisiaj!”

–  dr Martin E. P. Seligman, Wynnewood, Pensylwania,  
z przedmowy do książki

PRZECZYTAJ! ZASTOSUJ! I CIESZ SIĘ MIŁOścIĄ!
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SUZANN PILEGGI PAWELSKI 
JAMES O. PAWELSKI

RAFINS

JAK WYKORZYSTAĆ 

WYNIKI PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

DO BUDOWANIA TRWAŁEJ RELACJI

SZCZĘŚLIWI 
WE DWOJE

PRZEKONAJ SIĘ
W  Której strony dwustronnej pe-

leryny używasz częściej? Czer-
wonej czy zielonej?

W  Czy pozytywne emocje zawsze 
są pozytywne?

W  Czy twój partner sprawia, że 
chcesz być lepszym człowiekiem?

W  Jakie są twoje siły sygnaturowe?

W  Od czego zależy płynność w tań-
cu wdzięczności?

„GŁOS OJCA PIO” MARZEC – KWIECIEŃ 2021 

Odpowiedz poprawnie na pytania:

Do wygrania 3 egzemplarze książki:

„Szczęśliwi we dwoje” 
Suzann Pileggi Pawelski 
i James O. Pawelski

 
Praktyczny i skuteczny przewodnik 
po sztuce budowania trwałej miłości. 
Autorzy bazują na wynikach badań 
naukowych, poruszają się w obrębie 
mądrości klasycznej, czerpią 
z własnego doświadczenia, 
a prezentują to wszystko 
w sposób jasny i wciągający. 

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo SERAFIN

Odpowiedzi z dopiskiem KONKURS można nadsyłać  
do 30 kwietnia 2021 roku na adres:  
Wydawnictwo Serafin, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków  
lub redakcja@glosojcapio.pl.  
Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu 
i numeru telefonu. 

1.

2.

3.

Z ilu elementów składała się zbroja rzymskiego legionisty,   
którą św. Paweł kazał ubrać chrześcijaninowi?

Kto powiedział: „W naszych czasach, bardziej niż 
kiedykolwiek, największą siłą zła jest tchórzostwo 
i słabość dobrych ludzi”?

Jak nazywa się wicepostulator procesu 
beatyfikacyjnego Matta Talbota?

8
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19
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Kiedy Bóg jest z tobą,  
piekło, świat i ciało 

będą musiały 
pewnego dnia  

ze wstydem  
złożyć broń.

58

16
62
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TEMAT NUMERU: WALCZ DLA JEZUSA

Spotkali się przypadkiem. Był 2012 
rok. Grzegorz Jakielsk i właśnie 

ciężko przeżywał rozstanie z narzeczo-
ną i odwołany ślub. Kłopoty powięk-
szył upadek f irmy i brak środków 
do życia. Pomyślał, że najlepszym ra-
tunkiem na wyjście z depresji będzie 
wyjazd do Niepokalanowa. Pojechał 
tam, by modlić się o zdrowie. Pierwszy 
raz szczerze prosił: „Jezu, pomóż!”. 

Przed odjazdem wszedł do księgar-
ni, gdzie otrzymał darmową gazetkę. 
Właśnie w niej po powrocie do domu 
przeczytał o Matcie Talbocie, o którym 
wcześniej nigdy nie słyszał. Zafascyno-
wała go ta postać. Ten irlandzki pijak, 
złodziej i awanturnik przyciągnął jego 
uwagę nie tylko tym, że udało się mu 
pokonać alkoholowy nałóg. Dostrzegł 
w nim przede wszystkim człowieka 
wielkiego serca i ogromnej skromności 
oraz mistyka.

Brzydki obrazek
Wewnętrzne przynaglenie sprawiło, że 
Grzegorz zaczął szukać kolejnych in-
formacji, artykułów i książek o Talbo-
cie. Na polskim rynku wydawniczym 
nie znalazł ich wiele, ponieważ ta po-
stać nie jest u nas jeszcze popularna. 
Znają ją tylko środowiska byłych alko-
holików i ich dzieci.

Pojechał zatem do Płocka-Trzepo-
wa, gdzie w parafii św. Aleksego mieści 
się Ośrodek Trzeźwości Diecezji Płoc-
kiej. Tam też znajduje się jedyny w Pol-
sce pomnik Talbota, a tamtejszy pro-
boszcz, ks. Zbigniew Kaniecki, krzewi 
kult sługi Bożego i raz w roku organi-
zuje tzw. Spotkania z Talbotem dla ro-
dzin i osób dotkniętych problemem al-
koholowym. Podczas rozmowy z księ-
dzem proboszczem Grzegorz dowie-
dział się wielu interesujących szczegó-
łów z życia Talbota, a na koniec otrzy-
mał obrazek z podobizną sługi Bożego 
i modlitwą. 

Umieszczony na obrazku wizeru-
nek Matta Talbota nie był najwyższych 
lotów i zwyczajnie mu się nie spodobał. 
Postanowił zrobić godniejszy. Przygo-
tował projekt, którego wydruk zlecił 
znajomej drukarni. Na początek sto 
sztuk. I tak się zaczęło...

Abstynent z problemem 
alkoholowym
W rodzinie Grzegorza alkohol rzadko 
gościł na stole, a on sam za nim też nie 
przepadał. Z problemem alkoholowym 
zetknął się, kiedy poznał swoją dziew-
czynę. Ona sama alkoholu wprawdzie 
nie nadużywała, ale pochodziła z rodzi-
ny dotkniętej alkoholizmem. Na począt-

PIJAK 
RATUJE 

ABSTYNENTA!
Nie smakuje mu alkohol i nigdy w życiu nie był pijany, 

a mimo to problem alkoholowy zrujnował jego życie. 
W wyjściu z kryzysu pomógł mu alkoholik,  

który może zostać świętym...

TEKST JOANNA ŚWIĄTKIEWICZ
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ku między nimi dobrze się układało, ale 
z czasem problem dorosłego dziecka al-
koholika dał o sobie znać, tak że doszło 
do rozstania i odwołania ślubu. 

Gorzko doświadczony, Grzegorz 
postanowił pomagać innym w zerwa-
niu z nałogiem. Pojechał więc znowu 
do Płocka na Spotkanie z Talbotem, że-
by poznać ludzi ze środowiska AA. 
Spotkał się z życzliwym przyjęciem, 
szczególnie dziękowano mu za obraz-
ki z modlitwą do „patrona alkoholi-
ków ”,  k tórego wspa rc ie  d aje  s i łę 
do walki.

I tak niepijący zaczął wspierać piją-
cych. Głównie z własnych funduszy 
i drobnych datków wyprodukował po-
nad dziesięć tysięcy obrazków. Rozda-
wał je do kwietnia 2016 roku, kiedy to 
po śmierci posła Artura Górskiego – 

przyjaciela i mentora – stracił 
pracę i jego świat po raz drugi 
się zawalił.

Dług wdzięczności
Kolejny kryzys znowu ujemnie 
wpłynął na zdrowie Grzegorza. 
Nie mógł jeść i zaczął tracić 
na wadze. W końcu przy wzro-
ście stu osiemdziesięciu dwóch 
centymetrów ważył zaledwie 
trzydzieści dwa kilogramy. Le-
karze nie byli w stanie mu po-
móc. Na początku stycznia 2017 
roku karetka zabrała go do szpi-
tala, gdzie zdiagnozowano pęk-
n i ę c i e  w i e l k i e g o  w r z o du 
na dwunastnicy. Po operacji je-
go stan mocno się pogorszył 
i Grzegorz znowu trafił na stół 
operacyjny. Zrobiła się przeto-

ka i zapalenie otrzewnej. Następnie za-
atakowała sepsa. Lekarze nie dawali pa-
cjentowi żadnych szans na przeżycie. 

Wtedy mama Grzegorza rozpoczęła 
szturm modlitewny do Matta Talbota 
o wyzdrowienie syna. Ułożyła nawet 
specjalną modlitwę, którą codziennie 
z wiarą powtarzała: „List do Mateusza, 
adres Niebo. Ja, matka Elżbieta, proszę 
pokornie o pomoc. Mój jedyny syn 
Grzegorz zapadł poważnie na chorobę 
wrzodową. Ziemscy lekarze nie dają ra-
dy. Proszę pokornie Ciebie, Mateuszu, 
o wstawiennictwo u naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa o łaskę uzdrowienia”. 

Przyjaciel domu Jakielskich nie po-
został głuchy na prośby. Grzegorz odzy-
skał przytomność i powoli zaczął wra-
cać do zdrowia. Kiedy stanął na nogach, 
postanowił zrewanżować się za urato-
wanie życia i jeszcze mocniej zaangażo-
wał się w talbotowe dzieło. 

W oczekiwaniu na cud
Grzegorz pozostaje w kontakcie z księ-
dzem Brianem Lawlessem, wicepostula-
torem procesu beatyfikacyjnego Matta 
Talbota. Wie od niego, że do tej pory 
stwierdzono wiele przypadków cudów 
duchowych i uzdrowień z nałogów, nie 
odnotowano jednak cudu uzdrowienia 
fizycznego, który jest wymagany  uzna-
nia za błogosławionego.

W 2014 roku w Watykanie badano 
jeden cud za przyczyną Matta Talbota, 
ale ostatecznie nie został on uznany. 
Również przypadek Grzegorza nie zo-
sta ł  wzięt y pod  uwagę,  poniewa ż 
od strony medycznej jest trudny do wy-
jaśnienia. Po pęknięciu wrzodu przeżył 
on osiem śmiertelnych chorób, z któ-
r yc h  j e d n a  m o g ł a  d o p r ow a d z i ć 
do śmierci – właściwie nie powinien 
żyć. On sam wyjście z choroby uważa 
za niezwykłe, ale ponieważ z pokorą 
podchodzi do kwestii związanych z re-
ligią, nie nazywa tego cudem.

Grzegorzowi bardzo zależy na wy-
niesieniu Talbota na ołtarze, nadal więc 
propaguje jego kult. Teraz już nie tylko 
rozdaje obrazki drukowane w różnych 
wersjach językowych. Na podstawie 
zbieranych przez osiem lat materiałów, 
niepublikowanych dotąd źródeł oraz 
zeznań świadków napisa ł książkę 
„Matt Talbot. Święty alkoholik”. Pro-
wadzi też stronę internetową www.ma-
teusztalbot.pl oraz profil na Facebooku 
www.facebook.com/slugabozymate-
usztalbot.

„Matt Talbot. Święty alkoholik” to 
najrzetelniejsza i najobszerniejsza bio-
grafia sługi Bożego. Grzegorz zaczął ją 
pisać w szpitalu, a jej dokończenie za-
jęło mu dwa lata. Założył sobie bo-
wiem, że każde zawarte w niej zdanie 
będzie podparte materiałem źródło-
wym. Tak powstała opowieść, w której 
liczy się każdy szczegół (tylko w niej 
można przeczytać, jakiego koloru była 
marynarka, którą Talbot nosił w dniu 
śmierci). 

Do dzisiaj Grzegorz się zastanawia, 
dlaczego do propagowania kultu Matta 
Talbota Pan Bóg wybrał człowieka, 
który nigdy nawet nie był pijany, a kie-
liszek wódki to dla niego jak płyn z sa-
mochodowej chłodnicy...
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